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DRŽAVNI ZBOR

1. Zakon o nadzoru državnih pomoči (ZNDP)

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 nadzoru državnih pomoči

(ZNDP)

Razglašam zakon o nadzoru državnih pomoči (ZNDP),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
22. decembra 1999.

Št. 001-22-192/99
Ljubljana, dne 30. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O NADZORU DRŽAVNIH POMOČI (ZNDP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon ureja postopek in nadzor nad dodeljevanjem

ter uporabo državnih pomoči z namenom uveljavljanja načel
tržnega gospodarstva, ohranjanja konkurence ter izvajanja
mednarodno sprejetih obveznosti.

2. člen
Državne pomoči po tem zakonu so odhodki ali zmanj-

šani prihodki države, ki pomenijo korist za prejemnika držav-
ne pomoči in mu tako zagotavljajo določeno konkurenčno
prednost in so namenjeni financiranju ali sofinanciranju pro-
gramov prejemnikov državnih pomoči, ki se ukvarjajo s tržno
proizvodnjo blaga in storitev.

3. člen
Z zagotavljanjem namena iz 1. člena tega zakona so

združljive:

– državne pomoči socialnega značaja, ki so podeljene
posameznim prejemnikom pod pogojem, da so podeljene
brez diskriminacije glede na izvor blaga, na katerega se
nanašajo;

– državne pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzro-
čenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki.

Z zagotavljanjem namena iz 1. člena tega zakona so
lahko združljive:

– državne pomoči za pospeševanje gospodarskega raz-
voja območij, kjer je življenjska raven nizka ali kjer obstaja
velika brezposelnost;

– državne pomoči, namenjene izvajanju pomembnih
projektov ali za odpravo težav v gospodarstvu;

– državne pomoči, namenjene pospeševanju določe-
nih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih ob-
močij;

– državne pomoči, namenjene vspodbujanju kulture in
varovanju kulturne dediščine;

– državne pomoči, ki jih kot take s podzakonskim pred-
pisom določi Vlada Republike Slovenije in niso v nasprotju z
namenom tega zakona.

II. KOMISIJA ZA NADZOR NAD DRŽAVNIMI POMOČMI

4. člen
Nadzor nad državnimi pomočmi opravlja Komisija za

nadzor nad državnimi pomočmi, ki jo ustanovi Vlada Repub-
like Slovenije (v nadaljevanju: komisija).

Komisijo sestavljajo predsednik, ki se imenuje iz mini-
strstva, pristojnega za trg, namestnik predsednika in sedem
članov, ki so imenovani iz ministrstva, pristojnega za finan-
ce, ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj,
Statističnega urada Republike Slovenije, Urada Republike
Slovenije za varstvo konkurence in izmed drugih strokovnja-
kov.

Predsednik, namestnik predsednika in člani se imenu-
jejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.

Sredstva za delo komisije zagotavlja ministrstvo, pri-
stojno za ekonomske odnose in razvoj.

Vlada Republike Slovenije s podzakonskim predpisom
določi natančno sestavo komisije.

5. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– obravnava, ocenjuje in potrjuje priglasitve državnih

pomoči (v nadaljevanju: predhodni nadzor);
– nadzira uporabo in učinke dodeljenih državnih pomo-

či (v nadaljevanju: naknadni nadzor);
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– pripravi in predlaga Vladi Republike Slovenije v spre-
jem letno poročilo o državnih pomočeh;

– sprejme letno poročilo o svojem delu in ga posreduje
Vladi Republike Slovenije;

– predlaga Vladi Republike Slovenije določitev državne
pomoči v skladu s peto alineo drugega odstavka 3. člena
tega zakona;

– sodeluje z mednarodnimi organi, kot to izhaja iz spre-
jetih mednarodnih obveznosti Republike Slovenije.

Strokovne, administrativne in tehnične naloge za komi-
sijo opravlja ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in
razvoj, predvsem pa:

– zbira, obdeluje in spremlja podatke o državnih pomo-
čeh;

– zbira poročila o uporabi in učinkih dodeljenih držav-
nih pomoči;

– na podlagi zbranih podatkov pripravlja strokovna
mnenja in gradiva za predhodni in naknadni nadzor nad
državnimi pomočmi;

– vodi evidenco o državnih pomočeh;
– sodeluje s pristojnimi tujimi strokovnimi institucijami.
Pri opravljanju svojih nalog komisija in ministrstvo, pri-

stojno za ekonomske odnose in razvoj, sodelujeta z organi,
ki v Republiki Sloveniji skrbijo za nadzor finančnega poslo-
vanja državnih organov.

III. POSTOPEK

6. člen
Vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi

predpisi opredeljene v sektorju država, ki dodeljujejo držav-
ne pomoči po splošnih shemah ali dodeljujejo individualne
državne pomoči, morajo posredovati podatke komisiji, v
skladu z določbami tega zakona.

Prav tako morajo vse institucionalne enote iz prejšnje-
ga odstavka posredovati podatke o finančnih transferjih,
kadar se ti dodelijo po sklepu izvršnih organov iz sredstev
drugih institucionalnih enot izven sektorja država.

Vlada Republike Slovenije z uredbo določi natančno
vsebino in postopek posredovanja podatkov za predhodni in
naknadni nadzor nad državnimi pomočmi.

7. člen
Državne pomoči se opredelijo kot individualne državne

pomoči določenemu prejemniku ali kot splošne sheme dr-
žavnih pomoči vnaprej nedoločenim prejemnikom.

8. člen
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi metodologi-

jo za pripravo posameznih shem državnih pomoči in za vsa-
ko shemo državnih pomoči določi pristojno ministrstvo za
njeno upravljanje.

9. člen
Vsebino posamezne sheme državne pomoči pripravi

ministrstvo, pristojno za njeno upravljanje, in jo priglasi ko-
misiji.

Institucionalna enota iz 6. člena tega zakona, ki name-
rava dodeliti individualno državno pomoč, jo mora predhod-
no priglasiti komisiji.

Institucionalna enota iz 6. člena tega zakona, ki name-
rava dopolniti ali spremeniti že potrjeno shemo državnih
pomoči ali individualno državno pomoč, mora to predhodno
priglasiti komisiji.

10. člen
Na podlagi priglasitve iz prejšnjega člena komisija naj-

kasneje v 60 dneh od priglasitve oceni združljivost državne
pomoči z določbami tega zakona. Če komisija nima zadrž-
kov, potrdi priglašeno državno pomoč in o tem obvesti pri-
glasitelja.

Če komisija meni, da nameravana državna pomoč ni
združljiva z določbami tega zakona, izda negativno mnenje
ali mnenje s pridržkom in določi rok za uskladitev. Če prigla-
sitelj v danem roku ne prilagodi nameravane pomoči mnenju
komisije, pošlje komisija poročilo z negativnim mnenjem
oziroma z mnenjem s pridržkom in predlogi ukrepov Vladi
Republike Slovenije.

Do potrditve iz prvega odstavka oziroma odločitve Vla-
de Republike Slovenije iz drugega odstavka je zadržano in
prepovedano izvajanje državne pomoči, na katero se nana-
ša priglasitev.

Če komisija v roku iz prvega odstavka ne poda svojega
mnenja, se šteje, da nima zadržkov glede združljivosti prigla-
šene državne pomoči.

11. člen
Če komisija pri nadzoru uporabe in učinkov dodeljenih

državnih pomoči – naknadnem nadzoru – ugotovi nepravil-
nosti, o tem izda mnenje dajalcu državne pomoči in mu
določi rok za odpravo nepravilnosti.

Če dajalec državne pomoči ne upošteva mnenja komi-
sije in ne odpravi nepravilnosti v danem roku, pošlje komisija
poročilo z mnenjem in predlogi ukrepov Vladi Republike
Slovenije.

12. člen
V postopkih priglasitve in nadzora iz 10. in 11. člena

tega zakona mora komisija omogočiti ministrstvom, ki so
dajalci državnih pomoči, sodelovanje v teh postopkih brez
pravice glasovanja.

V primerih, ko je član komisije hkrati tudi priglasitelj
državne pomoči, se mora v postopku priglasitve izločiti pri
odločanju.

13. člen
Komisija sprejme poslovnik o delu, s katerim podrob-

neje uredi naloge in postopek priglasitve ter nadzora držav-
nih pomoči. Poslovnik začne veljati, ko k njemu poda so-
glasje Vlada Republike Slovenije.

14. člen
Podatki in informacije, zbrani v postopku nadzora nad

državnimi pomočmi, ki so zaupne narave, so člani komisije
in zaposleni v ministrstvu, pristojnem za ekonomske odnose
in razvoj, dolžni varovati kot zaupne tudi po prenehanju
njihove funkcije oziroma delovnega razmerja.

15. člen
Komisija vsako leto do konca meseca aprila predloži

Vladi Republike Slovenije letno poročilo o državnih pomo-
čeh za preteklo leto. Minister, pristojen za ekonomske od-
nose in razvoj, s pravilnikom določi vsebino in obliko pripra-
ve letnega poročila.

Vlada Republike Slovenije predloži poročilo o državnih
pomočeh v obravnavo Državnemu zboru v roku 30 dni po
sprejemu.
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Določba tretjega odstavka 10. člena tega zakona se ne

uporablja za sredstva državnih pomoči, o katerih je Državni
zbor že odločil na podlagi veljavnih predpisov oziroma so
določena v državnem proračunu za leto 2000.

17. člen
Vlada Republike Slovenije ustanovi komisijo po tem

zakonu najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega za-
kona.

Do ustanovitve komisije iz prejšnjega odstavka opravlja
njene naloge komisija za spremljanje državnih pomoči, usta-
novljena s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 70/98).

Poslovnik komisije za spremljanje državnih pomoči se
uporablja do sprejema poslovnika iz 13. člena tega zakona.

18. člen
Podzakonske predpise iz tretjega odstavka 6. člena,

8. člena in prvega odstavka 15. člena tega zakona sprejme
Vlada Republike Slovenije oziroma minister, pristojen za
ekonomske odnose in razvoj, v roku treh mesecev po uve-
ljavitvi tega zakona.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 310-05/99-1/1
Ljubljana, dne 22. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah
stanovanjskega zakona (SZ-D)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-D)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah stano-
vanjskega zakona (SZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji 23. decembra 1999.

Št. 001-22-193/99
Ljubljana, dne 31. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ-D)

1. člen
V stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91-I,

19/91-I-popravek, 9/94 – odločba US, 21/94, 23/96,
24/96 – odločba US in 44/96 – odločba US) se v
11. členu črta besedilo šeste alinee.

2. člen
Besedilo 62. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Za uporabo najemnega stanovanja plačuje najem-

nik lastniku stanovanja najemnino, ki se določi z najemno
pogodbo.

(2) Najemnina pokriva stroške za investicijsko in te-
koče vzdrževanje, upravljanje in zavarovanje stanovanja in
pripadajočih skupnih prostorov, delov in naprav ter zem-
ljišča stanovanjske hiše, stroške amortizacije in stroške ka-
pitala, vloženega v stanovanje ter pripadajoče skupne pro-
store, dele in naprave ter zemljišče stanovanjske hiše
(v nadaljevanju: stanovanje oziroma stanovanjska hiša).

(3) Najemnina se izračuna na letni podlagi, plačuje pa
se v mesečnih obrokih za vsak tekoči mesec.

(4) Najemnina za službena in profitna stanovanja ter za
stanovanja iz druge alinee 40. člena tega zakona se oblikuje
prosto, če z zakonom ni določeno drugače.“

3. člen
Besedilo 63. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Neprofitna najemnina je najemnina, ki pokriva

stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, upravljanja
in zavarovanja stanovanja oziroma stanovanjske hiše, stroške
amortizacije v dobi šestdeset let ter stroške kapitala, kot je
določeno s tem zakonom.

(2) Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja so
materialna vlaganja v ukrepe, ki jih mora zagotavljati lastnik
in so potrebni, da se ohranja nespremenjena uporabna vred-
nost stanovanja oziroma stanovanjske hiše vso dobo trajan-
ja. Investicijsko vzdrževanje obsega večja popravila elemen-
tov stanovanja oziroma stanovanjske hiše ter njihovo zame-
njavo po poteku življenjske dobe. Tekoče vzdrževanje so vsi
sprotni ukrepi, potrebni zaradi preprečitve prezgodnje
obrabe posameznega elementa stanovanja oziroma stano-
vanjske hiše.

(3) Stroški upravljanja stanovanj in stanovanjskih hiš so
stroški, ki zagotavljajo opravljanje storitev upravljanja v stano-
vanjski hiši po določbah tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi.

(4) Stroški iz drugega in tretjega odstavka tega člena za
stanovanja, stara več kot 60 let, letno ne smejo presegati
2,31% od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše,
za stanovanja stara do 60 let pa letno ne smejo presegati
1,91% od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše.

(5) Amortizacija je letni strošek v višini 1,67% vrednosti
stanovanja oziroma stanovanjske hiše. Amortizacija se všte-
va v najemnino za stanovanja stara do 60 let.

(6) Stroški kapitala so stroški financiranja oziroma
obresti za lastna sredstva. Stroški financiranja so obresti za
najeta posojila, izračunana kot zmnožek glavnice najetega
posojila za stanovanje oziroma stanovanjsko hišo ter letne
obrestne mere. Obresti za lastna sredstva so obresti, izraču-
nane kot zmnožek lastnih sredstev, vloženih v stanovanje
oziroma stanovanjsko hišo ter letne obrestne mere.

(7) Stroški kapitala v neprofitni najemnini letno znaša-
jo največ 1,5% od vrednosti stanovanja oziroma stanovanj-
ske hiše.
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(8) Podrobnejši način in postopek za izračun neprofit-
nih najemnin ter postopnost pri njihovi uveljavitvi določa
metodologija za oblikovanje najemnin v neprofitnih stano-
vanjih, ki jo predpiše Vlada Republike Slovenije v 30 dneh
od uveljavitve tega zakona.

(9) Metodologija iz prejšnjega odstavka upošteva pri
določitvi neprofitne najemnine elemente iz prvega do sed-
mega odstavka tega člena, določi način izračuna vrednosti
stanovanja oziroma stanovanjske hiše, upoštevaje temu za-
konu prilagojen pravilnik iz tretje alinee 159. člena tega
zakona, določi vrednost točke in način njene revalorizacije,
ter določi delež od vrednosti stanovanj oziroma stanovanj-
skih hiš kot zgornjo mejo za oblikovanje neprofitne na-
jemnine, ki se sme zaračunavati najemnikom neprofitnih
stanovanj.

(10) Najemnikom, ki so upravičeni do najema social-
nega stanovanja po predpisih o socialnem varstvu, smejo
lastniki stanovanj z najemnino zaračunati samo stroške in-
vesticijskega in tekočega vzdrževanja ter stroške upravljanja
in zavarovanja stanovanja oziroma stanovanjske hiše. Mini-
strstvo, pristojno za socialno varstvo, v sodelovanju z mini-
strstvom, pristojnim za stanovanja, v 30 dneh od uveljavitve
tega zakona sprejme navodilo, kje in kako upravičenci do
najema socialnega stanovanja uveljavljajo to pravico.

(11) Amortizacija se lastnikom stanovanj iz prejšnjega
odstavka povrne iz sredstev primerne porabe, lastniku, ki je
oseba zasebnega prava, pa tudi stroški kapitala.“

4. člen
Za 63. členom se doda 63.a člen, ki se glasi:

“63.a člen
(1) Vsakokratni lastnik stanovanja, starega do 60 let,

sme najemniku, ki je prejšnji imetnik stanovanjske pravice
ali osebi, s katero je dolžan skleniti najemno pogodbo na
podlagi prvega odstavka 56. člena tega zakona, z najemni-
no zaračunati samo stroške investicijskega in tekočega
vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja ter amortizacije za
stanovanje oziroma stanovanjsko hišo in del stroškov kapita-
la v višini največ 0,23% od vrednosti stanovanja oziroma
stanovanjske hiše letno.

(2) Vsi stroški, ki se vštevajo v najemnino za stanovanja
iz prejšnjega odstavka, oddanega v najem pred uveljavitvijo
tega zakona, letno ne smejo preseči 3,81% od vrednosti
stanovanja ali stanovanjske hiše.

(3) Občina je iz sredstev, ki jih zagotovi državni pro-
račun, dolžna lastniku stanovanja iz prvega odstavka tega
člena, ki je bilo denacionalizirano, povrniti razliko stroškov
kapitala v višini 1,27% od vrednosti stanovanja oziroma
stanovanjske hiše letno.“

5. člen
(1) Za stanovanja, dana v najem pred uveljavitvijo me-

todologije iz 3. člena tega zakona (v nadaljevanju: meto-
dologija) se vrednost stanovanja oziroma stanovanjske hiše,
ki je osnova za izračun neprofitne najemnine, določa po
dosedanjih predpisih.

(2) Vrednost stanovanja ali stanovanjske hiše, ki je
osnova za izračun neprofitne najemnine po prejšnjem
odstavku, se določa na podlagi naslednje enačbe:

vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x
uporabna površina x vpliv velikosti stanovanja (korekcijski
faktor).

(3) Vrednost točke je 3,75 DEM v tolarski protivred-
nosti, preračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan izračuna najemnine.

(4) Do uveljavitve metodologije se neprofitne najemnine
izračunavajo po dosedanjih predpisih in plačujejo v višini,
obračunani za mesec december 1999.

(5) Neprofitne najemnine, določene z metodologijo, se
uveljavijo postopoma, tako da dosežejo vrednosti, določene
s tem zakonom, v petih letih po njeni uveljavitvi.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati enotna

metodologija za določanje in evidentiranje stanarin v SR
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 25/81).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 805-01/90-3/145
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

3. Zakon o načinu poravnave dospelih neplačanih
obveznih dajatev (ZNPDND)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o načinu poravnave dospelih

neplačanih obveznih dajatev (ZNPDND)

Razglašam zakon o načinu poravnave dospelih
neplačanih obveznih dajatev (ZNPDND), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. decembra
1999.

Št. 001-22-194/99
Ljubljana, dne 31. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O NAČINU PORAVNAVE DOSPELIH NEPLAČANIH

OBVEZNIH DAJATEV (ZNPDND)

1. člen
Ta zakon določa pogoje in način poravnave dospelih

neplačanih obveznih dajatev, ki so določene s tem zakonom,
po stanju na dan 31. decembra 1999.

2. člen
Dospele neplačane obvezne dajatve po tem zakonu so

dajatve, za katerih odmero, nadzor in izterjavo sta pristojni
Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Re-
publike Slovenije razen prometnih davkov, nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča in davkov, določenih v 93.
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členu zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
18/96, 87/97, 35/98 – odločba US, 82/98, 91/98 in
108/99).

Dolg po tem zakonu so dospele neplačane obvezne
dajatve iz prejšnjega odstavka s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi, obračunanimi do 31. decembra 1999.

3. člen
Dolg po tem zakonu iz naslova prispevkov od izplačil v

bonih v obdobju 1991–1995, če se izplačila v bonih niso
vštevala v plače in iz njih zaposleni ne morejo uveljavljati
nobenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovan-
ja, izplačila pa niso presegla razlike med višino zajamčenega
osebnega dohodka po zakonu o zajamčenih osebnih do-
hodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in 38/94) in 80% izho-
diščne plače po veljavnih kolektivnih pogodbah, je revalor-
izirana vrednost dospelih neplačanih prispevkov na dan 31.
december 1999.

Zamudne obresti od neplačanih obveznih dajatev iz
prvega odstavka tega člena se odpišejo.

Določbi prejšnjih odstavkov veljata za dolžnike, ki izpol-
njujejo pogoje po tem zakonu in če so odpravili vsa oško-
dovanja družbene lastnine, ugotovljena v odločbah pristoj-
nih organov, na podlagi zakona o lastninskem preoblikovan-
ju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94
– odločba US in 1/96).

4. člen
Občina lahko v roku treh mesecev po uveljavitvi tega

zakona z odlokom določi pogoje obročnega poravnavanja
dospelega neplačanega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na način določen v 2., 7., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15. in 16. členu tega zakona in ob smiselni uporabi
17. člena tega zakona.

5. člen
Zavezanec za obvezne dajatve oziroma izplačevalec

osebnih prejemkov oziroma drugih dohodkov, za obvezne
dajatve, ki se plačujejo po odbitku (v nadaljnjem besedilu:
dolžnik), lahko davčnemu oziroma carinskemu organu pred-
laga obročno poravnavo ali takojšnje plačilo dospelih
neplačanih obveznih dajatev pod pogoji in na način, določe-
nimi s tem zakonom.

6. člen
Obročno poravnavo dospelih neplačanih obveznih da-

jatev po tem zakonu predlaga davčnemu organu dolžnik:
– velika in srednja gospodarska družba, ustanovljena v

skladu z zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99) in dru-
ga pravna oseba, pri kateri znesek dospelih neplačanih
obveznih dajatev z obračunanimi obrestmi na dan 31. de-
cembra 1999 presega 3,000.000 tolarjev in je višina
obračunanih zamudnih obresti najmanj enaka višini dospelih
neplačanih obveznih dajatev ali če so dospele neplačane
obvezne dajatve v tej višini starejše od treh let;

– mala gospodarska družba, ustanovljena v skladu z
zakonom o gospodarskih družbah, samostojni podjetnik
posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in
pri kateri znesek dospelih neplačanih obveznih dajatev z
obračunanimi obrestmi na dan 31. decembra 1999 pre-
sega 1,000.000 tolarjev in je višina obračunanih zamudnih
obresti najmanj enaka višini dospelih neplačanih obveznih
dajatev ali če so dospele neplačane obvezne dajatve v tej
višini starejše od treh let;

– kmet in člani njegovega gospodarstva in druga ose-
ba, ki opravlja kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic,

pri kateri znesek dospelih neplačanih obveznih dajatev z
obračunanimi zamudnimi obrestmi na dan 31. decembra
1999 presega 200.000 tolarjev in je višina obračunanih
zamudnih obresti najmanj enaka višini 30% dospelih
neplačanih obveznih dajatev ali če so dospele neplačane
obvezne dajatve v tej višini starejše od enega leta;

– fizična oseba, ki ni zajeta v prejšnjih alineah, pri
kateri znesek neplačanih obveznih dajatev z obračunanimi
zamudnimi obrestmi presega 500.000 tolarjev in je višina
obračunanih zamudnih obresti najmanj enaka višini dospelih
neplačanih obveznih dajatev ali če so dospele neplačane
obvezne dajatve v tej višini starejše od treh let.

Obročno poravnavo dospelih neplačanih obveznih da-
jatev predlaga carinskemu organu dolžnik, pri katerem
znesek neplačanih obveznih dajatev z obračunanimi zamud-
nimi obrestmi presega 2,000.000 tolarjev.

Obročnega poravnavanja dospelih neplačanih obveznih
dajatev ne more predlagati dolžnik, pri katerem je uveden
postopek prisilne poravnave, oziroma začet stečajni oziro-
ma likvidacijski postopek ali dolžnik za obvezne dajatve,
ugotovljene v sklepu o potrditvi prisilne poravnave.

7. člen
Če dolžnik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena,

predlaga takojšnje plačilo celotnega dolga, plača znižani
znesek celotnega dolga, ugotovljen z metodo ugotavljanja
neto sedanje vrednosti, pri čemer je diskontni faktor določen
z višino obrestne mere, ki velja za obveznice Republike
Slovenije z ročnostjo petih let, pri čemer se stopnja realne
obrestne mere poveča za 50%. Za takojšnje plačilo se šteje,
če dolžnik znižani znesek dolga plača v 60 dneh po uvelja-
vitvi tega zakona.

Odločbo o ugotovitvi plačila znižanega zneska dolga
davčni organ izda dolžniku v 15 dneh od dneva plačila.

8. člen
Pri poravnavi dospelih neplačanih obveznih dajatev,

mora biti dolg iz naslova obveznih prispevkov za pokojnin-
sko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje poravnan pred
ostalimi dolgovi po tem zakonu.

9. člen
Uvedeni postopki prisilne izterjave obveznih dajatev, za

katere je dovoljeno obročno poravnavanje, se odložijo.
Dovoljeno obročno poravnavanje neplačanih obveznih

dajatev po tem zakonu ne more biti podlaga za izbris v
zemljiški knjigi vpisane zastavne pravice na nepremičninah
oziroma deleža družbenika, dosežene s pravnomočnim izvr-
šilnim naslovom zaradi izterjave dolga.

10. člen
Zamudne obresti od neplačanih obveznih dajatev se ne

obračunajo od 1. januarja 2000, če je bila izdana odločba iz
tretjega odstavka tega člena.

Za obdobje obročnega odplačevanja se ne obraču-
navajo zamudne obresti, obračunavajo pa se obresti po
temeljni obrestni meri v skladu z zakonom.

Davčni oziroma carinski organ izda odločbo, s katero
odloči o predlogu za obročno poravnavo dospelih neplačanih
obveznih dajatev po tem zakonu v 30 dneh po prejemu
predloga za obročno poravnavanje.

Dolg iz 6. člena tega zakona se plačuje v obrokih,
plačan pa mora biti najkasneje v 60 mesecih po izdaji
odločbe.

11. člen
Davčni oziroma carinski organ odloči o višini dolga, ki

se bo obročno poravnal, ločeno po vrstah obveznih dajatev,
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o zneskih obrokov ter rokih za njihovo plačilo, pri čemer
mora biti med dvema obrokoma najmanj en mesec in največ
tri mesece razlike. Obroki morajo biti plačani do 25. dne v
mesecu.

12. člen
Če obrok ni plačan v roku, določenem z odločbo, se

od dneva zapadlosti obroka do dneva plačila obračunajo
zamudne obresti v skladu z zakonom.

Če dolžnik ne plača treh zaporednih obrokov v rokih za
plačilo, zapade dolg po tem zakonu takoj. Pristojni organ
izda dolžniku novo odločbo, s katero mu naloži poleg plačila
neplačanega dolga po tem zakonu še plačilo zamudnih
obresti, obračunanih od dneva, ko so v skladu s tem za-
konom prenehale teči.

13. člen
V času obročnega poravnavanja dolga se pretrga za-

staranje pravice do izterjave. Po pretrganju začne zastaralni
rok znova teči in se čas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne
šteje v zastaralni rok, ki ga določa zakon.

14. člen
Pritožba zoper odločbo, izdano po tem zakonu, ne

zadrži njene izvršitve.

15. člen
Če se nad dolžnikom začne postopek prisilne po-

ravnave, likvidacije ali stečaja oziroma obveznega izbrisa iz
sodnega registra v skladu z zakonom, zapade dolg po tem
zakonu takoj.

16. člen
Dolžnik lahko predlog za obročno poravnavanje dolga

po tem zakonu vloži pri pristojnem davčnem organu v 60
dneh po uveljavitvi tega zakona oziroma občinskega odloka,
pri pristojnem carinskem organu pa v 90 dneh po uveljavitvi
tega zakona.

Preden carinski organ odloči o predlogu dolžnika, mu
mora dolžnik predložiti odločbo davčnega organa o dovolitvi
obročnega poravnavanja zapadlih neplačanih obveznih da-
jatev iz 10. člena tega zakona oziroma potrdila davčnega
organa, da dolžnik nima zapadlih neplačanih obveznih pri-
spevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zava-
rovanje.

Dolžnik, ki je po prvem odstavku tega člena predla-
gal obročno odplačevanje prispevkov iz naslova ob-
veznega zavarovanja, do dokončne odločitve po tem za-
konu ne more predlagati odpisa, delnega odpisa, odloga
oziroma obročnega odplačevanja teh prispevkov po dru-
gih zakonih.

17. člen
Davčni oziroma carinski organ v 30 dneh po uveljavitvi

tega zakona obvesti osebe iz 6. člena tega zakona o stanju
dolga po tem zakonu na dan 31. decembra 1999 in o
možnosti uveljavljanja obročnega poravnavanja oziroma o
možnosti znižanja dolga na podlagi takojšnjega plačila po
tem zakonu.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 432-02/99-2/2
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Singapur

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Singapur

Odpoklicujem Vladimirja Gašpariča, izrednega in poob-
laščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Singapur.

Št. 001-19-13/99
Ljubljana, dne 30. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Filipini s sedežem v Singapurju

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Filipini s sedežem v Singapurju

Odpoklicujem Vladimirja Gašpariča, izrednega in poob-
laščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Filipini s sedežem v Singapurju.

Št. 001-19-14/99
Ljubljana, dne 30. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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6. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Tajski s sedežem v Singapurju

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Tajski s sedežem v Singapurju

Odpoklicujem Vladimirja Gašpariča, izrednega in poob-
laščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Taj-
ski s sedežem v Singapurju.

Št. 001-19-15/99
Ljubljana, dne 30. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

7. Odredba o spremembah odredbe o določitvi
števila delovnih mest strokovnih sodelavcev,
administrativnih in drugih delavcev na državnih
tožilstvih v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 58. člena zakona o dr-
žavnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) izdaja
minister za pravosodje

O D R E D B O
o spremembah odredbe o določitvi števila

delovnih mest strokovnih sodelavcev,
administrativnih in drugih delavcev na državnih

tožilstvih v Republiki Sloveniji

I
V odredbi o določitvi števila delovnih mest strokovnih

sodelavcev, administrativnih delavcev in drugih delavcev na
državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
20/95, 68/96, 7/98 in 57/99) se tretja alinea pod I spre-
meni tako, da se glasi:

“- sedem administrativnih delavcev,“.

II
V 5. točki pod III (Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani)

se na začetku doda nova alinea, ki se glasi:
“- enega sekretarja,“.
Dosedanja druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
“- šestindvajset administrativnih delavcev in“.

III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 112-2/99
Ljubljana, dne 24. decembra 1999.

Tomaž Marušič l. r.
Minister

za pravosodje

Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 23. 12.
1999, št. 734-03/99-1 na podlagi drugega odstavka 58.
člena zakona o državnem tožilstvu potrdila odredbo o spre-
membah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokov-
nih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na držav-
nih tožilstvih v Republiki Sloveniji.

8. Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe (poklicni
tečaj)

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

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

srednje strokovne izobrazbe (poklicni tečaj)

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

gram Predšolska vzgoja (poklicni tečaj) za pridobitev sred-
nje strokovne izobrazbe vzgojitelj/vzgojiteljica predšol-
skih otrok, katerega splošni del je predlagal, posebnega
pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje na 23. seji dne 4. decembra 1998.

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

Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.

Izobraževalni program iz prejšnjega člena je javnovelja-
ven.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-83/99
Ljubljana, dne 17. novembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

9. Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe
(tehniško in drugo strokovno izobraževanje)

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
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O D R E D B O
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje

strokovne izobrazbe (tehniško in drugo
strokovno izobraževanje)

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraže-

valne programe za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
katerih splošne dele je predlagal, posebne pa določil Stro-
kovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 28. seji dne 10. junija in na 29. seji dne 9.
julija 1999:

1. izobraževalni program Veterinarski tehnik, naziv
strokovne izobrazbe veterinarski tehnik/veterinarska teh-
nica,

2. izobraževalni program Živilski tehnik, naziv stro-
kovne izobrazbe živilski tehnik/živilska tehnica,

3. izobraževalni program Gozdarski tehnik, naziv stro-
kovne izobrazbe gozdarski tehnik/gozdarska tehnica,

4. izobraževalni program Rudarski tehnik, naziv stro-
kovne izobrazbe rudarski tehnik/rudarska tehnica,

5. izobraževalni program Kemijski tehnik, naziv stro-
kovne izobrazbe kemijski tehnik/kemijska tehnica,

6. izobraževalni program Lesarski tehnik, naziv stro-
kovne izobrazbe lesarski tehnik/lesarska tehnica,

7. izobraževalni program Ekonomski tehnik, naziv
strokovne izobrazbe ekonomski tehnik/ekonomska teh-
nica,

8. izobraževalni program Tehnik zdravstvene nege,
naziv strokovne izobrazbe tehnik/tehnica zdravstvene
nege,

9. izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom
na narodno mešanem območju v slovenski Istri Tehnik
zdravstvene nege (si), naziv strokovne izobrazbe teh-
nik/tehnica zdravstvene nege,

10. izobraževalni program Laboratorijski tehnik, na-
ziv strokovne izobrazbe laboratorijski tehnik/laboratorij-
ska tehnica,

11. izobraževalni program Kozmetični tehnik, naziv
strokovne izobrazbe kozmetični tehnik/kozmetična teh-
nica.

2. člen
Izobraževalne programe iz 1. člena te odredbe objavi

Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji Srednje-
šolski izobraževalni programi.

Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so javnove-
ljavni.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-82/99
Ljubljana, dne 17. novembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

10. Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualna
organizacija izobraževanja)

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

O D R E D B O
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje

poklicne izobrazbe (dualna organizacija
izobraževanja)

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraže-

valne programe za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,
katerih splošne dele je predlagal, posebne pa določil Stro-
kovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 28. seji dne 10. junija in na 29. seji dne 9.
julija 1999:

1. izobraževalni program Vrtnar, naziv poklicne izo-
brazbe vrtnar/vrtnarica,

2. izobraževalni program Slaščičar-konditor, naziv
poklicne izobrazbe slaščičar-konditor/slaščičarka-kon-
ditorka,

3. izobraževalni program Pek, naziv poklicne izobraz-
be pek/pekovka,

4. izobraževalni program Šivilja-krojač, naziv poklicne
izobrazbe šiviljec-krojač/šivilja-krojačica,

5. izobraževalni program Bolničar-negovalec, naziv
poklicne izobrazbe bolničar-negovalec/bolničarka-nego-
valka,

6. izobraževalni program Črkoslikar, naziv poklicne
izobrazbe črkoslikar/črkoslikarka,

7. izobraževalni program Slikopleskar, naziv poklicne
izobrazbe slikopleskar/slikopleskarka,

8. izobraževalni program Kamnosek, naziv poklicne
izobrazbe kamnosek/kamnosekinja.

2. člen
Izobraževalne programe iz 1. člena te odredbe objavi

Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.

Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so javnove-
ljavni.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-81/99
Ljubljana, dne 17. novembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

11. Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev nižje poklicne izobrazbe

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
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O D R E D B O
o izobraževalnem programu za pridobitev nižje

poklicne izobrazbe

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

gram s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem
območju v slovenski Istri za pridobitev nižje poklicne izo-
brazbe Obdelovalec kovin (si), naziv poklicne izobrazbe
obdelovalec/obdelovalka kovin, katerega splošne dele
je predlagal, posebne pa določil Strokovni svet Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 28. seji
dne 10. junija 1999.

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

Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.

Izobraževalni program iz prejšnjega člena je javnove-
ljaven.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-77/99
Ljubljana, dne 17. novembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

12. Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe

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

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

srednje poklicne izobrazbe

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

gram s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem
območju v slovenski Istri za pridobitev srednje poklicne izo-
brazbe Bolničar-negovalec (si), naziv poklicne izobrazbe
bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka, katerega
splošne dele je predlagal, posebne pa določil Strokovni svet
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
na 17. seji dne 9. julija 1998 in na 29. seji dne 9. julija
1999.

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

Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.

Izobraževalni program iz prejšnjega člena je javnove-
ljaven.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-78/99
Ljubljana, dne 17. novembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

13. Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualna
organizacija izobraževanja)

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

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

srednje poklicne izobrazbe (dualna organizacija
izobraževanja)

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

gram s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem
območju v slovenski Istri za pridobitev srednje poklicne izo-
brazbe Frizer (si), naziv poklicne izobrazbe frizer/frizerka,
katerega splošni del je predlagal, posebnega pa določil
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 28. seji dne 10. junija 1999.

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

Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.

Izobraževalni program iz prejšnjega člena je javnove-
ljaven.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-80/99
Ljubljana, dne 17. novembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

14. Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe

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

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

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

gram za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Farmacevt-
ski procesničar, naziv poklicne izobrazbe farmacevtski pro-
cesničar/farmacevtska procesničarka, katerega splošne de-
le je predlagal, posebne pa določil Strokovni svet Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 28. seji
dne 10. junija 1999.

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

Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.

Izobraževalni program iz prejšnjega člena je javnove-
ljaven.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-79/99
Ljubljana, dne 17. novembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

15. Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe –
Komercialist

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

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

strokovne izobrazbe – Komercialist

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

gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komercialist,
katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 34. seji 17. decembra 1999.

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

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

veljaven.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603 – 94/99
Ljubljana, dne 4. januarja 2000.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

16. Odredba o smeri strokovne izobrazbe
predavateljev in drugih strokovnih delavcev v
programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe Komercialist

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in

drugih strokovnih delavcev v programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe Komercialist

1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev

višje strokovne izobrazbe Komercialist (VIŠ), 17. decembra
1999 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje, se predpiše določena
smer izobrazbe, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in
drugi strokovni delavci.

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

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

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

2. Strokovna terminologija v tujem jeziku II
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem

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

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

3. Psihologija prodaje
Predavatelj predmeta psihologija prodaje je lahko, kdor

je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe iz psihologije, sociologije ali komunikologije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije,
sociologije ali komunikologije.

4. Poslovno komuniciranje
Predavatelj predmeta poslovno komuniciranje je lahko,

kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe iz psihologije, sociologije, komunikologije ali eko-
nomije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije,
sociologije, komunikologije ali ekonomije oziroma visoke
strokovne izobrazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študij-
ski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz eko-
nomije.

5. Poslovodenje
Predavatelj predmeta poslovodenje je lahko, kdor je

končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobraz-
be iz psihologije, sociologije, komunikologije, ekonomije ali
organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz eko-
nomije ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije,
sociologije, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela
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oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organi-
zacije dela.

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

6. Poslovna matematika s statistiko
Predavatelj predmeta poslovna matematika s statistiko

je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali
matematike.

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

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študij-
ski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz eko-
nomije.

7. Informatika v komercialnem poslovanju
Predavatelj predmeta informatika v komercialnem po-

slovanju je lahko, kdor je končal študijski program za prido-
bitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz računal-
ništva in informatike, matematike, elektrotehnike – smer
elektronika, ekonomije ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izo-
brazbe iz računalništva in informatike, matematike, elektro-
tehnike – smer elektronika, ekonomije ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računal-
ništva in informatike, elektrotehnike – smer elektronika, elek-
tronike, ekonomije ali organizacije dela.

8. Trgovinsko poslovanje
Predavatelj predmeta trgovinsko poslovanje je lahko,

kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe iz ekonomije ali prava oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije
ali prava oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študij-
ski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz eko-
nomije.

9. Gospodarsko pravo
Predavatelj predmeta gospodarsko pravo je lahko, kdor

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

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

10. Trženje
Predavatelj predmeta trženje je lahko, kdor je končal

študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz
ekonomije ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke stro-
kovne izobrazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije
ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izo-
brazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študij-
ski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz eko-
nomije.

11. Blago in storitve
Predavatelj predmeta blago in storitve je lahko, kdor je

končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobraz-
be iz kemije, živilske tehnologije, ekonomije ali gospodar-
skega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz eko-
nomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemije, živil-

ske tehnologije, ekonomije ali gospodarskega inženirstva
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študij-
ski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz eko-
nomije.

12. Organizacija in logistika poslovanja
Predavatelj predmeta organizacija in logistika poslova-

nja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, gospodarskega inže-
nirstva ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izo-
brazbe iz ekonomije ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije,
gospodarskega inženirstva ali organizacije dela oziroma vi-
soke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.

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

13. Finance
14. Stroškovno računovodstvo
Predavatelj predmetov finance in stroškovno računo-

vodstvo je lahko, kdor je končal študijski program za prido-
bitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali gospodarske-
ga inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz eko-
nomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije
ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izo-
brazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študij-
ski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz eko-
nomije.

15. Podjetništvo
Predavatelj predmeta podjetništvo je lahko, kdor je

končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobraz-
be iz ekonomije ali gospodarskega inženirstva oziroma viso-
ke strokovne izobrazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije
ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izo-
brazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študij-
ski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz eko-
nomije.

16. Kultura podjetja
Predavatelj predmeta kultura podjetja je lahko, kdor je

končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobraz-
be iz psihologije, sociologije ali ekonomije oziroma visoke
strokovne izobrazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije,
sociologije ali ekonomije oziroma visoke strokovne izobraz-
be iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študij-
ski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz eko-
nomije.

17. Praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja –

je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali gospodarskega in-
ženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.

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

brazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti z ustreznega področja.
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4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603 – 95/99
Ljubljana, dne 4. januarja 2000.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

17. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varst-
vu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja minister
za okolje in prostor

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvozu,

uvozu in tranzitu odpadkov

1. člen
V 2. členu odredbe o izvozu, uvozu in tranzitu odpad-

kov (Uradni list RS, št. 39/96, 45/96, 1/97 in 59/98) se
prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, da se glasijo:

“Določbe te odredbe veljajo za nevarne odpadke ter
druge odpadke in ostanke (v nadaljnjem besedilu: drugi
odpadki), ki se izvažajo, uvažajo z namenom predelave ali
odstranjevanja (v nadaljnjem besedilu: odstranjevanje) ali so
v tranzitu čez območje Republike Slovenije.

Nevarni odpadki iz prejšnjega odstavka so odpadki iz
seznama A iz prvega dela priloge 1, ki je sestavni del odred-
be. Drugi odpadki iz prejšnjega odstavka so odpadki iz
seznama B iz prvega dela priloge 1 te odredbe, če nimajo
nevarnih lastnosti, kot so določene s predpisom o ravnanju
z odpadki.

Za nevarne odpadke iz prvega odstavka tega člena se
štejejo tudi odpadki, ki jih ni mogoče razvrstiti po seznamu A
in B iz prvega dela priloge 1 te odredbe, so pa odpadki iz
seznama nevarnih odpadkov iz drugega dela priloge 1 te
odredbe ali odpadki iz oranžnega ali rdečega seznama od-
padkov iz tretjega dela priloge 1 te odredbe. Seznam nevar-
nih odpadkov iz drugega dela priloge 1 iz prejšnjega stavka
je klasifikacijski seznam nevarnih odpadkov po predpisu o
ravnanju z odpadki.“.

2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni, tako da se novi 3. člen

glasi:
“Izvoznik je lahko pravna oseba ali samostojni podjet-

nik posameznik, ki skladno s predpisi na področju ravnanja
z odpadki zbira, predeluje, odstranjuje ali povzroča nastaja-
nje odpadkov ali opravlja posredništvo pri zagotavljanju pre-
delave ali odstranjevanja odpadkov drugih imetnikov.

Uvoznik je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki skladno s predpisi na področju ravnanja z
odpadki zbira, predeluje ali odstranjuje odpadke ali opravlja
posredništvo pri zagotavljanju predelave ali odstranjevanja
odpadkov drugih imetnikov.“.

3. člen
V 6. členu odredbe se 4. točka črta.

4. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Za kritje stroškov ravnanja z nevarnimi odpadki, kadar

je za ravnanje z njimi subsidiarno odgovorna država, mora
izvoznik za izvoz nevarnih odpadkov pridobiti finančno zava-
rovanje (v nadaljnjem besedilu: garancija) v korist države.“.

5. člen
V 9. členu se v 5. točki črta beseda “in“, besedilo te

točke pa se zaključi z vejico.
V 6. točki člena iz prejšnjega odstavka se pika na

koncu besedila nadomesti z besedo “in“. Doda se nova
7. točka, ki se glasi:

“7. pogodbo, iz katere je razvidno, da bodo nevarni
odpadki ob zavrnitvi vrnjeni povzročitelju odpadkov, če iz-
voznik ni sam tudi povzročitelj odpadkov.“.

6. člen
V 17. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
“4. dokazilo, da si je uvoznik za nameravani uvoz nevar-

nih odpadkov pridobil garancijo, “.

7. člen
V 24. členu se 2. točka črta, 3. in 4. točka pa postane-

ta 2. in 3. točka.

8. člen
V 29. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Izvoznik ali uvoznik mora najkasneje do 31. januarja

posredovati pristojnemu organu kopijo potrjenega transport-
nega dela obrazca B za izvoz oziroma uvoz odpadkov oprav-
ljenem v preteklem letu.“.

Četrti odstavek 29. člena se črta.

9. člen
Prilogi 1 in 3 odredbe se nadomestita s prilogama 1 in

3, ki sta sestavni del te odredbe.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 920-00-3/99
Ljubljana, dne 24. decembra 1999.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za okolje in prostor
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PRILOGA 1

Prvi del priloge 1: Seznam A

Klasifikacijska Naziv odpadka
številka odpadka

A1 Odpadki kovin in odpadki, ki vsebujejo kovine

A1010 Odpadki kovin in kovinskih zlitin, ki vsebujejo eno od naslednjih kovin:
– antimon,
– arzen,
– berilij,
– kadmij,
– svinec,
– živo srebro,
– selen,
– telur in
– talij,
razen odpadkov, ki so posebej navedeni v seznamu B te priloge.

A1020 Odpadki, ki vsebujejo ali so onesnaženi z eno od naslednjih kovin, razen odpadkov kovin v kosovni obliki:
– antimon in antimonove spojine,
– berilij in berilijeve spojine,
– kadmij in kadmijeve spojine,
– svinec in svinčeve spojine,
– selen in selenove spojine in
– telur in telurjeve spojine.

A1030 Odpadki, ki vsebujejo ali so onesnaženi z eno od naslednjih kovin:
– arzen in arzenove spojine,
– živo srebro in živosrebrove spojine in
– talij in talijeve spojine.

A1040 Odpadki, ki vsebujejo eno od naslednjih spojin:
– kovinski karbonili in
– spojine šestvalentnega kroma.

A1050 Galvanske gošče

A1060 Odpadne tekočine iz luženja kovin

A1070 Ostanki izluževanja iz predelave cinka, kot je prah in gošče kot jarozit, hematit in podobno.

A1080 Ostanki odpadnega cinka, ki jih ni v seznamu B te priloge, vsebujejo pa svinec in kadmij v koncentracijah, pri katerih odpadki
še nimajo nevarnih lastnosti po predpisu o ravnanju z odpadki.

A1090 Pepeli iz sežiganja izolirane bakrene žice.

A1100 Prah in ostanki iz sistemov za čiščenje dimnih plinov v talilnicah bakra.

A1110 Izrabljene raztopine elektrolitov iz postopkov elektrorafinacije in elektrolitskega pridobivanja bakra.

A1120 Odpadne gošče razen anodnega blata iz čiščenja elektrolita pri postopkih elektrorafinacije in elektrolitskega pridobivanja
bakra.

A1130 Odpadne raztopine jedkanja, ki vsebujejo raztopljen baker.

A1140 Odpadni katalizatorji bakrovega klorida in bakrovega cianida.

A1150 Pepel iz sežiganja tiskanih vezij, ki vsebuje plemenite kovine in ga ni v seznamu B te priloge1.

A1160 Odpadni svinčevi kislinski akumulatorji, celi ali zdrobljeni.

A1170 Nesortirane odpadne baterije, razen mešanic baterij iz seznama B te priloge.

Odpadne baterije, ki niso razvrščene v seznam B te priloge in ki vsebujejo nevarne snovi, zaradi katerih so odpadki razvrščeni
med nevarne odpadke po predpisu o ravnanju z odpadki.

1 Upoštevati je treba, da skupina odpadkov iz seznama B te priloge s klasifikacijsko številko B1160 nima izjem.
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka odpadka

A1180 Odpadne električne in elektronske komponente ali odpadki,2 ki vsebujejo kot sestavne dele akumulatorje in druge baterije iz
seznama A te priloge, živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi in druga aktivirana stekla, PCB kondenzatorje ali druge dele
onesnažene s snovmi kot so kadmij, živo srebro, svinec, poliklorirani bifenili itd. do take stopnje, da imajo nevarne lastnosti po
predpisu o ravnanju z odpadki (brez odpadkov s klasifikacijsko številko B1110 iz seznama B te priloge) 3.

A2 Odpadki, ki vsebujejo predvsem anorganske sestavine, lahko pa vsebujejo tudi kovine in organske snovi

A2010 Stekleni odpadek katodnih cevi in drugega aktiviranega stekla.

A2020 Odpadne anorganske spojine fluora v obliki tekočin ali gošč brez odpadkov iz seznama B te priloge.

A2030 Odpadni katalizatorji brez odpadkov iz seznama B te priloge.

A2040 Odpadna sadra iz postopkov kemijske industrije, če vsebuje nevarne snovi v koncentracijah, pri katerih imajo odpadki nevarne
lastnosti po predpisu o ravnanju z odpadki (brez odpadkov s klasifikacijsko številko B2080 iz seznamu B te priloge).

A2050 Odpadni azbest (prah in vlakna).

A2060 Elektrolitski pepel iz kurilnih naprav na premog, ki vsebuje nevarne snovi v koncentracijah, pri katerih imajo odpadki nevarne
lastnosti po predpisu o ravnanju z odpadki (brez odpadkov s klasifikacijsko številko B2050 iz seznama B te priloge).

A3 Odpadki, ki vsebujejo predvsem organske sestavine, lahko pa vsebujejo kovine in anorganske snovi

A3010 Odpadki iz proizvodnje ali predelave naftnega koksa in bitumna.

A3020 Odpadna mineralna olja, ki niso primerna za njihov prvoten namen.

A3030 Odpadki, ki vsebujejo, so sestavljeni ali so onesnaženi z goščami svinčevih antidetonatorskih spojin.

A3040 Odpadne tekočine za prenos toplote.

A3050 Odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe smol, lateksa, plastifikatorjev, lepil brez odpadkov iz seznama B te priloge (brez
odpadkov s klasifikacijsko številko B4020 iz seznama B te priloge).

A3060 Odpadna nitroceluloza.

A3070 Odpadni fenoli, spojine fenola vključno s klorofenoli v obliki tekočin ali gošč.

A3080 Odpadni etri, razen odpadkov iz seznama B te priloge.

A3090 Odpadni prah, pepel, gošče in moka iz usnja, ki vsebujejo šestvalentni krom ali biocide (brez odpadkov s klasifikacijsko
številko B3100 iz seznama B te priloge).

A3100 Odpadni obrezki in drugi odpadki usnja ali kompozitnega usnja, ki vsebuje šestvalentni krom ali biocide in so neprimerni za
proizvodnjo usnjenih predmetov (brez odpadkov s klasifikacijsko številko B3090 iz seznama B te priloge).

A3110 Odpadki iz predelave kož, ki vsebujejo spojine šestvalentnega kroma ali biocide ali kužne snovi (brez odpadkov s klasifikacij-
sko številko B3110 iz seznama B te priloge).

A3120 “Fluff”-puhasta lahka frakcija, ki nastane pri razrezu odpadkov.

A3130 Odpadne organofosforne spojine.

A3140 Odpadna nehalogenirana organska topila, razen odpadkov iz seznama B te priloge.

A3150 Odpadna halogenirana organska topila.

A3160 Ostanki reciklaže organskih halogeniranih ali nehalogeniranih topil z brezvodno destilacijo.

A3170 Odpadki iz proizvodnje alifatskih halogeniranih ogljikovodikov (kot klorometan, dikloroetan, vinilklorid, vinilidenklorid, alilklorid
in epiklorhidrin).

A3180 Odpadki, snovi in predmeti, ki vsebujejo ali so onesnaženi s polikloriranimi bifenili (PCB), polikloriranimi terfenili (PCT),
polikloriranimi naftaleni (PCN) ali polibromiranimi bifenili (PBB) ali z drugimi polibromiranimi analognimi spojinami v koncentraciji
50 mg/kg ali več.4

2 Ta skupina odpadkov ne vključuje odpadnih komponent iz elektrarn.
3 PCB-ji pri koncentracijah 50 mg/kg ali več.
4 Vrednost 50 mg/kg se šteje za mednarodno sprejemljiv nivo za vse odpadke. Več držav ima predpisane nižje vrednosti za razvrstitev med nevarne odpadke (npr.
20 mg/kg).
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka odpadka

A3190 Katranski ostanki (razen asfaltnih cementov), ki izhajajo iz rafinacije, destilacije in katerekoli pirolitske obdelave organskih
materialov.

A4 Odpadki, ki lahko vsebujejo ali anorganske ali organske sestavine

A4010 Odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe farmacevtskih proizvodov, razen odpadkov iz seznama B te priloge.

A4020 Klinični in podobni odpadki, ki nastajajo v zdravstveni, negovalni, zobozdravstveni, veterinarski ali podobni dejavnosti, ter
odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah in drugih pomožnih dejavnostih pri preiskavah ali zdravljenju pacientov ali pri raziskovalnih
projektih.

A4030 Odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe biocidov in fitofarmacevtskih sredstev, vključno z odpadnimi pesticidi in herbicidi,
ki so brez ustreznih specifikacij o njihovi sestavi ali jim je potekel rok uporabe5 ali pa so zaradi drugih razlogov neprimerni za
prvotno uporabo.

A4040 Odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe sredstev za zaščito lesa.6

A4050 Odpadki, ki vsebujejo, so sestavljeni ali so onesnaženi z eno od naslednjih snovi:
– anorganski cianidi, razen ostankov, ki vsebujejo plemenite kovine v trdni obliki s sledovi anorganskih cianidov, in
– organski cianidi.

A4060 Odpadne mešanice olj in vode, ogljikovodikov in vode, emulzije.

A4070 Odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe črnil, barv, pigmentov, premazov, lakov, firneža, razen odpadkov iz seznama B te
priloge (brez odpadkov s klasifikacijsko številko B4010 iz seznama B te priloge).

A4080 Odpadki eksplozivne narave, razen odpadkov iz seznama B te priloge.

A4090 Odpadne kisle ali alkalne raztopine razen tistih iz seznama B te priloge (brez odpadkov s klasifikacijsko številko B2120 iz
seznama B te priloge).

A4100 Odpadki iz industrijskih naprav za omejevanje onesnaževanja z industrijskimi odpadnimi plini, razen odpadkov iz seznama B te
priloge.

A4110 Odpadki, ki vsebujejo, so sestavljeni ali so onesnaženi z eno od naslednjih spojin:
– spojino, ki je sorodna s polikloriranim dibenzofuranom, ali
– spojino, ki je sorodna s polikloriranim dibenzodioksinom.

A4120 Odpadki, ki vsebujejo, so sestavljeni ali so onesnaženi s peroksidi.

A4130 Odpadna embalaža in vsebina v njej, če vsebuje nevarne snovi v koncentracijah, pri katerih imajo odpadki nevarne lastnosti po
predpisu o ravnanju z odpadki.

A4140 Odpadki, ki vsebujejo ali so sestavljeni iz kemičnih spojin brez specifikacij ali s pretečenim rokom uporabe7 in vsebujejo
nevarne snovi v koncentracijah, pri katerih imajo odpadki nevarne lastnosti po predpisu o ravnanju z odpadki.

A4150 Odpadne kemikalije, ki nastajajo v raziskovalnih in razvojnih dejavnosti ali poučevanju in njihova sestava ni specificirana
oziroma so nove in katerih učinki na človekovo zdravje oziroma okolje niso znani.

A4160 Izrabljeno aktivno oglje, ki ga ni v seznamu B te priloge (brez odpadkov s klasifikacijsko številko B2060 iz seznama B te
priloge).

5 »Pretečeni rok uporabe« pomeni, da izdelek ni uporabljen v času, ki ga priporoča proizvajalec.
6 Ta postavka ne vključuje lesa, obdelanega s sredstvi za zaščito lesa.
7 »Pretečeni rok uporabe« pomeni, da izdelek ni uporabljen v času, ki ga priporoča proizvajalec.
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Prvi del priloge 1: Seznam B

Klasifikacijska Naziv odpadka
številka odpadka

B1 Odpadki kovin in odpadki, ki vsebujejo kovine

B1010 Odpadki in ostanki kovin in kovinskih zlitin v kovinski, nedisperzni obliki naslednjih kovin:
– plemenitih kovin (zlato, srebro, kovine platinske skupine, toda ne živo srebro),
– železa in jekla,
– bakra,
– niklja,
– aluminija,
– cinka,
– kositra,
– volframa,
– molibdena,
– tantala,
– magnezija,
– kobalta,
– bizmuta,
– titana,
– cirkonija,
– mangana,
– germanija,
– vanadija,
– hafnija, indija, niobija, renija in galija,
– torija in
– redkih zemeljskih kovin (lantanidi).

B1020 Čisti, neonesnaženi odpadki naslednjih kovin, vključno z njihovimi zlitinami, ki so v nepakirani končni obliki (pločevina, plošče,
palice itd.):
– antimona,
– berilija,
– kadmija,
– svinca (izključene so svinčeve baterije),
– selena in
– telurja.

B1030 Ostanki visokotemperaturnih oblog, ki vsebujejo kovine.

B1040 Ostanki naprav iz elektrarn, ki niso onesnaženi z mazalnimi olji, PCB ali PCT v takih koncentracijah, pri katerih imajo odpadki
že nevarne lastnosti po predpisu o ravnanju z odpadki.

B1050 Mešane neželezne kovine in težka frakcija ostankov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi v koncentracijah, pri katerih imajo odpadki
nevarne lastnosti po predpisu o ravnanju z odpadki.8

B1060 Odpadni selen in telur v kovinski obliki vključno s prahom.

B1070 Odpadni baker in bakrove zlitine v disperzni obliki, če ne vsebujejo nevarnih snovi v koncentracijah, pri katerih imajo odpadki
nevarne lastnosti po predpisu o ravnanju z odpadki.

B1080 Cinkov pepel in ostanki vključno z ostanki cinkovih zlitin v disperzni obliki, če ne vsebujejo nevarnih snovi v koncentracijah, pri
katerih imajo odpadki nevarno lastnost z oznako H3-A, razred 4.3, po predpisu o ravnanju z odpadki.9

B1090 Odpadne baterije, za katere na podlagi proizvodne specifikacije sledi, da ne vsebujejo svinca, kadmija ali živega srebra.

B1100 Odpadki taljenja in rafinacije kovin, če vsebujejo kovine, kot so:
– trdni, nečisti cink,
– posnemki, ki vsebujejo cink:

– galvanska pena (>90% Zn),
– galvanski mulji (>92% Zn),
– ostanki cinkovih ulitkov (>85% Zn),
– galvanski mulji vročega pocinkanja (>92% Zn) in
– cinkovi posnemki,

– aluminijevi posnemki, razen solne žlindre,
– žlindre iz predelave bakra, namenjene za nadaljnjo obdelavo ali rafinacijo, ki vsebujejo arzen, svinec ali kadmij v koncentraci-
jah, manjših od koncentracij, pri katerih imajo odpadki nevarne lastnosti po predpisu na področju o ravnanju z odpadki,
– odpadki oblog talilnih peči, vključno z lonci za taljenje bakra,
– žlindre iz predelave plemenitih kovin za nadaljnjo rafinacijo in
– kositrna žlindra, ki vsebuje tantal in vsebuje manj kot 0,5% kositra.

8 Upoštevati je treba, da tudi pri začetnem nizkem onesnaženju z nevarnimi snovmi, lahko nadaljnji postopki, vključno z recikliranjem, povzročijo v ločenih frakcijah
znatno povečane koncentracije nevarnih snovi.
9 Status »cinkovega pepela« je trenutno v obravnavi s priporočilom UNCTAD-u (U. N. Conference on Trade and Development), da »cinkovi pepeli« ne sodijo k
nevarnim snovem.
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka odpadka

B1110 Električni in elektronski sestavi:
– elektronski sestavi, ki so sestavljeni le iz kovin in zlitin,
– odpadni električni in elektronski sestavi ali ostanki10 (vključno tiskana vezja), ki ne vsebujejo sestavin kot so akumulatorji in
druge baterije iz seznama A te priloge, živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi in drugo aktivirano steklo in PCB kondenzatorji
in niso onesnaženi z nevarnimi snovmi, kot so kadmij, živo srebro, svinec, poliklorirani bifenili, v koncentracijah, pri katerih
imajo odpadki nevarne lastnosti po predpisu o ravnanju z odpadki (odpadki s klasifikacijsko številko A1180 iz seznama A te
priloge), in
– električni in elektronski sestavi (vključno tiskana vezja, elektronske komponente in žice) namenjeni za ponovno uporabo11 in
ne za reciklažo ali končno odlaganje12.

B1120 Izrabljeni katalizatorji, če ne gre za tekočine, ki so uporabljene kot katalizatorji, in vsebujejo:
– prehodne (tranzicijske) kovine, razen odpadnih katalizatorjev (izrabljeni katalizatorji, izrabljeni tekoči katalizatorji ali drugi
katalizatorji) iz seznama A te priloge:

skandij titan
vanadij krom
mangan železo
kobalt nikelj
baker cink
itrij cirkonij
niobij molibden
hafnij tantal
volfram renij

– lantanide (redke zemeljske kovine):

lantan cerij
prazeodimij neodimij
samarij evropij
gadolinij terbij
disprozij holmij
erbij tulij
iterbij lutecij

B1130 Očiščeni, izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo plemenite kovine.

B1140 Ostanki v trdni obliki, ki vsebujejo plemenite kovine in vsebujejo sledove anorganskih cianidov.

B1150 Odpadki plemenitih kovin in zlitin (zlato, srebro, kovine platinske skupine, ne pa živo srebro) v disperzni, netekoči obliki z
ustrezno embalažo in označbo.

B1160 Pepel iz sežiganja tiskanih vezij, ki vsebuje plemenite kovine (brez odpadkov s klasifikacijsko številko A1150 iz seznama A te
priloge).

B1170 Pepel iz sežiganja fotografskih filmov, ki vsebujejo plemenite kovine.

B1180 Odpadni fotografski filmi, ki vsebujejo srebrove halide in kovinsko srebro.

B1190 Odpadni fotografski papirji, ki vsebujejo srebrove halide in kovinsko srebro.

B1200 Granulirana žlindra iz proizvodnje železa in jekla.

B1210 Žlindra iz proizvodnje železa in jekla, vključno z žlindro, iz katere se pridobivata TiO2 in vanadij.

B1220 Žlindra iz proizvodnje cinka, kemično stabilizirana, ki ima visoko vsebnost železa (nad 20%) in je obdelana po postopkih iz
standarda DIN 4301, ali iz drugih podobnih standardov, in je namenjena za uporabo v gradbeništvu.

B1230 Škaja iz proizvodnje železa in jekla.

B1240 Bakrov oksid iz valjanja bakra.

B2 Odpadki, ki vsebujejo predvsem anorganske sestavine, lahko pa vsebujejo tudi kovine in organske materiale

B2010 Odpadki rudarskih postopkov v nedisperzni obliki:
– odpadni naravni grafit,
– odpadni skrilavci, ki so grobo ali enakomerno obrezani ali obžagani,

10 Ta postavka ne zajema odpadnih komponent iz elektrarn.
11 »Ponovna uporaba« lahko zajema popravilo, obnovo ali izboljšanje, vendar ne večje rekonstrukcije.
12 V nekaterih državah so ti materiali namenjeni direktni ponovni uporabi in se ne štejejo za odpadke.
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka odpadka

– odpadna sljuda,
– odpadni leucit, nefelin in nefelinski sienit,
– odpadni glinenci,
– odpadni fluorit in
– odpadni kremen razen odpadkov, ki so nastali pri talilnih postopkih.

B2020 Odpadno steklo v nedisperzni obliki kot razbito steklo ali drugi stekleni odpadki, razen stekla katodnih cevi ali drugih aktiviranih
stekel.

B2030 Keramični odpadki v nedisperzni obliki:
– odpadki in ostanki kermeta (kompozit keramike s kovinami),
– vlakna na osnovi keramike, ki niso navedena ali vključena drugje.

B2040 Drugi odpadki, ki vsebujejo predvsem anorganske sestavine:
– delno očiščen kalcijev sulfat iz razžveplanja dimnih plinov (FGD),
– odpadne mavčne plošče ali obloge sten iz rušenja zgradb,
– žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana z visoko vsebnostjo železa (nad 20%) in je obdelana po postopkih iz
standardov DIN 4301 in DIN 8201, predvsem za uporabo v gradbene namene ali kot abraziv,
– žveplo v trdni obliki,
– apnenec iz proizvodnje kalcijevega cianamida (pH<9),
– natrijevi, kalijevi in kalcijevi kloridi,
– karborund (silicijev karbid),
– odpadni betonski deli in
– stekleni odpadki, ki vsebujejo litij-tantalove oziroma litij-niobijeve spojine.

B2050 Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav, ki ni v seznamu A te priloge (brez odpadkov s klasifikacijsko številko A2060 iz seznama
A te priloge).

B2060 Izrabljeno aktivno oglje iz priprave pitne vode in iz procesov prehrambene industrije ter proizvodnje vitaminov (brez odpadkov s
klasifikacijsko številko A4160 iz seznama A te priloge).

B2070 Gošča kalcijevega fluorida.

B2080 Odpadna sadra iz postopkov kemične industrije, ki je ni v seznamu A (brez odpadkov s klasifikacijsko številko A2040 iz
seznama A te priloge).

B2090 Ostanki anod iz naftnega koksa ali bitumna, ki ostanejo pri proizvodnji jekla ali aluminija, očiščeni po postopkih iz industrijskih
standardov (izključeni so ostanki anod iz klor-alkalne elektrolize in metalurške industrije).

B2100 Odpadni hidrati aluminija, odpadna glinica in ostanki iz proizvodnje glinice, izključeni pa so materiali, ki so uporabljeni za
čiščenje dimnih plinov, za flokulacijo in postopke filtracije.

B2110 Ostanki boksita (rdeče blato) (pH < 11.5).

B2120 Odpadne kisle ali alkalne raztopine s pH>2 in pH<11.5, ki niso korozivne ali drugače nevarne (brez odpadkov s klasifikacijsko
številko A4090 iz seznama A te priloge).

B3 Odpadki, ki vsebujejo predvsem organske sestavine, lahko pa vsebujejo kovine in anorganske materiale

B3010 Trdni odpadki plastike, kot so homogeni in mešani plastični materiali, pod pogojem, da niso pomešani z drugimi odpadki in je
znana njihova sestava, in sicer:
– odpadki nehalogeniranih polimerov in kopolimerov, ki v celoti ali delno vsebujejo naslednje snovi13:

– polietilen,
– polistiren,
– polipropilen,
– polietilen tereftalate,
– poliakrilonitril,
– polibutadien,
– poliacetale,
– poliamide,
– polibutilen tereftalate,
– polikarbonate,
– polietre,
– polipropilen sulfide,
– akrilne polimere,
– alkane C10-C13 (plastifikatorje),
– poliuretane (ki ne vsebujejo CFC-jev),
– polisiloksane,
– polimetilmetakrilat,

13 Tak odpadek mora biti popolnoma polimiziran.
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– polivinilalkohol,
– polivinilbutiral in
– polivinilacetat;

– obdelane odpadne smole in kondenzacijski produkti, ki vključujejo:
– sečninsko-formaldehidne smole,
– fenol-formaldehidne smole,
– melamin-formaldehidne smole,
– epoksi smole,
– alkidne smole in
– poliamide;

– odpadki fluoriranih polimerov, kot so14:
– perfluoroetilen/propilen (FEP),
– perfluoroalkoksi alkan (PFA),
– perfluorometoksi alkan (MFA),
– polivinilfluorid (PVF) in
– polivinilidenfluorid (PVDF).

B3020 Odpadki in ostanki iz papirja, kartona in izdelkov iz papirja, če niso pomešani z nevarnimi odpadki, in sicer:
– nebeljen papir ali karton ali valovit papir ali karton,
– drugi papir ali karton, izdelan pretežno iz beljene kemične celuloze, nebarvan v masi,
– papir ali karton, izdelan pretežno iz lesovine (npr. časopisni papir, papir za revije in podobni tiskani materiali) in
– drugo, vključno toda ne samo laminirani karton ali nesortirani odpadki iz papirja in kartona.

B3030 Tekstilni odpadki, če niso pomešani z drugimi odpadki, in so pripravljeni tako, da je znana njihova sestava:
– odpadna svila (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali):

– nemikani ali nečesani,
– drugo;

– odpadna volna ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadno prejo, razen razvlaknjenih tekstilnih materialov:
– izčesek iz volne ali fine živalske dlake,
– drugi odpadki volne ali fine živalske dlake in
– odpadki iz grobe živalske dlake;

– odpadni bombaž (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali):
– odpadna preja (vključno odpadne niti),
– razvlaknjeni tekstilni materiali in
– drugo;

– laneno predivo in odpadki;
– predivo in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz prave konoplje (Cannabis sativa L.);
– predivo in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen
lanu, konoplje in ramije);
– predivo in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agav;
– predivo, izčesek in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz kokosovih vlaken;
– predivo, izčesek in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz abake (Musa textillis Nee ali Manila
hemp);
– predivo, izčesek in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz ramije in drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken, ki niso drugod navedena;
– odpadki (vključno izčesek, odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz umetnih vlaken:

– sintetična vlakna in
– umetna vlakna;

– izrabljena oblačila in drugi izrabljeni tekstilni izdelki;
– izrabljene krpe, odpadni sukanec, motvoz, vrvi in prameni, izrabljeni izdelki iz sukanca, motvoza, vrvi in pramenov iz
tekstilnega materiala in
– drugo;

B3040 Odpadki iz gume, če niso pomešani z drugimi odpadki:
– odpadki trde gume (npr. ebonita) in
– drugi gumeni odpadki (razen odpadkov, ki so navedeni drugod).

B3050 Neobdelana pluta in odpadki iz lesa:

– odpadni les in ostanki lesa, aglomerirani ali ne, v okroglicah, briketih, peletih ali podobnih oblikah in
– odpadna pluta: zdrobljena, granulirana ali mleta.

B3060 Odpadki, ki izhajajo iz prehrambene industrije pod pogojem, če niso kužni:
– vinska usedlina,
– posušeni in sterilizirani rastlinski odpadki, ostanki in stranski produkti, v obliki peletov ali ne, primerni za živinsko krmo in niso
navedeni ali vključeni drugod,
– degras: ostanki predelave maščob ali voskov živalskega ali rastlinskega izvora,

14 – Potrošniški odpadki niso vključeni v to postavko.
– Odpadki ne smejo biti mešani.
– Upoštevati je treba probleme, ki nastanejo pri enostavnem sežiganju.
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– odpadne kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni (toda ne oblikovani), obdelani s kislino ali
deželatinirani,
– ribji odpadki,
– lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava in
– drugi odpadki pehrambene industrije; razen stranskih proizvodov, ki ustrezajo nacionalnim in mednarodnim zahtevam ter
standardom za prehrano ljudi in krmo živali.

B3070 Naslednji odpadki:
– odpadni človeški lasje,
– odpadna slama in
– deaktiviran micelij iz proizvodnje penicilina, ki je uporaben za živalsko krmo.

B3080 Odpadni sekanci in odpadki iz gume.

B3090 Obrezki in drugi odpadki usnja ali kompozitnega usnja, ki niso primerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov, razen muljev, in ki ne
vsebujejo spojin šestvalentnega kroma in biocidov (odpadki s klasifikacijsko številko A3100 iz seznama A te priloge).

B3100 Prah, pepel, mulji ali moka iz usnja, ki ne vsebujejo spojin šestvalentnega kroma ali biocidov (brez odpadkov s klasifikacijsko
številko A3090 iz seznama A te priloge).

B3110 Odpadki iz predelave kož, ki ne vsebujejo spojin šestvalentnega kroma, biocidov ali infektivnih substanc (brez odpadkov s
klasifikacijsko številko A3110 iz seznama A te priloge).

B3120 Odpadki, ki vsebujejo živilska barvila.

B3130 Odpadni polimerni etri in odpadki nenevarnih monomernih etrov, ki niso sposobni tvoriti peroksidov.

B3140 Odpadne pnevmatike, razen tistih, ki so namenjene postopkom odstranjevanja odpadkov.

B4 Odpadki, ki lahko vsebujejo tako anorganske kot organske sestavine

B4010 Odpadki, ki so pretežno sestavljeni iz vodnih lateks barv, črnil in utrjenih premazov, in ne vsebujejo organskih topil, težkih
kovin ali biocidov v koncentracijah, pri katerih imajo odpadki nevarne lastnosti po predpisu o ravnanju z odpadki (brez
odpadkov s klasifikacijsko številko A4070 iz seznama A te priloge).

B4020 Odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe smol, lateksa, plastifikatorjev, lepil, ki niso navedeni v seznamu A te priloge, so
brez topil in niso drugače tako onesnaženi, da bi imeli nevarne lastnosti po predpisu o ravnanju z odpadki, kot so na primer
vodna lepila na osnovi kazeina, škroba, dekstrina, celuloznih etrov, polivinil alkoholov (brez odpadkov s klasifikacijsko številko
A3050 iz seznama A te priloge).

B4030 Uporabljeni fotografski aparati za enkratno rabo z baterijami, ki jih ni v seznamu A te priloge.

 

Drugi del priloge 1: Klasifikacijski seznam nevarnih odpadkov

Klasifikacijska Naziv odpadka
številka odpadka

02 00 00 ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, LOVA, RIBIŠTVA, RIBOGOJSTVA IN PROIZVODNJE HRANE
02 01 00 Odpadki pri primarni proizvodnji
02 01 05 agrokemični odpadki
03 00 00 ODPADKI IZ OBDELAVE IN PREDELAVE LESA IN PROIZVODNJE PAPIRJA, KARTONA, LEPENKE, VLAKNINE, PLOŠČ

IN POHIŠTVA
03 02 00 Odpadna sredstva za zaščito lesa
03 02 01 nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa
03 02 02 klorirana organska sredstva za zaščito lesa
03 02 03 organokovinska sredstva za zaščito lesa
03 02 04 anorganska sredstva za zaščito lesa
04 00 00 ODPADKI PRI PROIZVODNJI USNJA IN TEKSTILIJ
04 01 00 Odpadki pri proizvodnji usnja
04 01 03 odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju (vsebujejo topila, brez tekoče faze)
04 02 00 Odpadki pri proizvodnji tekstilij
04 02 11 halogenirani odpadki, ki nastanejo pri plemenitenju in končni obdelavi
05 00 00 ODPADKI PRI PREDELAVI IN ČIŠČENJU ZEMELJSKEGA PLINA OZ. NAFTE, IN PIROLIZE PREMOGA
05 01 00 Oljne gošče in zaoljeni trdni odpadki
05 01 03 gošče z dna rezervoarjev
05 01 04 kisle alkilne gošče
05 01 05 odpadki, nastali pri razlitju olj
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05 01 07 kisli katran
05 01 08 druge vrste katrana
05 04 00 Izrabljene filtrirne zemlje
05 04 01 izrabljene filtrirne zemlje
05 06 00 Odpadki iz pirolize premoga
05 06 01 kisli katran
05 06 03 drugi katrani
05 07 00 Odpadki pri čiščenju zemeljskega plina
05 07 01 mulji, ki vsebujejo živo srebro
05 08 00 Odpadki pri predelavi rabljenih mineralnih olj
05 08 01 izrabljene filtrne zemlje
05 08 02 kisli gudron
05 08 03 druge vrste gudrona
05 08 04 tekoči vodni odpadki iz regeneracije mineralnih olj
06 00 00 ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV
06 01 00 Odpadne raztopine kislin
06 01 01 žveplova in žveplasta kislina
06 01 02 solna kislina
06 01 03 fluorovodikova kislina
06 01 04 fosforjeva in fosforasta kislina
06 01 05 dušikova in dušikasta kislina
06 01 99 drugi tovrstni odpadki
06 02 00 Odpadne raztopine baz (lugov)
06 02 01 kalcijev hidroksid
06 02 02 natrijev karbonat (soda)
06 02 03 amoniak
06 02 99 drugi tovrstni odpadki
06 03 00 Odpadne soli in raztopine soli
06 03 11 soli in raztopine, ki vsebujejo cianide
06 04 00 Odpadki, ki vsebujejo kemično vezane kovine
06 04 02 soli kovin (razen 06 03 00)
06 04 03 odpadki, ki vsebujejo arzen
06 04 04 odpadki, ki vsebujejo živo srebro
06 04 05 odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine
06 07 00 Odpadki iz procesov predelave halogenov
06 07 01 elektrolitski odpadki, ki vsebujejo halogene
06 07 02 aktivno oglje iz pridobivanja klora
06 13 00 Odpadki iz ostalih anorganskih kemijskih procesov
06 13 01 anorganski pesticidi, biocidi in sredstva za zaščito lesa
06 13 02 izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)
07 00 00 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV
07 01 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi osnovnih organskih kemikalij
07 01 01 vodne pralne tekočine in matične lužnice
07 01 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 01 04 druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 01 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 01 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 01 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 01 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 02 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi plastike, sintetične gume in umetnih vlaken
07 02 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 02 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 02 04 druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 02 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 02 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 02 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 02 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 03 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi organskih barvil in pigmentov (razen 06 11 00)
07 03 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 03 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 03 04 druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 03 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 03 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 03 09 halogenirane filtrne pogače mase in izrabljeni absorbenti
07 03 10 druge filtrne pogače in absorbenti
07 04 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi organskih pesticidov (razen 02 01 05)
07 04 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 04 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 04 04 druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 04 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 04 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 04 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
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07 04 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 05 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi farmacevtskih proizvodov
07 05 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 05 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 05 04 druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 05 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 05 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 05 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 05 10 druge izrabljene filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 06 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi maščob, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetike
07 06 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 06 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 06 04 druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 06 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 06 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 06 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 06 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 07 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi finih kemikalij in kemičnih izdelkov, ki niso navedeni drugje
07 07 01 vodne pralne tekočine in matične lužnice
07 07 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 07 04 druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 07 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 07 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 07 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 07 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
08 00 00 ODPADKI PRI PROIZVODNJI, PRIPRAVI, TRŽENJU IN UPORABI SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI,

EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV
08 01 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi sredstev za površinsko zaščito (barve, laki, emalji), lepil,

tesnilnih mas in tiskarskih barv
08 01 01 odpadne barve in laki, ki vsebujejo halogenirana topila
08 01 02 odpadne barve in laki, ki vsebujejo nehalogenirana topila
08 01 06 mulji pri odstranjevanju barv in lakov, ki vsebujejo halogenirana topila
08 01 07 mulji pri odstranjevanju barv in lakov, ki vsebujejo nehalogenirana topila
08 03 00 Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in uporabi tiskarskih črnil
08 03 01 odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo halogenirana topila
08 03 02 odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nehalogenirana topila
08 03 05 mulji od tiskarskih barv, ki vsebujejo halogenirana topila
08 03 06 mulji od tiskarskih barv, ki vsebujejo nehalogenirana topila
08 04 00 Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in uporabi lepil in tesnilnih mas (vključno z materiali za hidrofobiranje)
08 04 01 odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo halogenirana topila
08 04 02 odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo nehalogenirana topila
08 04 05 mulji od lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo halogenirana topila
08 04 06 mulji od lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo nehalogenirana topila
09 00 00 ODPADKI PRI FOTOGRAFSKIH DEJAVNOSTIH
09 01 00 Odpadki pri fotografskih dejavnostih
09 01 01 razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi
09 01 02 razvijalci za offset plošče na vodni osnovi
09 01 03 razvijalci na osnovi organskih topil
09 01 04 fiksirne raztopine
09 01 05 belilne in belilno-fiksirne raztopine
09 01 06 odpadki, ki vsebujejo srebro in nastanejo pri lastni obdelavi fotografskih odpadkov
10 00 00 ANORGANSKI ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV
10 01 00 Odpadki iz termoenergetskih objektov in drugih kurilnih naprav (razen 19 00 00)
10 01 04 elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na mineralna olja
10 01 09 žveplova kislina
10 03 00 Odpadki iz termične metalurgije aluminija
10 03 01 katrani in drugi ogljik vsebujoči odpadki iz proizvodnje anod
10 03 03 posnemki žlinder
10 03 04 žlindra iz primarnega taljenja (bela žlindra)
10 03 07 izrabljene obloge peči
10 03 08 solna žlindra iz sekundarnega taljenja
10 03 09 črna žlindra iz sekundarnega taljenja
10 03 10 odpadki iz obdelave solne in črne žlindre
10 04 00 Odpadki iz termične metalurgije svinca
10 04 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 04 02 posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 04 03 kalcijev arzenat
10 04 04 prah iz odpadnih plinov
10 04 05 drugi delci in prah
10 04 06 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 04 07 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 05 00 Odpadki iz termične metalurgije cinka
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10 05 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 05 02 posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 05 03 prah iz odpadnih plinov
10 05 05 trdni odpadki iz čiščenja plinov
10 05 06 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 06 00 Odpadki iz termične metalurgije bakra
10 06 03 prah iz odpadnih plinov
10 06 05 odpadki iz elektrolitske rafinacije
10 06 06 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 06 07 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
11 00 00 ANORGANSKI ODPADKI IZ OBDELAVE IN POVRŠINSKE ZAŠČITE KOVIN IN HIDROMETALURGIJE BARVNIH KOVIN
11 01 00 Tekoči odpadki in mulji iz obdelave in površinske zaščite kovin (npr. galvaniziranje, cinkanje, luženje, piklanje,

fosfatiranje in alkalno razmaščevanje)
11 01 01 cianidni (alkalni) odpadki, ki vsebujejo težke kovine razen kroma
11 01 02 cianidni (alkalni) odpadki, ki ne vsebujejo težkih kovin
11 01 03 necianidni odpadki, ki vsebujejo krom
11 01 05 kisle lužilne raztopine
11 01 06 kisline, ki niso navedene drugje
11 01 07 lugi, ki niso navedeni drugje
11 01 08 mulji iz fosfatiranja
11 02 00 Odpadki in mulji iz procesov hidrometalurgije barvnih kovin
11 02 02 mulji iz hidrometalurgije cinka (vključno z jarositom in goetitom)
11 03 00 Mulji in trdne snovi iz postopkov utrjevanja kovinskih površin (kaljenja, tempranja)
11 03 01 odpadki, ki vsebujejo cianide
11 03 02 drugi tovrstni odpadki
12 00 00 ODPADKI IZ MEHANSKIH POSTOPKOV OBLIKOVANJA IN POVRŠINSKE OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE
12 01 00 Odpadki iz mehanskih postopkov oblikovanja (kovanja, varjenja, stiskanja, vlečenja, struženja, vrtanja, rezanja in

piljenja)
12 01 06 izrabljena halogenirana strojna olja (neemulgirana)
12 01 07 izrabljena nehalogenirana strojna olja (neemulgirana)
12 01 08 izrabljene halogenirane strojne emulzije
12 01 09 izrabljene nehalogenirane strojne emulzije
12 01 10 sintetična strojna olja
12 01 11 oljne gošče z obdelovalnih strojev
12 01 12 iztrošeni voski in maščobe
12 03 00 Odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in paro (razen 11 00 00)
12 03 01 vodne pralne raztopine
12 03 02 odpadki iz razmaščevanja s paro
13 00 00 ODPADNA OLJA (RAZEN JEDILNIH OLJ, 05 00 00 IN 12 00 00)
13 01 00 Odpadna hidravlična olja in zavorne tekočine
13 01 01 hidravlična olja, ki vsebujejo PCB ali PCT
13 01 02 neemulgirana klorirana hidravlična olja
13 01 03 neemulgirana neklorirana hidravlična olja
13 01 04 emulzije kloriranih olj
13 01 05 emulzije nekloriranih olj
13 01 06 mineralna hidravlična olja
13 01 07 druga hidravlična olja
13 01 08 zavorne tekočine
13 02 00 Iztrošena motorna, strojna in mazalna olja
13 02 01 klorirana motorna, strojna in mazalna olja
13 02 02 neklorirana motorna, strojna in mazalna olja
13 02 03 druga motorna, strojna in mazalna olja
13 03 00 Iztrošena olja ali tekočine za toplotno izolacijo ali prenos toplote
13 03 01 izolacijska in termo olja, ki vsebujejo PCB ali PCT
13 03 02 klorirana izolacijska in termo olja ter druge tekočine
13 03 03 neklorirana izolacijska in termo olja ter druge tekočine
13 03 04 sintetična izolacijska in termo olja ter druge tekočine
13 03 05 mineralna izolacijska in termo olja
13 04 00 Ladijska (kalužna) olja
13 04 01 ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega prometa
13 04 02 ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na privezih
13 04 03 ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega prometa
13 05 00 Vsebina iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 01 trdne snovi iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 02 mulji iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 03 mulji iz lovilcev olj
13 05 04 mulji ali emulzije iz razsoljevanja
13 05 05 druge emulzije
13 06 00 Druga odpadna olja
13 06 01 druga odpadna olja
14 00 00 ODPADKI IZ UPORABE ORGANSKIH TOPIL (RAZEN 07 00 00 IN 08 00 00)
14 01 00 Odpadki iz razmaščevanja kovin in vzdrževanja strojev
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14 01 01 klorofluoroogljiki
14 01 02 druga halogenirana topila in mešanice topil
14 01 03 druga topila in mešanice topil
14 01 04 vodne mešanice s halogeniranimi topili
14 01 05 vodne mešanice z nehalogeniranimi topili
14 01 06 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila
14 01 07 mulji ali trdni odpadki, ki ne vsebujejo halogeniranih topil
14 02 00 Odpadki pri čiščenju tekstila in razmaščevanju naravnih surovin
14 02 01 halogenirana topila in mešanice topil
14 02 02 mešanice nehalogeniranih topil ali organskih tekočin
14 02 03 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila
14 02 04 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila
14 03 00 Odpadki pri proizvodnji elektronskih izdelkov
14 03 01 klorofluoroogljiki
14 03 02 druga halogenirana topila
14 03 03 nehalogenirana topila in njihove mešanice
14 03 04 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila
14 03 05 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila
14 04 00 Odpadki hladilnih sredstev in potisnih plinov za formiranje aerosolov oziroma pene
14 04 01 klorofluoroogljiki
14 04 02 druga halogenirana topila in mešanice topil
14 04 03 druga topila in mešanice topil
14 04 04 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila
14 04 05 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila
14 05 00 Odpadki pri recikliranju topil in hladilnih sredstev (destilacijski ostanki)
14 05 01 klorofluoroogljiki
14 05 02 druga halogenirana topila in mešanice topil
14 05 03 druga topila in mešanice topil
14 05 04 mulji, ki vsebujejo halogenirana topila
14 05 05 mulji, ki vsebujejo druga topila
16 00 00 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE V KATALOGU
16 02 00 Zavržena oprema in ostanki iz šrederja
16 02 01 transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB ali PCT
16 04 00 Odpadna razstreliva
16 04 01 odpadno strelivo
16 04 02 odpadni ognjemetni izdelki
16 04 03 drugo odpadno razstrelivo
16 06 00 Baterije in akumulatorji
16 06 01 svinčeve baterije
16 06 02 nikelj-kadmijeve baterije
16 06 03 suhe baterije z živim srebrom
16 06 06 elektroliti iz baterij in akumulatorjev
16 07 00 Odpadki pri čiščenju transportnih in skladiščnih rezervoarjev (razen 05 00 00 in 12 00 00)
16 07 01 odpadki pri čiščenju ladijskih transportnih rezervoarjev, ki vsebujejo kemikalije
16 07 02 odpadki pri čiščenju ladijskih transportnih rezervoarjev, ki vsebujejo naftne derivate
16 07 03 odpadki pri čiščenju avtocistern in železniških cistern za prevoz naftnih derivatov
16 07 04 odpadki pri čiščenju avtocistern in železniških cistern za prevoz kemikalij
16 07 05 odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev, ki vsebujejo kemikalije
16 07 06 odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev, ki vsebujejo naftne derivate
17 00 00 GRADBENI ODPADKI IN RUŠEVINE (VKLJUČNO Z ODPADNIMI MATERIALI PRI GRADNJI CEST)
17 06 00 Izolirni materiali
17 06 01 izolirni materiali, ki vsebujejo prosti azbest
18 00 00 ODPADKI IZ ZDRAVSTVA IN VETERINARSTVA TER Z NJIMI POVEZANIH RAZISKAV (brez odpadkov iz kuhinj in

restavracij v ustanovah zdravstva in socialnega varstva)
18 01 00 Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja in preventive v humanem zdravstvu
18 01 03 odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi
18 02 00 Odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preventive pri veterinarski dejavnosti
18 02 02 kužni odpadki, ki z vidika preventive zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi
18 02 04 zavržene kemikalije
19 00 00 ODPADKI IZ NAPRAV ZA OBDELAVO ODPADKOV, NAPRAV ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE IN OBJEKTOV VODOOSK-

RBE
19 01 00 Odpadki pri sežigu ali pirolizi trdnih odpadkov iz naselij in njim podobnih odpadkov iz obrti, industrije in ustanov
19 01 03 elektrofiltrski pepel
19 01 04 prah iz parnih kotlov
19 01 05 filtrna pogača iz mokrega čiščenja odpadnih plinov
19 01 06 tekoči odpadki iz čiščenja odpadnih plinov in drugi vodni tekoči odpadki
19 01 07 trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov
19 01 10 iztrošeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov
19 02 00 Odpadki iz specifičnih fizikalno-kemijskih obdelav industrijskih odpadkov (npr. odstranjevanje kromatov in ciani-

dov, nevtralizacija...)
19 02 01 mulji kovinskih hidroksidov in drugi mulji iz obarjanja kovin
19 04 00 Vitrificirani odpadki in odpadki iz vitrifikacije
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19 04 02 elektrofiltrski pepel in drugi odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
19 04 03 nevitrificirana trdna faza
19 08 00 Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode, ki niso drugje navedeni
19 08 03 mešanice maščob in olj iz lovilcev olj in maščob
19 08 06 nasičene ali iztrošene ionske izmenjalne smole
19 08 07 raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjalnih smol
20 00 00 KOMUNALNI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI, VKLJUČ-

NO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI
20 01 00 Ločeno zbrane frakcije
20 01 12 barve, črnila, lepila in umetne smole
20 01 13 topila
20 01 17 fotokemikalije
20 01 19 pesticidi
20 01 21 fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro

Tretji del priloge 1: Oranžni seznam odpadkov

Z oznako (*) je označena vrsta odpadka v obliki pepela, ostanka, žlindre, posnemka, škaje, prahu, praška, gošče in strdka, razen če je
odpadek izrecno naveden kje drugje.

OECD Carinska Oznaka odpadka
klasifikacijska tarifna
št. odpadka oznaka
(EU smernica
259/93/EC)

ODPADKI, KI VSEBUJEJO KOVINE
AA 010 2619 00 žlindra (razen granulirane žlindre), škaja in drugi odpadki iz proizvodnje železa in jekla (*)
AA 020 2620 19 cinkovi pepeli in ostanki (*)
AA 030 2620 20 svinčevi pepeli in ostanki (*)
AA 040 2620 30 bakrovi pepeli in ostanki (*)
AA 050 2620 40 aluminijevi pepeli in ostanki (*)
AA 060 2620 50 vanadijevi pepeli in ostanki (*)
AA 070 2620 90 pepeli in ostanki (*), ki vsebujejo kovine ali kovinske spojine, ki niso navedeni ali vključeni drugje
AA 080 talijevi odpadki in ostanki (*)
AA 090 2804 80 arzenovi odpadki in ostanki (*)
AA 100 2805 40 odpadki in ostanki (*) živega srebra
AA 110 ostanki iz proizvodnje aluminijevega oksida, ki niso navedeni ali vključeni drugje
AA 120 galvanske gošče
AA 130 tekočine od luženja kovin
AA 140 ostanki ekstrakcije iz proizvodnje cinka, prah in gošče kot na primer jarosita, hematita, goethita ipd.
AA 150 trdni ostanki vsebujoči plemenite kovine, ki vsebujejo sledove anorganskih cianidov
AA 160 pepel, gošča, prah in drugi ostanki plemenitih kovin kot so:
AA 161 – pepel od sežiga tiskanih vezij
AA 162 – pepel fotografskih filmov
AA 170 svinčeve kislinske baterije, cele ali poškodovane
AA 180 rabljene baterije ali akumulatorji, celi ali poškodovani, razen svinčevih kislinskih, ter odpadki iz proizvodnje

baterij in akumulatorjev, ki niso navedeni ali vključeni drugje
AA 190 8014 20 magnezijevi odpadki in ostanki, ki so vnetljivi, piroforični ali v stiku z vodo proizvajajo vnetljive pline v nevarnih

količinah

ODPADKI, KI PRETEŽNO VSEBUJEJO ANORGANSKE SESTAVINE, VSEBUJEJO PA TUDI KOVINE IN
ORGANSKE SNOVI

AB 010 2621 00 žlindra, pepel in ostanki (*), ki niso navedeni ali vključeni drugje
AB 020 ostanki, ki nastajajo pri sežigu komunalnih odpadkov
AB 030 odpadki, ki nastanejo pri površinski obdelavi kovin v sistemih na ne-cianidni osnovi
AB 040 7001 00 stekleni odpadki katodnih cevi in drugih aktiviranih stekel
AB 050 2529 21 gošča kalcijevega fluorida
AB 060 druge anorganske fluorjeve spojine v obliki tekočin ali gošč
AB 070 peski uporabljeni v livarstvu
AB 080 odpadni katalizatorji, ki niso na zelenem seznamu te priloge
AB 090 odpadni aluminijevi hidrati
AB 100 odpadni aluminijevi oksidi
AB 110 lužnate raztopine
AB 120 anorganske halidne raztopine, ki niso navedene ali vključene drugje
AB 140 sadra, ki nastaja v procesih kemične industrije
AB 150 nerafiniran kalcijev sulfit in kalcijev sulfat iz razžveplanja dimnih plinov
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OECD Carinska Oznaka odpadka
klasifikacijska tarifna
št. odpadka oznaka
(EU smernica
259/93/EC)

ODPADKI, KI VSEBUJEJO PRETEŽNO ORGANSKE SESTAVINE, VSEBUJEJO PA TUDI KOVINE IN
ORGANSKE SNOVI

AC 010 2713 90 odpadki iz proizvodnje ali predelave naftnega koksa in bitumna, razen anodnih držal
AC 030 odpadna olja, neprimerna za svojo prvotno uporabo
AC 040 gošče osvinčene nafte in naftnih derivatov
AC 050 tekočine za prenos toplote ali toplotno izolacijo
AC 060 hidraulična olja
AC 070 zavorne tekočine
AC 080 tekočine proti zmrzovanju
AC 090 odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe smol, lateksa, mehčalcev, lepil in veziv
AC 100 3915 90 nitroceluloza
AC 110 fenoli, fenolne spojine vključno klorfenol v obliki tekočin ali gošč
AC 120 poliklorirani naftaleni
AC 130 etri
AC 140 trietilamin – katalizator za pripravo livarskih peskov
AC 150 klorfluorovodiki
AC 160 haloni
AC 170 odpadki iz predelane plutovine in lesa
AC 180 4110 00 prah, pepel, mulji, gošče in moke, ki kot odpadek nastajajo pri proizvodnji usnja
AC 190 prah – lahka frakcija iz šrederja za avtomobile
AC 200 organske fosforne spojine
AC 210 nehalogenirana topila
AC 220 halogenirana topila
AC 230 halogenirani ali nehalogenirani ostanki brezvodne destilacije iz postopkov predelave organskih topil za

ponovno uporabo
AC 240 odpadki iz proizvodnje alifatskih halogeniranih ogljikovodikov (kot n. pr. Klormetani, dikloretan, vinilklorid,

viniledenklorid, alilklorid, epiklorhidrin)

ODPADKI, KI VSEBUJEJO ANORGANSKE IN ORGANSKE SESTAVINE
AD 010 odpadki iz proizvodnje in priprave farmacevtskih izdelkov
AD 020 odpadki iz proizvodnje, manipuliranja in uporabe biocidov in fitofarmaceutikov
AD 030 odpadki iz proizvodnje, manipuliranja in uporabe kemikalij za zaščito lesa
AD 040 odpadki, ki vsebujejo, so sestavljeni ali onesnaženi s katerim koli od naslednjih:

– anorganski cianidi; razen trdnih ostankov plemenitih kovin, ki vsebujejo sledove anorganskih cianidov
AD 050 – organski cianidi
AD 060 odpadne mešanice olja in vode, ogjikovodikov in voda, emulzije
AD 070 odpadki iz proizvodnje, manipuliranja in uporabe črnil, barv, pigmentov, lakov
AD 080 odpadki eksplozivne narave, kadar niso predmet posebnih drugih predpisov
AD 090 odpadki iz proizvodnje, manipuliranja in uporabe reprografskih in fotografskih kemikalij in snovi, ki niso

navedene ali vključene drugje
AD 100 odpadki iz površinske obdelave plastike, ki temelji na ne-cianidnih sistemih
AD 110 kisle raztopine
AD 120 smole za jonsko izmenjavo
AD 130 kamere za enkratno uporabo z baterijami
AD 140 odpadki iz naprav za nadzor onesnaženja pri čiščenju industrijskih odpadnih plinov, ki niso navedeni ali

vključeni drugje
AD 150 naravne organske snovi, uporabljene kot filtrski medij (n.pr. bio-filtri)
AD 170 2803 Uporabljeno aktivno oglje z nevarnimi lastnostmi, ki nastaja pri uporabi v anorganski, organski in farmacevtski

industriji, obdelavi odpadne vode, v postopkih čiščenja plinov ali zraka ter podobni uporabi

Tretji del priloge 1: Rdeči seznam odpadkov

OECD Carinska Oznaka odpadka
klasifikacijska tarifna
št. odpadka oznaka
(EU smernica
259/93/EC)

ODPADKI, KI PRETEŽNO VSEBUJEJO ORGANSKE SESTAVINE, VSEBUJEJO PA TUDI KOVINE IN
ANORGANSKE SNOVI

RA 010 odpadki, snovi in predmeti, ki vsebujejo, so sestavljeni iz ali so onesnaženi s polikloriranim bifenilom (PCB)
in/ali s polikloriranim terfenilom (PCT) in/ali s polibromiranim bifenilom (PBB), ali s katerim koli polibromiranim
analogom teh spojin, pri koncentraciji večji od 50 mg/kg

RA 020 katranski odpadki (razen asfaltcementov) iz prečiščevanja, destilacije ali katerega koli pirolitičnega postopka

ODPADKI, KI PRETEŽNO VSEBUJEJO ANORGANSKE SESTAVINE, VSEBUJEJO PA TUDI KOVINE IN
ORGANSKE SNOVI

RB 010 azbest (prah in vlakna)
RB 020 vlakna na keramični osnovi, ki imajo fizikalno-kemijske lastnosti podobne lastnostim azbesta
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OECD Carinska Oznaka odpadka
klasifikacijska tarifna
št. odpadka oznaka
(EU smernica
259/93/EC)

ODPADKI, KI VSEBUJEJO ANORGANSKE IN ORGANSKE SESTAVINE
odpadki, ki vsebujejo ali jih sestavljajo ali pa so onesnaženi s katerokoli od naslednjih snovi:

RC 010 – katerakoli snov, ki je kemično sorodna polikloriranemu dibenzo-furanu
RC 020 – katerakoli snov, ki je kemično sorodna polikloriranemu dibenzo-dioksinu
RC 030 gošče osvinčenih spojin, ki so namenjene preprečevanju klenkanja motorjev z notranjim zgorevanjem
RC 040 peroksidi razen vodikovega peroksida
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18. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mežakla

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mežakla

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Mežakla, št. 2-03/95 z dne
19. 11. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Bled, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12.
2004.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Mežakla na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogos-

podarske enote Mežakla je izdelan v treh izvodih za 4249,27
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Bled, v občinah Bled in Kranjska Gora, oziroma v katastrskih
občinah Dovje, Višelnica I, Višelnica II, Sp. Gorje, Zg. Gor-
je, Hrušica, Podmežaklja.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Mežakla je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled,
Ljubljanska 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slove-
nije, Krajevne enote Pokljuka, Triglavska 47, Bled in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi doku-
mentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Mežakla.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-2/5-97
Ljubljana, dne 10. decembra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

19. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem
Namakalni sistem Ormož–Osluševci

Na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US in 1/99) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o uvedbi

namakanja na kompleksu imenovanem
Namakalni sistem Ormož–Osluševci

1. člen
V odredbi o uvedbi namakanja na kompleksu imeno-

vanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci (Uradni list RS,
št. 68/99) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

“4. člen
Investitor melioracijskih del je Občina Ormož, Ptujska

cesta 6, Ormož.“.

2. člen
V 5. členu se beseda “prevzamejo“ nadomesti z bese-

do “prevzame“, beseda “investitorji“ pa z besedo “investi-
tor“.

3. člen
V 6. členu se beseda “investitorjev“ nadomesti z bese-

do “investitorja“.

4. člen
V 7. členu se besedi “nosijo investitorji “ nadomestita z

besedama “nosi investitor“.

5. člen
V 8. členu se besede “investitorjem se nalaga“ nado-

mestijo z besedami “investitorju se naloži“, beseda “predla-
gajo“ pa z besedo “predlaga“.

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

“9.a člen
Do uveljavitve novega zakona o vodah pridobi investi-

tor namakanja koncesijo za izkoriščanje vode brez javnega
razpisa.“.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 329-06-14/99
Ljubljana, dne 13. decembra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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20. Odredba o znižanju tarife pristaniških pristojbin
oljnih tankerjev z ločenim balastom

Na podlagi 21. člena zakona o lukah (Uradni list SRS,
št. 7/77, 21/78 in 29/86) in 13. člena zakona o organiza-
ciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št.
71/94, 47/97 in 60/99) izdaja minister za promet in zveze

O D R E D B O
o znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih

tankerjev z ločenim balastom

1. člen
Ta odredba se nanaša na oljne tankerje, ki:
– prevažajo ločene balastne vode v posebnih ločenih

balastnih tankih;
– so namenjeni, prilagojeni, opremljeni in uporabljeni

kot oljni tankerji z ločenim balastom, vključujoč oljne tanker-
je z dvojnim trupom in oljne tankerje alternativne gradnje;

– izpolnjujejo določila Mednarodne konference o iz-
meritvi ladij, 1969 in

– imajo izmeritveno spričevalo.

2. člen
V tej odredbi imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
– “oljni tanker“ je tanker, ki prevaža olje;
– “olje“ pomeni surovo olje, dizelsko gorivo, odpadno

olje, naftne derivate in olja, ki so našteta v dodatku I Priloge I
Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaženja mor-
ja z ladij, 1973/78;

– “ločene balastne vode“ so vode, katere polnimo v
ločene balastne tanke, ki so popolnoma ločeni od sistemov
tovora in goriva in so namenjeni samo za prevoz balasta;

– “tanker z ločenim balastom“ je tanker, opremljen z
ločenimi balastnimi tanki in ima v dodatku mednarodnega
spričevala o preprečevanju onesnaženja z oljem jasno oz-
načbo, da je tanker z ločenim balastom;

– “oljni tanker z dvojnim trupom“ je tanker z ločenimi
balastnimi tanki, grajen v skladu z zahtevami Pravila 13F(3)
Priloge I Mednarodne konvencije o preprečevanju onesna-
ženja morja z ladij, 1973/78;

– “oljni tanker alternativne gradnje“ je tanker z ločenimi
balastnimi tanki, grajen v skladu z zahtevami Pravila 13F(4)
Priloge I Mednarodne konvencije o preprečevanju onesna-
ženja morja z ladij, 1973/78.

3. člen
Oljni tankerji z ločenim balastom, oljni tankerji z dvoj-

nim trupom in oljni tankerji alternativne gradnje plačujejo
17% nižje vse pristaniške pristojbine, vključno s pilotažo in
vleko ladij, kot jih plačujejo oljni tankerji iste bruto tonaže, ki
niso oljni tankerji z ločenim balastom, oljni tankerji z dvojnim
trupom in oljni tankerji alternativne gradnje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2620-6/99
Ljubljana, dne 20. decembra 1999.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

21. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC)

Na podlagi 28. in 63. člena zakona o telekomunikaci-
jah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US in 13/98 –
odl. US) izdaja minister za promet in zveze

P R A V I L N I K
o elektromagnetni združljivosti (EMC)

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa električne naprave, za katere pravil-
nik velja, zahteve za elektromagnetno združljivost električnih
naprav, postopke in pogoje za ocenjevanje skladnosti, po-
dajanje izjave o skladnosti in označevanje električnih naprav
po tem pravilniku.

2. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik velja za vse električne naprave, ki lahko
povzročajo elektromagnetne motnje ali na katerih delovanje
lahko te motnje vplivajo, če drugi predpisi ne določajo dru-
gače, razen za:

– radijsko opremo radioamaterjev, razen če je na voljo
v prosti prodaji na trgu,

– omrežje za proizvodnjo, prenos in distribucijo elek-
trične energije, kakor tudi ne za samo električno energijo,

– sestavne dele ali kombinacije sestavnih delov, ki se
uporabljajo v električnih napravah, vendar nimajo neposred-
ne uporabne funkcije in niso namenjene prosti prodaji na
trgu za končnega uporabnika.

3. člen
(opredelitev pojmov)

V tem pravilniku uporabljeni pojmi pomenijo:
– električne naprave so vse električne in elektronske

priprave vključno z opremo in napeljavami, ki vsebujejo elek-
trične oziroma elektronske sestavne dele;

– elektromagnetna motnja je kakršenkoli elektromag-
netni pojav, ki lahko poslabša delovanje naprave, dela opre-
me ali sistema; elektromagnetna motnja je lahko elektro-
magnetni šum, neželeni signal ali sprememba v samem
sredstvu razširjanja;

– elektromagnetna odpornost je sposobnost električ-
ne naprave, dela naprave ali sistema, da deluje brez poslab-
šanja kakovosti ob prisotnosti elektromagnetnih motenj;

– elektromagnetna združljivost (EMC) je sposobnost
naprave, dela opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v
svojem elektromagnetnem okolju brez vnašanja nedopust-
nih elektromagnetnih motenj ničemur v tem okolju;

– pristojni organ (competent body) je vsak organ za
ocenjevanje skladnosti, ki izpolnjuje zahteve iz priloge II
tega pravilnika in je priznan kot tak;

– certifikat EC o preskusu tipa je dokument, s katerim
priglašeni organ (notified body), ki je organ za ocenjevanje
skladnosti, potrjuje, da pregledani tip opreme ustreza zahte-
vam tega pravilnika;

– dobavitelj je proizvajalec, njegov zastopnik ali fizična
ali pravna oseba, ki daje električno napravo v promet v
Republiki Sloveniji;

– dati v promet pomeni prvič odplačno ali brezplačno
dobaviti proizvod v Republiki Sloveniji;

– organ za ocenjevanje skladnosti je organ za ugotav-
ljanje skladnosti po zakonu o tehničnih zahtevah za proizvo-
de in ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99).
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4. člen
(dajanje v promet in uporaba)

Električne naprave se lahko dajejo v promet ali uporab-
ljajo:

– če izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika,
– če dobavitelj potrdi izpolnjevanje zahtev za elektro-

magnetno združljivost z izjavo o skladnosti, kot je določeno
v 9. členu tega pravilnika,

– če so električne naprave označene, kot je določeno
v 8. členu tega pravilnika.

5. člen
(uporaba električnih naprav v posebnih primerih)
(1) Električne naprave, ki so namenjene za izobraževa-

nje ali preskušanje, lahko presegajo dovoljeno stopnjo ge-
neriranja elektromagnetnih motenj, če so namenjene za
proučevanje elektromagnetnih pojavov in so upoštevani vsi
ukrepi, ki zagotavljajo, da te naprave ne motijo drugih elek-
tričnih naprav v okolici.

(2) Za kompleksnejše električne instalacije, ki ne izpol-
njujejo zahtev za elektromagnetno združljivost, lahko izda
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije časovno in
krajevno omejeno dovoljenje za delovanje, če so upoštevani
vsi ukrepi, ki zagotavljajo, da te naprave ne motijo drugih
električnih naprav v okolici.

6. člen
(zahteve za elektromagnetno združljivost)

(1) Električne naprave morajo biti načrtovane, grajene,
postavljene, uporabljane in vzdrževane tako, da:

– elektromagnetne motnje, ki jih te električne naprave
povzročajo, ne presegajo ravni, ki radijskim, telekomunika-
cijskim in drugim električnim napravam še omogoča delovati
na način, za katerega so bile namenjene,

– imajo ustrezno stopnjo lastne odpornosti proti elek-
tromagnetnim motnjam.

Okvirni seznam skupin električnih naprav, za katere se
predvidevajo osnovne zaščitne zahteve za elektromagnetno
združljivost, je naveden v prilogi III.

(2) Za električne naprave, ki so izdelane v skladu s
standardi iz 7. člena tega pravilnika, se šteje, da izpolnjujejo
zahteve iz prejšnjega odstavka.

(3) Električne naprave, pri katerih je dobavitelj standar-
de iz 7. člena tega pravilnika uporabljal le deloma ali pa jih
sploh ni uporabljal ali pa zanje standardi sploh ne obstajajo,
izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka tega člena, če doba-
vitelj pridobi tehnično poročilo ali certifikat, kot je določeno
v drugem odstavku 10. člena tega pravilnika.

(4) Radijske postaje izpolnjujejo zahteve iz prvega od-
stavka tega člena, če dobavitelj za radijsko postajo pridobi
certifikat EC o preskusu tipa, kot je določeno v tretjem
odstavku 10. člena tega pravilnika.

7. člen
(standardi o elektromagnetni združljivosti)

Minister, pristojen za telekomunikacije, objavi v soglas-
ju z ministrom, pristojnim za trg, seznam harmoniziranih
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
električne naprave z zahtevami za elektromagnetno združlji-
vost po tem pravilniku.

8. člen
(označevanje)

(1) Če električna naprava izpolnjuje zahteve tega pravil-
nika, mora dobavitelj električno napravo, oziroma če to ni
mogoče, embalažo, navodila za uporabo ali garancijski list

vidno in trajno označiti z znakom CE, kot je določeno v
2. točki priloge I.

(2) Dobavitelj ne sme električne naprave označiti s ka-
kršnimkoli drugim znakom, ki bi zmanjšal vidljivost in berlji-
vost znaka CE ali bi bil zavajajoč.

9. člen
(Izjava o skladnosti)

(1) Dobavitelj mora za vse električne naprave, ki so v
skladu s tem pravilnikom, podati izjavo o skladnosti, kot je
določeno v 1. točki priloge I.

(2) Izjava o skladnosti mora biti na vpogled inšpekcij-
skim organom pri dobavitelju še deset let, po zadnji dobavi
električne naprave.

(3) Izjava o skladnosti mora vsebovati dovolj podatkov,
da zagotavlja identifikacijo za vse električne naprave, na
katere se nanaša.

(4) Če veljajo za električno napravo tudi drugi predpisi,
lahko dobavitelj izda samo eno izjavo o skladnosti, v kateri
potrdi, da električna naprava ustreza vsem ustreznim predpi-
som.

(5) Dobavitelj, ki izda izjavo o skladnosti, mora zagoto-
viti ustrezno kakovost proizvodnje, ki vpliva na izpolnjevanje
zahtev, na katere se sklicuje v izjavi.

(6) Izjava o skladnosti in navodila za uporabo, vzdrževa-
nje ali montažo morajo biti v slovenščini.

(7) Kopija izjave o skladnosti mora biti priložena vsaki
električni napravi.

10. člen
(postopki ocenjevanja skladnosti)

(1) Za električno napravo, ki je izdelana v skladu s
standardi iz 7. člena tega pravilnika, mora dobavitelj izpol-
njevanje zahtev tega pravilnika potrditi z izjavo o skladnosti,
kot je določeno v prejšnjem členu. Odgovornost za izdaja-
nje izjave o skladnosti prevzame dobavitelj. Dobavitelj mora
električno napravo označiti z znakom skladnosti, kot je dolo-
čeno v 8. členu tega pravilnika.

(2) Za električno napravo, za katero je dobavitelj stan-
darde iz 7. člena tega pravilnika uporabljal le deloma ali pa
jih sploh ni uporabljal ali pa zanje standardi sploh ne obstaja-
jo, mora dobavitelj, ko da električno napravo v promet,
pripraviti tehnično mapo. Ta mora vsebovati opis električne
naprave, uporabljene postopke za zagotovitev skladnosti z
zahtevami za elektromagnetno združljivost in tudi tehnično
poročilo ali certifikat, ki dokazuje skladnost z zahtevami za
elektromagnetno združljivost, izdan od pristojnega organa.
Za izdajanje izjave o skladnosti in označevanje veljajo določ-
be iz 8. in 9. člena tega pravilnika. Tehnična mapa mora biti
skupaj z izjavo o skladnosti pri dobavitelju na voljo inšpekcij-
skim organom še deset let, potem ko je bila zadnja električ-
na naprava dana v promet.

Minister, pristojen za trg, določi v soglasju z ministrom,
pristojnim za telekomunikacije, pristojni organ v skladu s
prilogo II.

(3) Radijska postaja izpolnjuje zahteve tega pravilnika,
če si dobavitelj pridobi certifikat EC o preskusu tipa, ki ga
izda priglašeni organ, določen za izdajo certifikatov EC o
preskusu tipa radijskih postaj. Priglašeni organ mora izpol-
njevati zahteve iz priloge II in ga določi minister, pristojen za
trg, v soglasju z ministrom, pristojnim za telekomunikacije.
Za izdajanje izjave o skladnosti in označevanje veljajo določ-
be iz 8. in 9. člena tega pravilnika. Določbe tega odstavka
ne veljajo za radijsko opremo, namenjeno izključno radioa-
materjem, razen če je na voljo v prosti prodaji.
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11. člen
(priznavanje rezultatov)

Listine o skladnosti, izdane v tujini, veljajo v Republiki
Sloveniji v skladu z 18. členom zakona o tehničnih zahtevah
za proizvode in ugotavljanju skladnosti.

12. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika za električne
naprave, dane v promet, izvaja Tržni inšpektorat Republike
Slovenije v skladu s 16. členom zakona o tehničnih zahte-
vah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS,
št. 59/99).

(2) Nadzor nad delovanjem električnih naprav izvaja Pro-
metni inšpektorat Republike Slovenije v skladu z 49. členom
zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97
– odl. US in 13/98 – odl. US).

13. člen
(priloge)

Priloge I, II in III, ki imajo podlago v 3., 6., 8., 9. in
10. členu tega pravilnika, so sestavni del tega pravilnika in
so objavljene hkrati s tem pravilnikom.

14. člen
(električne naprave, dane v promet ali uporabljane pred

uveljavitvijo tega pravilnika)
Za vse električne naprave, ki so bile dane v promet ali

bile v uporabi pred uveljavitvijo tega pravilnika, velja:
– električne naprave, ki so bile dane v promet ali bile v

uporabi pred 4. 5. 1991, morajo ustrezati odredbi o obvez-
nem atestiranju proizvodov, ki povzročajo radiofrekvenčne
motnje (Uradni list SFRJ, št. 13/79, 63/81, 10/82 in
49/84 ),

– električne naprave, ki so bile dane v promet ali bile v
uporabi od 4. 5. 1991 do 17. 10. 1997, morajo ustrezati
pravilniku o obveznem atestiranju proizvodov, ki povzročajo
radiofrekvenčne motnje, in o pogojih, ki jih morajo izpolnje-
vati podjetja in druge pravne osebe, pooblaščeni za atestira-
nje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 30/91),

– električne naprave, ki so bile v prometu ali uporabi
med 18. 10. 1997 in 1. 1. 2000, morajo ustrezati pravilni-
ku o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št.
61/97).

15. člen
(prehodne določbe)

(1) Do 31. 12. 2000 oziroma do sprejetja ustreznega
mednarodnega sporazuma pred tem datumom izda dobavi-
telj izjavo o skladnosti z zahtevami za elektromagnetno združ-
ljivost za električno napravo iz prvega odstavka 10. člena
tega pravilnika le, če je predhodno pridobil tehnično poroči-
lo ali certifikat pristojnega organa, kot je določeno v drugem
odstavku 10. člena tega pravilnika.

(2) Do 31. 12. 2000 lahko dobavitelj pri pristojnem
organu pridobi tehnično poročilo ali certifikat tudi samo na
podlagi harmoniziranih standardov za radiofrekvenčno emi-
sijo. Tehnično poročilo ali certifikat velja samo do sprejetja
ustreznega mednarodnega sporazuma. Na podlagi tega po-
ročila ali certifikata dobavitelj poda izjavo o skladnosti, kot je
določeno v 9. členu tega pravilnika, vendar mora biti v izjavi
poudarjeno, da električna naprava ustreza temu pravilniku
samo glede emisije in da velja samo do sprejetja ustreznega
mednarodnega sporazuma. Če dobavitelj v tem času pridobi
tehnično poročilo ali certifikat pristojnega organa tudi glede
drugih zahtev o skladnosti v skladu s tem pravilnikom, poda

novo izjavo o skladnosti, kot je določeno v 9. členu tega
pravilnika.

(3) Naprave, ki so bile preverjene po pravilniku o ob-
veznem atestiranju proizvodov, ki povzročajo radiofrekvenč-
ne motnje, in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja in
druge pravne osebe, pooblaščeni za atestiranje teh proizvo-
dov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) in so označene v skladu z
določbami odredbe o videzu in uporabi certifikacijskega
znaka za označevanje proizvodov, ki jih je treba certificirati
(Uradni list RS, št. 55/96 in 40/97), se lahko dajejo v
promet do prenehanja veljavnosti pridobljenega atesta ozi-
roma ustreznega certifikata o skladnosti, vendar najdlje do
sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma.

(4) Določila 8. člena tega pravilnika ne veljajo do spre-
jetja ustreznega mednarodnega sporazuma.

(5) Sedmi odstavek 9. člena tega pravilnika velja do
sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma.

(6) Potrdila o priznanju za usposobljene organizacije,
izdana na podlagi pravilnika o elektromagnetni združljivosti
(EMC) (Uradni list RS, št. 61/97) veljajo do pisnega prizna-
nja pristojnega organa v skladu z drugim odstavkom 10. čle-
na tega pravilnika oziroma do določitve priglašenega organa
v skladu s tretjim odstavkom 10. člena tega pravilnika, ven-
dar najdlje do 31. 12. 2000 oziroma do sprejetja ustrezne-
ga mednarodnega sporazuma.

(7) Do določitve pristojnega organa in priglašenega
organa se namesto certifikata oziroma certifikata EC o
preskusu tipa upošteva tehnično poročilo usposobljene
organizacije.

16. člen
(končna določba)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list
RS, št. 61/97).

(2) Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2000.

EVA: 1999-2411-0151
Št. 2660-08/98
Ljubljana, dne 28. decembra 1999.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

PRILOGA I
IZJAVA O SKLADNOSTI IN ZNAK CE

1. Izjava o skladnosti
V izjavi o skladnosti morajo biti najmanj naslednji po-

datki:
– opis električne naprave, na katero se nanaša,
– navedba specifikacij (v skladu s 7. členom pravilni-

ka), na podlagi katerih se daje izjava o skladnosti in, kjer je
to primerno, internih ukrepov, ki se izvajajo za zagotovitev
skladnosti električne naprave z določili pravilnika,

– identiteta podpisov na pooblastilu za podpisovanje
dobavitelja,

– ugotovitev, da je za verodostojnost izjave odgovoren
izključno dobavitelj,

– številko certifikata, če se izjava o skladnosti izdaja na
podlagi certifikata EC o preskusu tipa.
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2. Znak CE
Znak CE je sestavljen iz začetnic »CE«, ki imata nasled-

njo obliko:

Če se znak CE pomanjša ali poveča, se morajo upošte-
vati razmerja, navedena na zgornji sliki.

Če veljajo za električno napravo tudi drugi predpisi, ki
predpisujejo znak CE, uporaba znaka CE pomeni, da elek-
trična naprava ustreza tudi tem predpisom.

Če v drugih predpisih v prehodnem obdobju veljajo
drugačna navodila, pomeni znak CE samo skladnost s pred-
pisi, ki določajo tako označevanje. Posebnosti iz drugih
predpisov morajo biti navedene v dokumentaciji, obvestilih
ali navodilih za uporabo, ki spremljajo električno napravo.

Različni sestavni deli znaka CE morajo imeti enako
vertikalno dimenzijo, ki ne sme biti manjša od 5 mm.

PRILOGA II
POGOJI ZA ORGANE ZA OCENJEVANJE SKLADNOSTI

Organi morajo izpolnjevati tele minimalne pogoje:
1. da imajo strokovnjake in merilno opremo za presku-

šanje zahtev in ocenjevanje skladnosti po tem pravilniku,
2. da imajo usposobljeno tehnično in poslovno neopo-

rečno osebje,
3. da zagotavljajo neodvisnost pri preskusih, pripravi

poročil, izdaji certifikatov in nadzoru nalog, predvidenih v

tem pravilniku, za vse osebje in tehnične delavce v zvezi z
vsemi skupinami ali osebami, posredno ali neposredno po-
vezanimi z zadevno električno napravo,

4. da zagotavljajo varovanje poslovnih skrivnosti,
5. da odškodninsko odgovarjajo za točnost in celovi-

tost opravljenih del.
Izpolnjevanje pogojev iz 1. in 2. točke bo preverjala

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije ali Sloven-
ska akreditacija.

PRILOGA III
OKVIRNI SEZNAM SKUPIN ELEKTRIČNIH NAPRAV,

ZA KATERE SE PREDVIDEVAJO OSNOVNE ZAŠČITNE
ZAHTEVE ZA ELEKTROMAGNETNO ZDRUŽLJIVOST

Največje elektromagnetne motnje, ki jih povzročajo
električne naprave, ne smejo motiti predvsem naslednjih
osnovnih skupin električnih naprav:

a) radijski in televizijski sprejemniki,
b) industrijska proizvodna oprema,
c) mobilna radijska oprema,
d) mobilna radijska in komercialna radiotelefonska

oprema,
e) medicinske in znanstvene električne naprave,
f) oprema za informacijsko tehnologijo,
g) električni gospodinjski aparati in električno ročno

orodje,
h) letalske in pomorske radijske naprave,
i) elektronska oprema za izobraževanje,
j) telekomunikacijska omrežja in telekomunikacijska

oprema,
k) radijski in televizijski oddajniki,
l) svetila in fluorescenčne žarnice.
Vse električne naprave, še posebej električne na-

prave iz prejšnjega odstavka, morajo biti izdelane tako,
da imajo ustrezno raven elektromagnetne odpornosti za
nemoteno delovanje v okolju z elektromagnetnimi motnja-
mi v skladu z zahtevami standardov iz 7. člena tega pravil-
nika.

V navodilih za uporabo, priloženih električni napravi,
morajo biti vsi podatki, ki so potrebni za njeno pravilno
uporabo v skladu z namenom, za katerega je bila izdelana.

22. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja
domnevo o skladnosti električne naprave s
pravilnikom o elektromagnetni združljivosti
(EMC) (Uradni list RS, št. 1/00)

Na podlagi 7. člena pravilnika o elektromagnetni združ-
ljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 1/00) minister za promet in
zveze objavlja

S E Z N A M
standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo
o skladnosti električne naprave s pravilnikom

o elektromagnetni združljivosti (EMC)
(Uradni list RS, št. 1/00)

Upraba standardov s spodnjega seznama ustvari dom-
nevo o skladnosti električne naprave s pravilnikom o elektro-
magnetni združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 1/00)
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23. Količnik za določitev letne akontacije davka od
dohodkov iz dejavnosti za leto 2000

Na podlagi drugega odstavka 166. člena zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97,
82/98, 91/98 in 108/99) in pete alinee 1. člena zakona o
nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen
življenjskih potrebščin (Uradni list RS, št. 1/99) objavlja
minister za finance

K O L I Č N I K
za določitev letne akontacije davka od dohodkov

iz dejavnosti za leto 2000

Količnik, ugotovljen na podlagi indeksa cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji za leto 1999 v primerjavi z
letom 1998, znaša po podatkih Statističnega urada Repub-
like Slovenije 1,061.

Št. 416-100/99
Ljubljana, dne 31. decembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

24. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove –
fundacije Ilirika

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) izdaja minister za šolstvo in šport

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove – fundacije Ilirika

Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove – fundacije
Ilirika, s katerim je Ilirika, borzno posredniška hiša, d.d.,
Ljubljana, Breg 22, ki jo zastopa direktor Igor Štemberger,
stanujoč v Ljubljani, Ruska ulica 5, ustanovila Ustanovo –
fundacijo Ilirika s sedežem v Ljubljani, Breg 22, z namenom
zagotavljati redna sredstva za šolanje ob rojstvu zapuščenih
ali neposredno po rojstvu osirotelih otrok, rojenih v Klinič-
nem centru – Porodnišnici Ljubljana – štipendiranje, s kate-
ro upravlja petčlanska uprava v sestavi: Igor Štemberger,
Ljubljana, Ruska ulica 5, Matej Tomažin, Ljubljana, Bebler-
jev trg 11, Vasko Berden, Ljubljana, Šarhova 28, Cirila
Prelovšek, Radomlje, Žiče 6 in Alenka Polajžer, Ljubljana,
Ulica v Kokovšek 8, o čemer je notarka Majda Lokošek iz
Domžal, Kolodvorska 8, dne 17. novembra 1999 izdala
notarsko listino pod opr. št. SV-1099/99.

Št. 028-37/99-1
Ljubljana, dne 28. decembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport
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25. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Ivana
Cankarja za štipendiranje

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) izdaja minister za šolstvo in šport

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove Ivana Cankarja

za štipendiranje

Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove Ivana Can-
karja za štipendiranje, s katerim so Tone Kuntner, stanujoč v
Ljubljani, Pod Jelšami 32, Nika Dolinar, stanujoča v Kranju,
Valjavčeva 11, Dušan Strnad, stanujoč v Višnji gori, Kriška
vas 11 in Andreja Pihler, stanujoča v Destrniku, Levanjci 1,
ustanovili Ustanovo Ivana Cankarja za štipendiranje, s sede-
žem v Ljubljani, Poljanska cesta 28, z namenom štipendira-
nja dijakov in študentov, katerim je študij otežen ali onemo-
gočen zaradi socialnega položaja, financiranja vzgojno-izo-
braževalnih aktivnosti, ki so v duhu kulturno-političnega izro-
čila Ivana Cankarja in financiranja študijskih izmenjav s tujino;
s katero upravlja štiričlanska uprava v sestavi: Tone Kuntner,
stanujoč v Ljubljani, Pod Jelšami 32, Nika Dolinar, stanujo-
ča v Kranju, Valjavčeva 11, Dušan Strnad, stanujoč v Višnji
gori, Kriška vas 11 in Andreja Pihler, stanujoča v Destrniku,
Levanjci 1, o čemer je notar Mirko Košak iz Ljubljane, Trg
republike 3, dne 25. novembra 1999 izdal notarsko listino
pod opr. št. SV-1879/99.

Št. 028-34/99-2
Ljubljana, dne 28. decembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

USTAVNO SODIŠČE

26. Odločba o oceni ustavnosti drugega odstavka
123. člena, tretjega in četrtega odstavka 125.
člena ter o razveljavitvi petega in sedmega
odstavka ter prvega stavka osmega odstavka
125. člena stanovanjskega zakona

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Občinskega sveta občine Tolmin, ki ga
zastopa predsednik, in na pobudo Plinarne Maribor, d.d., ki
jo zastopa Božidar Vidmar, odvetnik v Mariboru, na seji dne
25. novembra 1999

o d l o č i l o:

1. Drugi odstavek 123. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 9/94, 21/94 in 23/96) ni v
neskladju z ustavo.

2. Tretji in četrti odstavek 125. člena stanovanjskega
zakona nista v neskladju z ustavo.

3. Peti in sedmi odstavek ter prvi stavek osmega
odstavka 125. člena stanovanjskega zakna zakona se
razveljavijo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Občina Tolmin, zanjo občinski svet, ki ga zastopa

predsednik, se sklicuje na sedmo alineo 23. člena zakona
o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadalje-
vanju: ZUstS), ko zahteva oceno ustavnosti drugega odstav-
ka 123. člena stanovanjskega zakona (v nadaljevanju: SZ)
ter tretjega, četrtega in petega odstavka 125. člena tega
zakona. Tem določbam očita, da so brez soglasja občin po
140. členu ustave posegle v (tudi) njeno lastninsko pravico
na stanovanjih. Pri tem se sklicuje na splošna pravila civilne-
ga prava. Meni dalje, da zakonodajalec s temi določbami
prenaša na občine – lastnice bremena denacionalizacije, ki
pa so izključno stvar države in Slovenskega odškodninske-
ga sklada. Današnje občine niso pravne naslednice bivših
občin kot družbeno-političnih skupnosti, zatrjuje predlaga-
teljica, zato jim zakon ne sme nalagati materialnih bremen
denacionalizacije in privatizacije stanovanj. Po prvih prijav-
ljenih zahtevah na podlagi izpodbijanih odstavkov 125. čle-
na sklepa, da mora pričakovati za skoraj 180.000 DEM
zahtevkov, kar da je zanjo preveliko breme.

2. Plinarna Maribor, ki jo zastopa odvetnik Božidar
Vidmar iz Maribora, izpodbija določbo tretjega odstavka
125. člena SZ. Svoj pravni interes utemeljuje s tem, da je
prejela zahtevo upravičencev na podlagi izpodbijane do-
ločbe. Izhaja iz stališča ustavnega sodišča, da je treba
pravno osebo obravnavati glede človekovih pravic enako
kot fizično in da mora imeti zakonodajalec za uzakonjanje
razlikovanj razumne, iz narave stvari izhajajoče razloge. Z
izpodbijano določbo zakonodajalec po mnenju pobudnice
brez razumnega razloga in brez razumne povezave s pred-
metom urejanja dodatno obremenjuje pravne osebe kot
zavezance v denacionalizaciji. Pobudnica sicer meni, da
so bonitete, ki jih SZ daje lastnikom denacionaliziranih
stanovanj, če jih prodajo dotedanjim zaščitenim najemni-
kom, upravičene, vendar da ne bi smele iti na njihov ra-
čun, temveč v breme Slovenskega odškodninskega skla-
da in Sklada Republike Slovenije za razvoj. V tem delu
torej predlaga oceno skladnosti s 14. členom ustave.

3. Državni zbor na zahtevo odgovarja, da SZ ureja tudi
lastninjenje in privatizacijo; da je moral upoštevati s prejšnjo
ustavo zagotovljen položaj imetnikov stanovanjske pravice;
da zakon občinam hkrati daje in hkrati obremenjuje lastnino
in da torej ne gre za prenašanje državnih nalog na občine,
kar bi terjalo njihovo soglasje; da uzakonjena bremena ob-
čin niso v nesorazmerju s tistim, kar so pridobile z nastan-
kom lastnine; da je že z zakonom o denacionalizaciji (Uradni
list RS, št. 27/91 in naslednji – v nadaljevanju: ZDen)
določena kupnina od prodaje teh stanovanj kot vir sredstev
Slovenskega odškodninskega sklada in da določba druge-
ga odstavka 123. člena le poenostavlja postopek. Trdi to-
rej, da določbe, ki jih izpodbija prva predlagateljica, niso v
neskladju ne s 140. ne s kakšnim drugim členom ustave.

4. Na pobudo pa Državni zbor odgovarja, da so z
izpodbijanimi določbami nezadovoljni tudi denacionalizacij-
ski upravičenci in tudi imetniki stanovanjske pravice ter da
načelo enakosti ni kršeno, saj so vsi denacionalizacijski
zavezanci kot lastniki stanovanj v enakem položaju. Njihovo
denacionalizacijsko breme je sorazmerno pridobljeni lastni-
ni, trdi Državni zbor. Če bi pobudnica ugotovila, da se ji
lastništvo stanovanj ne izplača, pa bi lahko po tretjem od-
stavku 130. člena SZ stanovanja prenesla na republiški ali
občinski stanovanjski sklad.

5. Vlada v svojem mnenju poleg trditev, ki jih je prevzel
Državni zbor, še izrecno zapiše, da gre po vsebini za določ-
be, ki približajo položaj prejšnjih imetnikov stanovanjske
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pravice na denacionaliziranih stanovanjih položaju prejšnjih
imetnikov stanovanjske pravice na stanovanjih, pridobljenih
prek sistema javnih financ, in da se v praksi te določbe tako
tudi izvajajo. V zvezi s pobudo pa še opozarja, da ustavno
sodišče ni sprejelo pobude za oceno ustavnosti drugega
odstavka 113. člena, ki je občine hkrati naredil za (začasne)
lastnice stanovanj in hkrati za zavezanke v denacionalizacij-
skih postopkih. Po mnenju vlade “materialnih vzpodbud“ iz
tretjega in četrtega odstavka 125. člena ne moreta nositi
samo sklada, deloma jih mora tudi novi začasni lastnik, ki
ima “lahko od tega premoženja tudi določene bonitete“, s
čimer pač misli predvsem na to, da mu bo morda stanova-
nje nazadnje ostalo v lasti. Sicer pa tudi glede tega ponavlja
težnjo zakonodajalca, da bi približal položaja obeh kategorij
bivših imetnikov stanovanjske pravice.

B)–I
6. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in zadevi zdru-

žilo za skupno obravnavanje.
7. Drugi odstavek 123. člena SZ določa: “Prodajalec

mora sklenjeno pogodbo o prodaji stanovanja iz drugega
odstavka 113. člena tega zakona, za katerega ni bila vlože-
na zahteva za denacionalizacacijo oziroma za katerega je bil
zahtevek za denacionalizacijo pravnomočno zavrnjen, takoj
poslati Slovenskemu odškodninskemu skladu. V tej pogod-
bi mora biti določeno, da kupec kupnino nakaže oziroma
nakazuje Slovenskemu odškodninskemu skladu.“

8. Izpodbijana določba velja za subjekte drugega od-
stavka 113. člena SZ, torej za občine in druge pravne
osebe, ki so z uveljavitvijo SZ postale lastnice stanovanj in
stanovanjskih hiš, podržavljenih na podlagi predpisov iz 3.
in 4. člena ZDen. Aktualen postane, kadar ti subjekti proda-
jajo taka stanovanja, ki jih ni zajela denacionalizacija: tedaj
jim nalaga, da morajo sklenjeno pogodbo poslati Sloven-
skemu odškodninskemu skladu in da mora biti v njej dolo-
čeno, da kupec kupnino nakaže temu skladu.

9. Izpodbijana določba služi uresničevanju drugih za-
konskih določb, namreč določb 49. člena ZDen, po katerih
je vir sredstev Slovenskega odškodninskega sklada med
drugim “celotna kupnina za prodana podržavljena stanova-
nja, če bodo ta odplačno prenesena iz družbene lastnine
osebam, ki niso upravičenci po tem zakonu“, ter določb
9. člena zakona o slovenskem odškodninskem skladu (Urad-
ni list RS, št. 7/93 – v nadaljevanju: ZSOS), po katerih se
sredstva za kritje obveznosti tega sklada oblikujejo med
drugim iz celotne kupnine za podržavljena stanovanja, če
upravičenci po ZDen niso uveljavljali zahtevkov ali če sicer
dokončno niso denacionalizirana. Vsebina izpodbijane do-
ločbe torej ni, da gre kupnina od omenjenih prodaj stano-
vanj v Slovenski odškodninski sklad, temveč le, da mora
pogodba vsebovati določbo o tem in da mora prodajalec
pogodbo poslati temu skladu. To pa je logičen nasledek
pravnega stanja, določenega v SZ in v drugih predpisih, ki
niso predmet te zahteve za presojo ustavnosti in s katerimi
je na primer predlagateljica postala hkrati subjekt lastnine
na stanovanjih, hkrati pa tudi subjekt omejitev in obremeni-
tev te lastnine bodisi v smeri in za primer njene denacionali-
zacije bodisi v smeri in za primer njene privatizacije po SZ ali
za primer prostega razpolaganja z njo. Za tako ureditev je bil
zakonodajalec pooblaščen, saj je moral v postopku tranzici-
je oblikovati celoten prehod iz družbenega in ekonomskega
sistema, temelječega na družbeni lastnini, v sistem z znano
lastnino in tržnim gospodarstvom, pri tem pa izpeljati dena-
cionalizacijo in stanovanjsko reformo z olastninjenjem in
privatizacijo stanovanj v družbeni lastnini. V skrbi za izvedbo
celotnega sistema lastninjenja stanovanj (v zvezi s sistemom
denacionalizacije) je zakonodajalec smel predpisati, kar je

vsebina izpodbijane določbe, ne da bi to pomenilo
neskladje z ustavo, tudi ne s 140. členom ustave, kar mu
očita predlagateljica. Na mestu je tudi opozorilo nasprot-
nega udeleženca, da se lahko na primer občina lastnini,
nastali po SZ, hkrati z bremeni in omejitvami iz SZ, ZDen
in ZSOS odreče na način, predviden v tretjem odstavku
130. člena SZ.

B)–II
10. Tretji odstavek 125. člena SZ med drugim določa:

“Če se lastnik, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno na podlagi
predpisov o denacionalizaciji, strinja s takim načinom pro-
daje, ima pravico do nadomestila za popust iz drugega od-
stavka 117. oziroma 119. ali 120. člena tega zakona od
zavezanca za vrnitev stanovanja...“ Četrti odstavek istega
člena pa med drugim določa: “V primeru, da lastnik ne
pristane na prodajo po prejšnjem odstavku, si lahko prejšnji
imetnik stanovanjske pravice ob soglasju lastnika sam pri-
skrbi stanovanje za nakup ali se odloči za gradnjo. V tem
primeru mu mora lastnik izplačati... odpravnino..., 50% te
vrednosti pa dobi... eno tretjino od zavezanca za vrnitev
stanovanja...“ V nadaljevanju še: “Če lastnik odkloni soglas-
je po določilih tega odstavka, mora prejšnjemu imetniku
stanovanjske pravice izplačati odpravnino za izpraznjeno sta-
novanje zavezanec za denacionalizacijo sam...“

11. Osebe iz drugega odstavka 113. člena SZ so
postale lastnice stanovanj in stanovanjskih hiš šele z dnem
uveljavitve SZ. Prej lastnine na teh nepremičninah ni bilo.
Lastnina je torej s tem zakonom nastala originarno, nastala
pa je z obremenitvami in omejitvami vred, kakor jih je hkrati
določil zakonodajalec. Te zakonske omejitve in obremeni-
tve ne pomenijo posega v lastnino občin na stanovanjskih
enotah, ker te lastnine pred uzakonitvijo obremenitev ni
bilo. To velja za nadomestila iz tretjega odstavka, kar izpod-
bijata tako predlagateljica kot tudi pobudnik, in za odpravni-
ne iz četrtega odstavka 125. člena SZ, kar izpodbija samo
predlagateljica. Izpodbijane določbe ne spreminjajo predla-
gateljičinega ali pobudnikovega lastniškega pravnega polo-
žaja predlagatelja ali pobudnika, obrazloženega že v 9. toč-
ki te odločbe. Ne gre tudi za prenos opravljanja nalog iz
državne pristojnosti na občino, za kakršnega je po drugem
odstavku 140. člena ustave potrebno predhodno soglasje.
Zato ta ustavna določba z obravnavanima odstavkoma ni
kršena. Ker veljajo obremenitve iz obeh odstavkov za vse
zavezance za vrnitev (nacionaliziranega) stanovanja enako,
tudi ni mogoče govoriti o kršitvi načela enakosti (drugi od-
stavek 14. člena ustave). Kot je ustavno sodišče že večkrat
pojasnjevalo, vsebuje načelo enakosti pred zakonom poleg
zahteve, da je treba v bistvu enaka stanja obravnavati ena-
ko, tudi zahtevo zakonodajalcu, da stanja, ki se med seboj
upoštevno razlikujejo, ureja temu primerno različno. Že de-
jstvo, da gre za stanovanjske enote, ki so nekoč s prisilnimi
predpisi postale splošno ljudsko premoženje in torej niso
nastale v sistemu javnega vzajemnostnega financiranja sta-
novanjske izgradnje, in razlogi, navedeni že v 9. točki te
odločbe, kažejo, da je imel zakonodajalec tehtne razloge,
ko je položaj tistih, ki so s SZ postali lastniki takih stanovanj,
uredil posebej.

12. Peti odstavek 125. člena SZ med drugim določa:
“V primeru, da lastnik ne pristane na prodajo stanovanja po
tretjem odstavku tega člena, prejšnji imetnik stanovanjske
pravice... lahko zahteva od zavezanca za vrnitev stanovanja
podatke in seznam o vseh razpoložljivih nezasedenih in
zasedenih stanovanjih, katerih lastnik je in ki jih mora ponu-
diti v odkup...“

13. Določbe petega odstavka 125. člena po noveli SZ
pomenijo naknaden poseg v pravico lastnikov stanovanjskih
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enot, nastalo z uveljavitvijo SZ, saj bistveno omejujejo svo-
bodo njihovega razpolaganja s stanovanji v pravnem prome-
tu. Tak poseg bi lahko bil ustavno opravičljiv le, če in kolikor
bi ga opravičevala potreba po zagotavljanju gospodarske,
socialne ali ekološke funkcije lastnine (67. člen ustave) ali
bi ga neizogibno (v skladu z načelom sorazmernosti) zahte-
valo varstvo pravic drugih. Razlogov iz 67. člena ustave v
obravnavanem primeru očitno ni in jih nasprotni udeleženec
ne zatrjuje. S težnjo, da bi pravni položaj bivših imetnikov
stanovanjske pravice v denacionaliziranih stanovanjih ne le
glede najemnega razmerja, ki je nadomestilo njihovo prejš-
njo stanovanjsko pravico, temveč tudi glede možnosti odku-
pa stanovanja, čimbolj izenačili s položajem drugih imetni-
kov stanovanjske pravice, pa takega naknadnega
obremenjevanja uživanja lastnine ni mogoče utemeljiti.

14. Zaradi razveljavitve petega odstavka 125. člena
SZ je bilo treba razveljaviti tudi sedmi odstavek in prvi stavek
osmega odstavka, ki se vsebinsko vežeta zgolj na peti od-
stavek.

C)
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločitev na podla-

gi 21. in 43. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Te-
sten ter sodnice in sodniki: dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Mo-
drijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica We-
dam-Lukić. Prvo točko izreka je sprejelo soglasno; drugo
točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema, proti
sta glasovala sodnica Wedam-Lukićeva in sodnik Čebulj, ki
je dal delno odklonilno ločeno mnenje; tretjo točko izreka je
sprejelo z osmimi glasovi proti enemu, proti je glasoval sod-
nik Ude, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. Pritrdilno loče-
no mnenje je napovedal sodnik Testen.

U-I-268/96
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

27. Odločba o oceni ustavnosti drugega odstavka
72. člena zakona o denacionalizaciji

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo stanovanjskega sklada Občine Celje,
na seji dne 2. decembra 1999

o d l o č i l o:

Drugi odstavek 72. člena zakona o denacionalizaciji
(Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 – odl. US, 31/93 – odl.
US, 31/93, 24/95 – odl. US, 20/97 – odl. US, 23/97 –
odl. US, 65/98, 76/98 – odl. US in 60/99 – odl. US) ni v
neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik zatrjuje, da je drugi odstavek 72. člena

zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju: ZDen) v nesklad-
ju z načelom pravne države (2. člen), ker naj bi z uporabo
argumentov, ki jih pozna pravna stroka, ne bilo mogoče
ugotoviti pomena te določbe. Meni, da obstoječe norme ni
mogoče razlagati tako, kot jo razlaga sodna praksa. Razlaga

vrhovnega sodišča naj bi pomenila, da je zakonodajalec
uvedel nov pravni institut na način negativne opredelitve.
Izpodbijana določba naj bi bila nejasna, s svojo dvoumnost-
jo pa naj bi povzročala negotovost pravnih subjektov in
kršila načelo zaupanja v pravo. Protiustavna naj bi bila tudi
določba, ki bi na jasen in nedvoumen način uvedla odškod-
ninski zahtevek iz naslova nemožnosti uporabe, ker bi uved-
la zahtevek, ki izstopa iz pravnega sistema, ta zahtevek pa
naj ne bi temeljil ne na neupravičeni obogatitvi, ne na krivdni
ali objektivni odgovornosti. Poleg tega naj bi povzročil tudi
neenakost med denacionalizacijskimi upravičenci (“tisti, ki
prejmejo nepremičnine v dobrem stanju (dobro vzdrževane
oziroma obnovljene) so že tako na boljšem – dodaten od-
škodninski zahtevek pa bi neenakost še povečal, ker bi ti
upravičenci prejeli bistveno (tudi nekajkrat) višjo odškodni-
no“). Taka ureditev naj bi zaradi visokih finančnih obveznosti
posegla v lokalno samoupravo (140. člen ustave). V zvezi s
tem pobudnik še opozarja, da so imeli denacionalizacijski
upravičenci možnost zahtevati začasen prenos nepremičnin
v njihovo uporabo na podlagi 68. člena ZDen in bi lahko
stanje, ko sta najemnino pobirala občina oziroma sklad,
preprečili. Pobudnik predlaga začasno zadržanje izvrševa-
nja izpodbijane določbe, ker naj morebitna kasnejša odloč-
ba ustavnega sodišča o predlagani razveljavitvi izpodbijane
določbe, ne bi mogla odpraviti posledic, ki bi nastale v
vmesnem času.

2. Pobudnik svoj pravni interes utemeljuje z navaja-
njem, da je denacionalizacijska zavezanka sicer občina, ker
je lastnica nepremičnin, ki pa naj, v skladu z določbami
odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Celje
(Uradni list RS, št. 57/93) in pogodbe o prenosu poslovnih
objektov in poslovnih prostorov v upravljanje in gospodarje-
nje, ne bi bila zavezanka za vračilo najemnin. Pobudi so
priloženi tudi zahtevki za plačilo odškodnin na podlagi iz-
podbijane določbe in tožbeni zahtevki, tako zoper pobudni-
ka, kot tudi zoper Občino Celje.

3. Državni zbor meni, da je izpodbijana zakonska
določba jasna in da naj bi razlaga, po kateri se odškodnin-
ski zahtevki iz naslova nemožnosti uporabe oziroma uprav-
ljanja premoženja upoštevajo šele od vložitve zahteve za
denacionalizacijo, ne imela opore v zakonu. Taka razlaga
naj bi bila tudi nepravična v tistih primerih, “ko so denacio-
nalizacijski upravičenci lahko le s precejšnjim naporom in
po zamudnem času vložili svoj denacionalizacijski zahte-
vek“. Položaj denacionalizacijskih upravičencev in zave-
zancev naj bi bil po zakonu enak. Izpodbijana določba pa
naj bi imela tudi podlago v načelih odškodninskega prava.
Vlada pa meni, da je pravna narava zahtevkov iz drugega
odstavka 72. člena ZDen specifična, ker naj bi bila pod to
določbo mišljena povračila za izgubo tistih koristi, ki bi jih
upravičenec dosegel, če bi nepremičnino sam uporabljal.
Časovno naj bi se taki zahtevki upoštevali od uveljavitve
zakona dalje in ne šele od vložitve zahteve za denacionali-
zacijo. Pri tem se vlada sklicuje na sodbo vrhovnega so-
dišča št. II Ips 587/94 z dne 9. 12. 1994. Takšna časov-
na opredelitev naj bi bila utemeljena zato, ker bi bil čas od
vložitve dalje krivičen do upravičencev, ki so morali zaradi
zapletenosti ali obsežnosti svojega denacionalizacijskega
primera zbrati veliko dokumentacije, to pa naj bi nujno
pomenilo večjo porabo časa za pripravo zahtevka. Upravi-
čenec do tovrstnih zahtevkov naj bi bil glede na naravo
stvari samo tisti, za katerega se je denacionalizacijski po-
stopek uspešno končal. Iz navedenega pa naj bi izhajala
odškodninska narava teh zahtevkov, ki naj bi jo bilo treba
ozko interpretirati.
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B)
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
Zadevo je obravnavalo prednostno na podlagi šeste alinee
52. člena poslovnika Ustavnega sodišča Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 49/98).

5. Izpodbijana določba se glasi: “Odškodninski zah-
tevki iz naslova nemožnosti uporabe oziroma upravljanja
premoženja ter iz naslova vzdrževanja nepremičnin v času
od podržavljenja do dneva uveljavitve tega zakona se ne
priznavajo.“

6. Ustavno sodišče je drugi odstavek 72. člena ZDen
že presojalo, vendar glede na vsebino, ki izključuje zahtev-
ke (izgubljeni dobiček) od podržavljenja dalje. Z odločbo
št. U-I-72/93 z dne 20. 4. 1995 (Uradni list RS, št. 24/95
in OdlUS IV, 42) je v tem okviru presodilo, da ta določba ni v
neskladju z ustavo. Izrecno je navedlo:

“35. ZDen ne vzpostavlja stanja ob podržavljenju in ne
posega v razmerja do njegove uveljavitve. Upravičencem se
vzpostavi lastninska pravica na podržavljenem ali nadomest-
nem premoženju oziroma prizna odškodnina s pravnomoč-
no odločbo o denacionalizaciji. Odškodninskega zahtevka
iz naslova nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premo-
ženja kakor tudi iz naslova vzdrževanja nepremičnin v času
od podržavljenja do dneva denacionalizacije zakon ne uva-
ja, ker gre za specifično obliko nadomestil in ne za odškod-
nino po pravilih civilnega prava. V tem zakonu, ki ureja
poseben primer odškodnine, gre za odškodovanje, ne pa
za polno nadomestilo škode, kot je izgubljeni dobiček ali
hipotetični premoženjski razvoj. Zakonodajalec je bil upravi-
čen, da glede na posebnosti, ki jih je povzročilo podržavlja-
nje in dalj časa trajajoče stanje podržavljenja, na poseben
način uredi odškodovanje in sprejme specialen predpis nas-
proti splošnim pravilom civilnega prava. Denacionalizacijo je
uredil na podlagi tehtanja javnega interesa o odpravi krivic in
ekonomske sposobnostji države na eni strani ter pravic po-
sameznikov na drugi strani. Zato drugi odstavek 72. člena
ZDen ni v nasprotju z ustavo.“

7. Sodna praksa izpodbijano določbo razlaga kot ne-
posredno pravno podlago zahtevkov za plačilo posebne
odškodnine od uveljavitve ZDen dalje do pravnomočnosti
odločbe o denacionalizaciji. Vrhovno sodišče je že v sklepu
št. II Ips 587/94 z dne 9. 12. 1994 zavzelo stališče, da
zahtevki iz drugega odstavka 72. člena ZDen niso odškod-
ninski niti obogatitveni in da ne gre za zahtevke iz zakupne-
ga razmerja, kot tudi ne za stvarnopravne zahtevke. Razlaga
te določbe ZDen kot specialnega zakona v razmerju do
drugih predpisov, ki urejajo premoženjsko in odškodninsko
področje, po načelu a contrario lahko po mnenju vrhovnega
sodišča pripelje le do zaključka, da so zahtevki, kakršne je
uveljavljala tožeča stranka, utemeljeni že na podlagi druge-
ga odstavka 72. člena ZDen. Šlo naj bi za povrnitev s strani
tožene stranke (v konkretnem primeru je bil to denacionali-
zacijski zavezanec) pridobljene koristi.

8. V sklepu št. II Ips 218/97 z dne 1. 7. 1998 je
vrhovno sodišče zgoraj navedeno stališče spremenilo glede
opredelitve, da gre pri tovrstnih zahtevkih za nadomestilo
izgube koristi, ki bi jo upravičenec dosegel, če bi nepremič-
nino sam uporabljal oziroma upravljal. Kadar denacionaliza-
cijski upravičenec uspe s svojo zahtevo, mu gredo po sta-
lišču vrhovnega sodišča zahtevki od uveljavitve ZDen, ker za
te zahtevke ni pomembna sama vložitev zahteve za denacio-
nalizacijo, temveč izid denacionalizacijskega postopka. So-
dišče mora izračunati povračilo po cenah ob sojenju, za-
konske obresti pa tečejo lahko šele od izdaje sodbe.

9. Ustavno sodišče se strinja z navedeno interpretacijo
vrhovnega sodišča, ker meni, da je zakonodajalec nameno-
ma izključil le uveljavljanje zahtevkov za čas od podržavlje-
nja do uveljavitve ZDen, ne pa tudi za čas po uveljavitvi
ZDen. Zakonodajalec bi namreč lahko ta čas opredelil vse
do pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, pa tega ni
storil. Izrecno je izključil le zahtevke do uveljavitve ZDen.
Ker pravna interpretacija privede do ugotovitve, da je izpod-
bijana določba podlaga za posebne “odškodninske“ zahtev-
ke od uveljavitve ZDen dalje, je potrebna presoja, ali je ta
določba, glede omogočanja zahtevkov po uveljavitvi ZDen,
v neskladju z ustavo.

10. Ustavno sodišče še ni presojalo ustavnosti te ure-
ditve, v svojih odločbah v zvezi z denacionalizacijo pa je že
sprejelo stališče, da pravica upravičencev do denacionali-
zacije od uveljavitve ZDen izhaja iz njihovih ustavnopravno
varovanih specifičnih lastninskih oziroma premoženjskih
upravičenj do njihovega nekdanjega premoženja, izhajajo-
čih iz 33. člena ustave (npr. v odločbi št. U-I-22/95 z dne
14. 3. 1996, Uradni list RS, št. 24/96 in OdlUS V, 29). V
skladu s tem stališčem je vsak poseg v pravico do denacio-
nalizacije štelo kot poseg v ustavno pravico do zasebne
lastnine in dedovanja iz 33. člena ustave. Upravičenci imajo
torej varovan pravni položaj že od uveljavitve ZDen dalje.
Gre za pravico pričakovanja. Za to pravico je po teoriji te-
meljno, da se morajo vsi vzdrževati posegov vanjo.

11. Pravni položaj denacionalizacijskih upravičencev
in zavezancev je torej z vidika klasičnih civilnopravnih institu-
tov specifičen, kar pa samo po sebi ne pomeni, da je v
neskladju z ustavo. Z institutom denacionalizacije se klasič-
ni civilnopravni sistem prej tudi ni mogel srečati. Kljub svoji
specialnosti pa institut denacionalizacije z upravičenji, ki jih
daje, in dolžnostmi, ki jih nalaga, ne more izolirano oziroma
ne glede na sistemsko pravno ureditev urejati vseh pravnih
položajev in razmerij, nastalih kot posledica denacionaliza-
cije. Ustavno sodišče zato ugotavlja, da je pri takih upravi-
čenjih mogoče uporabiti tudi instrumente klasičnega civilne-
ga prava, v obravnavanem primeru zlasti institut dobre vere.
Denacionalizacijski zavezanci namreč od uveljavitve ZDen
dalje niso mogli biti več prepričani, da bodo obdržali premo-
ženje, ki je bilo podržavljeno. Od vložitve zahteve za dena-
cionalizacijo dalje pa so tudi “formalno“ vedeli, da je premo-
ženje dejansko predmet denacionalizacije. Zato je glede
vsebine izpodbijane ureditve sklicevanje pobudnika na to,
da so imeli denacionalizacijski upravičenci možnost zahte-
vati začasen prenos nepremičnine v njihovo uporabo, brez-
predmetno.

12. Iz navedenega izhaja, da je izpodbijana določba
podlaga za uveljavljanje zahtevkov zaradi nemožnosti upora-
be oziroma upravljanja premoženja od uveljavitve ZDen da-
lje. Pri odločanju o teh zahtevkih v konkretnih primerih pa
bo treba upoštevati več okoliščin, zlasti tiste, ki so odločilne
pri ugotavljanju, ali bi denacionalizacijski upravičenec res
imel premoženjske koristi, če bi premoženje dobil v uprav-
ljanje in uporabo pred pravnomočnostjo odločbe o denacio-
nalizaciji. Pri tem bo pomembna tudi okoliščina, ali je imel
zavezanec v zvezi s premoženjem, ki je predmet vračanja, v
tem obdobju kakšne stroške, ki bi sicer bremenili upravi-
čenca do denacionalizacije oziroma novega lastnika. Upo-
števati je torej treba tudi tisti del iz izpodbijanega člena, ki se
nanaša na zahtevke iz naslova vzdrževanja nepremičnin v
času od uveljavitve ZDen dalje.

13. Pobudnik torej zmotno misli, da izpodbijane določ-
be ni mogoče razlagati tako, da naj bi omogočila zahtevke
pred pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji. Z upo-
rabo metod razlage, ki jih pozna pravna stroka, je možno
ugotoviti, da ima izpodbijana določba dvojni pomen. Izklju-
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čuje zahtevke iz naslova podržavljenega premoženja pred
uveljavitvijo ZDen in omogoča te zahtevke po uveljavitvi ZD-
en. Zato izpodbijana določba ni v neskladju z 2. členom
ustave.

14. Pobudnik zatrjuje tudi neustavnost samih odškod-
ninskih zahtevkov, ki naj bi povzročili neenakost med dena-
cionalizacijskimi upravičenci. Posamezne vrste denacionali-
ziranega premoženja oziroma oblike denacionalizacije so
različne. Zato denacionalizacijski upravičenci že po naravi
stvari ne morejo biti v enakem položaju. Položaj posamez-
nega denacionalizacijskega upravičenca se tako tudi glede
teh zahtevkov razlikuje zaradi okoliščin konkretnega prime-
ra, od katerih je odvisna predvsem višina odškodovanja
upravičenca, ker s podržavljenim premoženjem do pravno-
močnosti denacionalizacijske odločbe ni mogel upravljati
oziroma ga uporabljati. Glede na to ustavno sodišče tudi
ugotavlja, da pavšalno zatrjevanje, da ti zahtevki presegajo
finančne možnosti občine, kar naj bi ogrozilo njeno delova-
nje na področju stanovanjskega gospodarstva, ne vzdržijo.
Sama vložitev zahtevkov na podlagi izpodbijane določbe pa
tudi še ne pomeni njihove utemeljenosti.

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

21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr.
Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Lojze Ude, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta
glasovala sodnik Fišer in sodnica Wedam-Lukić. Sodnik
Ude je dal pritrdilno ločeno mnenje, sodnica Wedam-Lukić
pa odklonilno.

Št. U-I-22/99
Ljubljana, dne 2. decembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

28. Odločba o ugotovitvi, da šesta alinea 13. člena,
19., 27. in 56. člena zakona o davku od dobička
pravnih oseb niso v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo družbe Probanka Leasing, Družba za
zakup opreme, d.o.o., Maribor, ki jo zastopa direktor Anton
Kresal in na pobudo družb Posest, d.o.o., Celje, ki jo zasto-
pa direktor Boris Mihelčič, SKB banke, d.d., Ljubljana, ki jo
zastopa Dagmar Komar Jadek, Feniks, d.o.o., Murska So-
bota, ter Pomurska banka, d.d., Bančna skupina NLB, Mur-
ska Sobota, ki ju zastopa Lidija Gumilar, FIT, d.o.o., Vele-
nje, ki jo zastopa direktor Peter Geršak, Privatinvest, d.o.o.,
Ljubljana, ki jo zastopa Simona Volaj Rakušček, KBM Lea-
sing, d.o.o., Maribor, KMB Fineko, družba za finančne
storitve, trženje in svetovanje, d.o.o., Maribor, Trgofin, trgo-
vina, posredništvo in storitve, d.o.o., Maribor, MBH Mari-
borska borznoposredniška hiša, d.o.o., Maribor, ki jih vse
zastopa Vlado Vadlja, in REAL, storitve financiranja, sveto-
vanja in trženja, d.o.o., Novo mesto, ki jo zastopa Majda
Kužnik, na seji dne 9. decembra 1999

o d l o č i l o:

Šesta alinea 13. člena ter 19., 27. in 56. člen zakona
o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93,
20/95, 18/96 in 34/96) niso v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica Probanka Leasing izpodbija določbi

19. in 56. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (v
nadaljevanju: ZDDPO). Glede 19. člena navaja, da je na
podlagi ZDDPO zakonodajalec kot odhodke priznal tudi
obračunane obresti, pri čemer je glede obresti na posojila,
dana od lastnikov ali povezanih oseb, v navedenem členu
uvedel izjemo. Obresti od tovrstnih posojil se po izpodbijani
določbi ne priznajo kot odhodek v obračunani višini, temveč
največ v višini zadnje znane, ob času odobritve posojila,
skupne povprečne ponderirane letne obrestne mere, ki jo
objavlja Banka Slovenije. Po mnenju pobudnice prihaja zato
do dvakratnega obdavčenja povezanih oseb, kajti na podla-
gi 10. člena ZDDPO se med prihodke davčnega zavezanca
vštevajo tudi prihodki iz naslova obresti od posojil, ki jih je
odobril povezanim osebam ali osebam, katerih lastnik je.
Zato je po mnenju pobudnice izpodbijana določba v nas-
protju z 2., 14. in 74. členom ustave. Določbo 56. člena
ZDDPO pa izpodbija pobudnica zato, ker predpisuje kazen-
sko sankcijo za primer kršitve 19. člena. Zato pobudnica
predlaga, naj ustavno sodišče, če bo ugotovilo, da je neu-
stavna določba 19. člena, razveljavi tudi 56. člen. Pobudni-
ca tudi predlaga, naj ustavno sodišče presojo razširi na
določbo 27. člena ZDDPO, ki je zrcalna slika 19. člena. Po
27. členu se, če je obrestna mera, ki velja v času odobritve
posojila, nižja od povprečne obrestne mere, davčna osnova
poveča za razliko med povprečno obrestno mero in obrest-
no mero, kot je bila zaračunana lastnikom ali povezanim
osebam (drugi odstavek 27. člena ZDDPO).

2. Druge pobudnice izpodbijajo šesto alineo
13. člena, 19. člen, 27. člen in 56. člen ZDDPO. Nava-
jajo, da izkazujejo pravni interes za izpodbijanje navede-
nih določb ZDDPO, ker prejemajo posojila od lastnikov
oziroma povezanih oseb, ker imajo terjatve do lastnikov
oziroma povezanih oseb, od katerih nekatere tudi odpi-
šejo oziroma formirajo popravke vrednosti, in ker dajejo
posojila oziroma kredite lastnikom in povezanim osebam
po obrestni meri, ki je nižja od zadnje znane, ob času
odobritve posojila, skupne povprečne ponderirane med-
bančne letne obrestne mere, oziroma nižje od povprečne
obrestne mere, ki jih ob času odobritve posojila za tak-
šna posojila zaračunavajo tretjim osebam. Druge naved-
be pobudnic v zvezi z izpodbijanimi določbami so enake
navedbam pobudnice Probanke Leasing.

3. Državni zbor (v nadaljevanju: DZ) v odgovoru na
pobudi navaja, da so posojila med povezanimi osebami
zaradi interesov in ciljev, ki odstopajo od običajnih na fi-
nančnih trgih, lahko bistveno drugačna. Motivi so lahko
različni: od prelivanja dobička med povezanimi osebami za-
radi zmanjševanja davščin, do zmanjšanja vplivov drugih
zakonskih določb zlasti v zvezi s prenosom dobička v tujino
pred poravnavo davčnih obveznosti. Davčna zakonodaja mo-
ra urejati navedeno problematiko ne zgolj zaradi tega, tem-
več tudi zaradi enakega davčnega položaja davčnih zave-
zancev, predvsem tistih, ki si morajo posojila pridobivati na
prostem finančnem trgu. Zato naj bi ne bile podane zatrjeva-
ne kršitve ustave.

4. Vlada v pojasnilih glede pobud navaja podobno kot
DZ, pri čemer dodaja, da prihaja ponavadi do prelivanja
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dobička iz pozitivno delujočih pravnih oseb k pravnim ose-
bam, ki poslujejo z izgubo in zato nimajo davčnih obvezno-
sti. Glede očitka pobudnic o dvakratnem obdavčenju pa
vlada navaja, da izogibanje dvojnemu ekonomskemu obdav-
čevanju, kot enemu od ciljev zakona, velja v primeru razdeli-
tve dobička (dividende).

B)
5. Ustavno sodišče je pobudi zaradi skupnega obrav-

navanja in odločanja združilo, ju sprejelo in glede na izpol-
njene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

6. Izpodbijane določbe ZDDPO se glasijo:
Člen19 ZDDPO: “Med odhodke se priznajo obračuna-

ne obresti, razen obresti na prejeta posojila od lastnikov ali
povezanih oseb, ki se priznavajo največ v višini zadnje, ob
času odobritve posojila znane, skupne povprečne ponderi-
rane medbančne letne obrestne mere, ki jo objavlja Banka
Slovenije.“

Člen 27 ZDDPO: “Če je davčni zavezanec dal zaposle-
nim delavcem, lastnikom ali povezanim osebam posojilo
brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od zadnje znane,
ob času pridobitve posojila, skupne povprečne ponderirane
medbančne letne obrestne mere, se davčna osnova pove-
ča za razliko med obrestmi, obračunanimi po skupni pov-
prečni ponderirani medbančni letni obrestni meri, in obrest-
mi, ki jih je zaračunal davčni zavezanec. Če je banka ali
druga finančna organizacija dala lastnikom ali drugim pove-
zanim osebam posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki
je nižja od povprečne obrestne mere, ki jih ob času odobri-
tve posojila za takšna posojila zaračunava tretjim osebam,
se davčna osnova poveča za razliko med obrestmi, obraču-
nanimi po povprečni obrestni meri, in obrestmi, ki jih je
zaračunala lastnikom ali povezanim osebam.“

Šesta alinea 13. člena ZDDPO: “Med odhodke po tem
zakonu ne štejejo:

– formirani popravki vrednosti in odpisane terjatve do
delavcev, lastnikov ali povezanih oseb.“

Določba 56. člena ZDDPO je kazenska določba, ki
določa denarno kazen za kršitev izpodbijanih določb.

7. Iz izpodbijanih določb 13., 19. in 27. člena ZDDPO
izhaja, da je zakonodajalec za povezane osebe določil dru-
gačen način določanja davčne osnove kot za nepovezane
osebe. S tem naj bi bilo po mnenju pobudnic kršeno načelo
enakosti (drugi odstavek14. člena ustave) in načelo svo-
bodne gospodarske pobude (74. člen ustave).

8. Za povezane osebe se po ZDDPO štejejo lastniki,
njihovi ožji družinski člani ali druge osebe, ki so z davčnim
zavezancem kapitalsko oziroma poslovno povezane in imajo
lahko vpliv na sprejemanje odločitev pravne osebe, ter za-
sebniki, pri katerih sodeluje v kapitalu ista fizična oseba in
njeni ožji družinski člani, če imajo status zasebnikov ali
večinskih lastnikov kapitala, ali ista pravna oseba kot pri
davčnem zavezancu (drugi odstavek 18. člena ZDDPO).
Zakon določa, da morata biti za povezano osebo v smislu
18. člena izpolnjena dva pogoja: kapitalska oziroma poslov-
na povezanost in možnost vpliva na sprejemanje odločitev.
Praviloma lahko davčni zavezanec vključi med odhodke v
davčnem izkazu vse obračunane obresti. Izjemo je zakono-
dajalec določil le za obresti za posojila, ki jih je davčni
zavezanec prejel od lastnikov ali povezanih oseb, če te
obresti v trenutku odobritve posojila presegajo znesek skup-
ne povprečne ponderirane medbančne letne obrestne me-
re, ki jo objavlja Banka Slovenije (19. člen ZDDPO). S to
zakonsko določbo je zakonodajalec omejil višino znižanja
davčne osnove iz naslova obračunanih obresti, če se obre-

sti obračunajo za posojila, prejeta od lastnikov ali povezanih
oseb. V tem primeru se namreč zaradi posebnega razmerja,
ki obstaja med davčnim zavezancem in posojilodajalcem,
višina obresti lahko določi pod drugačnimi pogoji, kot sicer
veljajo na trgu. Zrcalno nasprotna je situacija, ki jo ureja 27.
člen ZDDPO. V tem primeru je davčni zavezanec dajalec
posojila, ki prejemniku posojila odobri posojilo pod ugod-
nejšimi pogoji, kot veljajo na trgu. Tako v izkazu uspeha
med prihodki financiranja izkaže nižji znesek prihodkov iz
naslova prejetih obresti, kot bi ga izkazal, če bi posojilo
odobril pod pogoji, ki sicer veljajo na trgu. Tudi tu je namen
zakonodajalca enak kot v 19. členu ZDDPO – omejiti višino
znižanja davčne osnove oziroma jo povečati.

9. Davke je po 147. členu ustave pristojna predpisova-
ti država z zakoni. Sodobne države z davki ne zasledujejo
zgolj fiskalnih ciljev, temveč so davki hkrati tudi sredstvo
ekonomske, socialne, demografske in drugih sorodnih poli-
tik. Na gospodarskem področju so davki eden od instru-
mentov narodnogospodarskega upravljanja. Ustavno nače-
lo svobodne gospodarske pobude po 74. členu ustave
zagotavlja gospodarskim subjektom veliko svobodo, hkrati
pa nalaga državi skrb za spremljanje razmer na trgu in dolž-
nost za zagotavljanje ravnovesja med svobodo in socialnimi
načeli. Ustava zakonodajalcu nalaga, da oblikuje gospodar-
sko politiko in ga pooblašča za sprejem ukrepov, s katerimi
bo lahko zagotovil uresničevanje ciljev te politike. Iz izpodbi-
janih določb izhaja, da je zakonodajalec želel doseči dvoje:
prvič, preprečiti povezanim osebam, da bi se izognile davč-
nim obveznostim, kadar gre za medsebojno kreditiranje, in
drugič, z drugačnim določanjem davčne osnove za poveza-
ne osebe je želel izenačiti njihov položaj z drugimi gospo-
darskimi subjekti, ki posojila pridobivajo na prostem trgu. S
tem je tudi želel izenačiti konkurenčni položaj vseh gospo-
darskih subjektov na trgu. Določitev davčne osnove na na-
čin, ki naj izenači konkurenčni položaj gospodarskih sub-
jektov na trgu in prepreči izogibanje davčnim obveznostim,
predstavlja dopustno omejitev svobodne gospodarske po-
bude (74. člen ustave). Iz enakih razlogov tudi ne gre za
kršitev načel pravne države (2. člen ustave). V odločbi št.
U-I-77/94 z dne 1. 12. 1995 (Uradni list RS, št.1/95 in
OdlUS III, 134) je ustavno sodišče res odločilo, da mora pri
določitvi davčne osnove zakonodajalec upoštevati stroške,
potrebne za dosego davčnega dohodka. Vendar pa je hkrati
navedlo, da sme pri tem zakonodajalec predpisati razumne
omejitve in da lahko s politiko različne strogosti pri priznava-
nju stroškov dosega različne, ustavno dopustne namene
davčnega sistema (prim. tudi odločbo št. U-I-296/95 z dne
27. 11. 1997 – Uradni list RS, št. 82/97 in OdlUS VI,
157).

10. Prav tako ni utemeljen očitek pobudnic, da so
izpodbijane določbe v neskladju z načelom enakosti pred
zakonom. Načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek
14. člena ustave) ni mogoče pojmovati kot enostavno splo-
šno enakost vseh, pač pa kot enako obravnavanje enakih
dejanskih stanj. Različnosti dejanskih stanj ustreza norma-
tivna različnost. Po ustaljeni presoji ustavnega sodišča na-
čelo enakosti pred zakonom ne pomeni, da bi predpis –
kadar podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz prvega
odstavka 14. člena ustave – ne smel različno urejati položa-
jev pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi samo-
voljno, brez razumnega in stvarnega razloga. Prav zakonsko
urejanje namreč pomeni upoštevanje in tudi vzpostavljanje
različnih položajev med pravnimi subjekti. Drugačna uredi-
tev, kot jo je zakonodajalec predvidel za povezane pravne
osebe v primerjavi z drugimi (nepovezanimi) pravnimi oseba-
mi, temelji na njihovem drugačnem pravnem in dejanskem
položaju. Kot je razvidno iz prejšnje točke te obrazložitve,
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gre pri povezanih osebah za posebne medsebojne poslov-
ne odnose, ki omogočajo prelivanje dobička iz pozitivno
uspešnih na tiste, ki poslujejo z izgubo, s tem pa se poslov-
no uspešne lahko izognejo plačilu davčnih obveznosti. Dru-
gačen način za določitev davčne osnove je zakonodajalec
predpisal, da bi preprečil tako izogibanje davčnim obvezno-
stim. Zasledovani cilj je ustavno dopusten, predpisano razli-
kovanje pa razumno sredstvo za dosego tega cilja.

11. Pobudnice še zatrjujejo, da je v primeru medseboj-
nega kreditiranja med povezanimi osebami določen znesek
dvakrat obdavčen. Ne navajajo pa, katere ustavne določbe
naj bi domnevno dvojno obdavčenje kršile. Ustavno sodišče
se ob oceni izpodbijanih določb ni spuščalo v presojo, ali je
v obravnavanem primeru res podano dvojno oziroma dva-
kratno obdavčenje pravne osebe. Ustavno sodišče je že
odločilo, da se posamezni subjekti oziroma objekti obdav-
čevanja med seboj ne izključujejo in so v okviru enotnega
davčnega sistema lahko večkratno obdavčeni (Odločba št.
U-I-9/98 z dne 16. 4. 1998 – Uradni list RS, št. 39/98 in
OdlUS VII, 74). Tudi, če bi se izkazalo, da so zaradi izpodbi-
jane zakonske ureditve določeni zneski dobička, ki ga ustvar-
jajo povezane osebe, močneje obdavčeni, bi iz tega razloga
in v okviru navedb pobudnic zakon še ne bil neustaven.

12. Pobudnice so le iz razloga medsebojne povezano-
sti izpodbijale tudi šesto alineo 13. člena ZDDPO. V njej je
zakonodajalec za povezane osebe določil izjemo: med od-
hodke davčnega zavezanca se ne štejejo formirani popravki
vrednosti in odpisane terjatve do delavcev, lastnikov ali po-
vezanih oseb. Praviloma namreč lahko davčni zavezanec v
davčni izkaz vključi vse formirane popravke vrednosti in od-
pisane terjatve. S tem, ko je zakonodajelc določil drugačen
način določanja davčne osnove za povezane osebe kot za
druge pravne osebe, ni podana kršitev v pobudi navedenih
ustavnih pravic (8., 9. in 10. točka te obrazložitve).

13. Ustavno sodišče je ugotovilo, da izpodbijane do-
ločbe šeste alinee 13. člena, 19. in 27. člena ZDDPO niso
v neskladju z ustavo. Zato je tudi očitek pobudnic, da je
zaradi medsebojne povezanosti določb protiustaven tudi 56.
člen ZDDPO (ki določa denarno kazen za prekršek za krši-
tev izpodbijanih določb), neutemeljen.

14. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen in sod-
nice ter 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.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-332/97
Ljubljana, dne 9. decembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

29. Odločba o ugotovitvi, da določbe drugega
odstavka 19. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča in 8. člena odloka
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča, niso bile v neskladju z
ustavo in zakonom in da je bil del določbe 2.
člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v neskladju z zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo podjetja Alpinum Turistično
podjetje, p. o., Bohinjsko jezero, ki ga zastopa Manja Krai-
ner, odvetnica v Radovljici, na seji dne 9. decembra 1999

o d l o č i l o:

1. Določbe drugega odstavka 19. člena odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 61/93) in 8. člena odloka o spremembi odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 25/96) niso bile v neskladju z ustavo in zako-
nom.

2. Del določbe 2. člena odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča z besedilom: “Kot nezazidano
stavbno zemljišče se šteje tudi zemljišče, ki presega površi-
no funkcionalnega zemljišča pri obstoječih stavbah, oziro-
ma površino, ki je potrebna za njihovo normalno rabo in jo je
po prostorskem načrtu možno uporabiti za drug namen“ je
bil v neskladju z zakonom. Ta ugotovitev ima učinek razve-
ljavitve.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik je dne 21. 12. 1996 vložil pobudo za

oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena ter drugega odstav-
ka 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (v nadaljevanju: odlok) in 8. člena odloka o spre-
membi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča (v nadaljevanju: odlok o spremembi odloka), ki jo je
dopolnil z dopisoma z dne 10. 2. 1997 in 26. 8. 1998, z
naslednjimi utemeljitvami:

a) V drugem odstavku 19. člena odloka je določeno,
da se za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem,
izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila
obresti v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zem-
ljišča, uporabljajo določbe zakona o davkih občanov (Urad-
ni list SRS, št. 36/88, 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90 in
7/93 – v nadaljevanju: ZDO). Med določbami ZDO je tudi
tista, po kateri pritožba zoper odločbo o odmeri davčne
obveznosti ne zadrži njene izvršitve. Takšna ureditev naj bi
bila v nasprotju z ustavo ter z 231. in 271. členom zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86,
p. b. – v nadaljevanju: ZUP), saj se rešitev, po kateri pritož-
ba zoper upravno odločbo ne zadrži njene izvršitve, ne mo-
re predpisati z občinskim aktom. Poleg tega velja ZDO izreč-
no le za občane, za pravne osebe pa bi se moral uporabljati
zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96,
78/96 – odl. US, 87/97, 35/98 – odl. US, 82/98, 91/98
in 1/99 – v nadaljevanju: ZDavP).

b) V 8. členu odloka o spremembi odloka je določeno,
da odlok prične veljati osmi dan po objavi, in sicer za Oboči-
ni Bled in Bohinj po objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije, za Občino Radovljica pa po objavi v Uradnem vestniku
Gorenjske. Ker je bil odlok o spremembi odloka objavljen le
v Uradnem vestniku Gorenjske, št. 25/96, ne pa tudi v
Uradnem listu Republike Slovenije, za Občino Bohinj ne bi
mogel veljati. Zato naj bi bila uporaba odloka o spremembi
odloka za subjekte na območju Občine Bohinj v nasprotju z
določbo 154. člena ustave, po kateri morajo biti predpisi
objavljeni, preden začnejo veljati.

c) V 2. členu odloka je navedena definicija stavbnega
zemljišča in območje, za katerega se plačuje nadomestilo,
vendar naj bi bila ta določitev v nasprotju z določbami 1., 2.
in 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS,
št. 18/84, 32/85 in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 –
odl. US – v nadaljevanju: ZSZ), saj naj bi ta določba razširja-
la površino nezazidanih stavbnih zemljišč še na površino, ki
jo je po prostorskem načrtu možno uporabiti za drug na-
men. V 4. členu odloka pa naj bi bila našteta območja, ki naj
bi bila prav tako v nasprotju z 58. členom ZSZ.
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2. Pobudnik utemeljuje svoj pravni interes s tem, da so
mu pristojni davčni organi na podlagi izpodbijanih predpisov
izdali več odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča in da zoper njega tečejo postopki za prisilno
izterjavo odmerjenih obveznosti.

3. Občina Bohinj kot nasprotna udeleženka v odgovo-
ru na pobudo (dopis župana in občinskega sveta) navaja, da
sta izpodbijana predpisa prenehala veljati z uveljavitvijo od-
loka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Obči-
ni Bohinj (Uradni list RS, št. 3/98 – v nadaljevanju: odlok o
nadomestilu), ki ga je Občinski svet občine Bohinj sprejel
dne 20. 12. 1997. Ker torej izpodbijana predpisa od 1. 1.
1998 ne veljata več, Občina Bohinj predlaga, naj ustavno
sodišče pobudo zavrže.

4. Pobudnik je z dopisom z dne 29. 4. 1998, ki je bil
poslan po prenehanju veljavnosti izpodbijanih predpisov,
ustavnemu sodišču predlagal, naj do končne odločitve za-
drži izvrševanje izpodbijanih predpisov.

B)
5. Ustavno sodišče ugotavlja, da sta med postopkom

za preizkus pobude izpodbijana predpisa prenehala veljati
na podlagi 20. člena odloka o nadomestilu. Ustavno so-
dišče v skladu z 21. členom zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) ni pri-
stojno za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki ne
veljajo več. Ustavno sodišče pa lahko po 47. členu ZUstS
ugotavlja skladnost predpisov z ustavo in zakonom tudi v
primeru, če je izpodbijani predpis med postopkom prenehal
veljati, kolikor niso bile odpravljene posledice neustavnosti
oziroma nezakonitosti. Takšne posledice je pobudnik zatrje-
val v dopolnitvi pobude z dne 26. 6. 1998, ki ji je priložil
več dokumentov o številnih postopkih v zvezi z odmero in
prisilno izterjavo obveznosti iz naslova nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča, ki tečejo pred pristojnimi davčni-
mi organi. Zato je ustavno sodišče štelo, da so podani
pogoji iz 47. člena ZUstS za začetek postopka za oceno
morebitne neustavnosti in nezakonitosti predpisov, ki sta
prenehala veljati.

6. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

7. Ustavno sodišče je ugotovilo, da drugi odstavek
19. člena in 8. člen odloka nista bila v neskladju z ustavo
in zakonom, in sicer iz naslednjih razlogov:

a) Po drugem odstavku 19. člena odloka se za določe-
ne aktivnosti pri določanju obveznosti plačevanja nadome-
stila (odmera, izterjava in drugo) uporabljajo določbe ZDO.
Vendar navedena določba ni originarna občinska norma,
saj je v bistvu (ne sicer z enako terminologijo) povzeta po
prvem odstavku 63. člena ZSZ, ki spada med določbe VI.
poglavja ZSZ. Te so po prvi alinei 56. člena novega zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) še ostale v
veljavi. V prvem odstavku 63. člena ZSZ je namreč določe-
no, da se glede postopka za odmero in pobiranje ter vrača-
nje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne
izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila
obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki
ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, uporabljajo
določbe ZDO. V okvir navedenega “postopka za odmero in
pobiranje“ nadomestila spadajo nedvomno tudi določbe
ZDO, po katerih pritožba zoper odločbo o odmeri davka
nima suspenzivnega učinka. Uporaba ZDO za postopek za
odmero in pobiranje nadomestila torej ni predpisana z odlo-
kom, temveč z zakonom. Zato izpodbijana ureditev ni bila v
nasprotju z 231. členom ZUP (po katerem je rešitev, da
pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve, lahko do-

ločena le z zakonom), ki se v smislu 4. člena ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I
– UZITUL) uporablja kot predpis Republike Slovenije.

b) Po 8. členu odloka o spremembi odloka začne ta
odlok veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije za občini Bled in Bohinj ter osmi dan po objavi v
Uradnem vestniku Gorenjske za Občino Radovljica. Odlok
o spremembi odloka, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku
Gorenjske št. 25/96, s to objavo dejansko ni pričel veljati
tudi za Občino Bohinj, kot pravilno trdi pobudnik. Za Obči-
no Bohinj je navedeni akt pričel veljati šele po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, št. 3/97. Do navedene
objave odloka o spremembi odloka v Uradnem listu Repub-
like Slovenije se je za Občino Bohinj uporabljal osnovni
odlok iz leta 1993. Zato takšno pravno stanje ni bilo v
neskladju s 154. členom ustave. Sicer pa z odlokom o
spremembi odloka niso bile spremenjene določbe prvotne-
ga odloka, ki jih napada pobudnik (1. in 2. člen ter drugi
odstavek 19. člena).

8. Določba 2. člena odloka, ki je med drugim določa-
la, da se kot nezazidano stavbno zemljišče šteje tudi zem-
ljišče, ki presega površino funkcionalnega zemljišča pri ob-
stoječih stavbah oziroma površino, ki je potrebna za njihovo
normalno rabo in jo je po prostorskem načrtu možno upora-
biti za drug namen, je bila v neskladju z drugim odstavkom
58. člena in 60. členom ZSZ. Po drugem odstavku 58.
člena ZSZ se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja; na
območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kom-
pleksno graditev; na območjih, za katera je sprejet prostor-
ski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena
z vodovodnim in električnim omrežjem. Po prvem odstavku
60. člena ZSZ pa se nadomestilo za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča plačuje od površine nezazidanega
stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem na-
črtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni or-
gan izdal lokacijsko dovoljenje. Iz navedenega sledi, da se
nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča
lahko plačuje le za zemljišča, za katera je sprejet eden od
prostorskih izvedbenih načrtov (zazidalni načrt, ureditveni
načrt ali lokacijski načrt). Sestavina prostorskega izvedbe-
nega načrta je tudi načrt gradbenih parcel. Gradbena par-
cela je po 46. členu zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97 – v nadaljevanju: ZUN) stavbno zemljišče, na
katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt ali
naprava (stavbišče) in stavbno zemljišče, potrebno za nje-
govo redno rabo (funkcionalno zemljišče). V skladu z nave-
denim lahko občine uvajajo nadomestilo za uporabo nezazi-
danih stavbnih zemljišč le od površine gradbene parcele, ki
je po prostorskem izvedbenem načrtu določena za gradnjo.
Izven območij, ki so urejena s prostorskimi izvedbenimi na-
črti, npr. na območjih, ki so urejena s prostorskimi ureditve-
nimi pogoji, pa se nadomestilo plačuje le od površine neza-
zidanega stavbnega zemljišča (parcele), za katero je izdano
lokacijsko dovoljenje. To med drugim pomeni, da za nezazi-
dano površino, ki presega površino funkcionalnega zem-
ljišča pri obstoječih stavbah, lahko občina predpiše plačilo
nadomestila samo, če je za tako nezazidano stavbno parce-
lo izdano lokacijsko dovoljenje. Po petem odstavku
60. člena ZSZ pa občina lahko z odlokom določi, da se
plačuje nadomestilo tudi za površine zemljišč, ki so name-
njene poslovni dejavnosti. Drugi odstavek 60. člena ZSZ pa
določa, da se plačuje nadomestilo za uporabo zazidanega
stavbnega zemljišča le od stanovanjske oziroma poslovne
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površine stavbe, kar pomeni, da se nadomestilo za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča ne plačuje tudi od površine
funkcionalnega zemljišča. Glede na navedeno je bil del do-
ločbe 2. člena odloka, da se kot nezazidano stavbno zem-
ljišče šteje tudi zemljišče, ki presega površino funkcionalne-
ga zemljišča pri obstoječih stavbah oziroma površino, ki je
potrebna za njihovo normalno rabo in jo je po prostorskem
načrtu možno uporabiti za drug namen, v neskladju z zako-
nom. Ta ugotovitev ima v smislu 47. člena ZUstS učinek
razveljavitve, ki ga bo mogoče uveljavljati v postopkih, ki še
niso končani s pravnomočno odločbo. Pobudnik izpodbija
tudi 4. člen odloka, ki naj bi določal območja, ki presegajo
okvire iz 2., 58. in 60. člena ZSZ. Ker pa pobudnik ni
navedel konkretnih območij, ki naj bi te okvire presegali,
tega ustavno sodišče ni moglo presojati.

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

6. in 21. člena in 47. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Mi-
lojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I- 390/96
Ljubljana, dne 22. decembra 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

30. Odločba o oceni ustavnosti prve alinee 56.
člena zakona o stavbnih zemljiščih in 58. do 63.
člena zakona o stavbnih zemljiščih

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobude Jožeta Požuna iz Velenja, Slavice Mež-
nar iz Celja, Miloša Skaliča iz Ljubljane, Ervina Dokiča iz
Pirana, Antona Škraba iz Radovljice ter Valentina Križa in
drugih iz Kočevja, na seji dne 16. decembra 1999

o d l o č i l o:

Prva alinea 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in 58. do 63. člen zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85,
33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US) niso v nesklad-
ju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki izpodbijajo določbe VI. poglavja prejšnje-

ga zakona o stavbnih zemljiščih (v nadaljevanju: ZSZ-84), ki
so po prvi alinei 56. člena novega zakona o stavbnih zem-
ljiščih (v nadaljevanju: ZSZ) še ostale v veljavi in urejajo
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Pobudniki si-
cer nekoliko različno utemeljujejo svoje pobude, vendar je
temeljna značilnost vseh v tem, da napadajo ureditev, po
kateri morajo nadomestilo plačevati lastniki stavbnega zem-
ljišča. Po navedbah pobudnikov naj bi bilo to nadomestilo
uvedeno v času, ko so imela vsa stavbna zemljišča status
družbene lastnine. Plačevanje nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča naj bi bilo takrat utemeljeno, saj naj bi
uporabniki uporabljali družbeno premoženje (torej tuje zem-

ljišče). Po 2. členu zakona o lastninjenju nepremičnin v
družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju:
ZLNDL) so dotedanje nepremičnine v družbeni lastnini po-
stale lastnina fizičnih oseb, ki so imele na nepremičnini
pravico uporabe. S tem, ko je stavbno zemljišče postalo
lastnina fizične osebe, po mnenju pobudnikov ni mogoče
govoriti o nadomestilu za uporabo, saj za uporabo svoje
lastnine v pravni državi ni dopustno pobirati plačila. Poleg
tega morajo lastniki plačevati še davek in so tako dvojno
obremenjeni. Določanje in pobiranje nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča, ki je lastnina fizične osebe, pred-
stavlja po mnenju pobudnikov poseg v lastninsko pravico v
nasprotju s 33. členom ustave. Takšna ureditev naj bi bila
po mnenju pobudnikov tudi v nasprotju z načeli pravne drža-
ve (2. člen ustave) in z načelom enakosti pred zakonom
(14. člen ustave).

2. Pobudniki utemeljujejo svoj pravni interes s tem, da
so kot lastniki stavbnega zemljišča na podlagi odločb pri-
stojnih organov dolžni plačevati nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča in da torej plačujejo obveznost, ki je po
njihovem mnenju določena v nasprotju z ustavo.

3. Pobudniki predlagajo tudi, naj ustavno sodišče do
končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb za-
konov.

4. Državni zbor in vlada navajata:
a) Pravna podlaga za obveznost plačevanja nadomesti-

la za uporabo stavbnega zemljišča ni pravica uporabe stavb-
nega zemljišča v družbeni lastnini, temveč neposredna upo-
raba stavbnega zemljišča. Zavezanec za plačilo torej ni
(v vsakem primeru) lastnik stavbnega zemljišča, ampak je to
le v primeru, če je hkrati tudi neposredni uporabnik. Po
določbah 62. člena ZSZ-84 so to nadomestilo dolžni plača-
ti taksativno navedeni neposredni uporabniki zemljišča ozi-
roma stavbe ali dela stavbe, in sicer lastnik oziroma najem-
nik stanovanja ali poslovnega prostora. V obravnavanem
primeru torej ni zveze med lastništvom stavbnega zemljišča
in obveznostjo plačevanja nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča, zato tu ne gre za kršitev 14. člena ustave
(enakost pred zakonom), prav tako pa tudi ne za kršitev
33. člena (pravica do zasebne lastnine).

b) V ZSZ je prehodno ohranjena obveznost plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do sprejetja
zakona, ki bo urejal davek na nepremičnine. V prehodnem
obdobju, dokler ne bo uveljavljen nov sistem obdavčenja
vseh vrst nepremičnin, zakonodajalec ni mogel enostavno
ukiniti enega od najpomembnejših finančnih virov občinskih
proračunov po določbah zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99,
59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 79/99 – odl. US –
ZFO), s katerim se zagotavlja ne le ustrezna (komunalna)
opremljenost stavbnih zemljišč, ampak tudi gospodarski in
družbeni razvoj občin. S tem virom lokalna skupnost nado-
mešča del stroškov za graditev, vzdrževanje in obratovanje
ustreznega dela komunalne infrastrukture (javne površine,
javna razsvetljava, kanalizacija ipd.) oziroma javnih služb
(čiščenje javnih površin, odvoz odpadkov neznanega izvo-
ra), katerih uporaba se po naravi stvari ne more zaračunavati
posameznemu uporabniku.

c) Občinam je treba zagotoviti sistemski vir sredstev za
obveznosti, ki jim jih nalaga zakon. V 8. členu ZSZ je dolo-
čeno, da je gospodarjenje s stavbnimi zemljišči obvezna
lokalna gospodarska javna služba, gospodarjenje s stavbni-
mi zemljišči pa po 7. členu navedenega zakona obsega tudi
graditev javne infrastrukture, s katero se glede na njihov
namen zagotavlja uporabnost zemljišč (opremljanje stavbnih
zemljišč). Ker pa je z 39. členom istega zakona med drugim
tudi jasno določeno, da je gradnja objektov mogoča samo



Uradni list Republike Slovenije Št. 1 / 7. 1. 2000 / Stran 61

na opremljenih stavbnih zemljiščih, bi prekinitev ali drastič-
no zmanjšanje višine nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča pomenila tudi občutni zastoj razvoja na določe-
nem območju. Z reformo lokalne samouprave je občina
postala temeljna lokalna samoupravna skupnost, ki v okviru
zakonov samostojno organizira svoje službe in njihovo delo.
To velja tudi za opremljanje stavbnih zemljišč. Zato je z
9. členom ZSZ jasno določeno, da so zadeve, o katerih po
tem zakonu odločajo pristojni občinski organi, zadeve iz
izvirne pristojnosti občine. Ta naloga izvira iz njene splošne
pristojnosti za urejanje prostora na območju občine, torej
tudi, da gospodari s stavbnimi zemljišči na svojem območju.

č) Poleg tega je nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča tudi instrument zemljiške politike, ki naj prepreču-
je prekomerno poseganje na zemljišča, vključno s kmetijski-
mi zemljišči. Z nadomestilom pa občina zajema tudi del
povečane vrednosti nepremičnin, ki je posledica vlaganj v
razvoj območja, kjer nepremičnina leži in kjer torej ne gre za
vlaganja lastnikov oziroma uporabnikov nepremičnin.

B)
5. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo, ni pa sprejelo

predloga za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb ZSZ
do končne odločitve (sklep št. U-I-39/97 z dne 4. 2. 1999).

6. Pravna razmerja v zvezi s stavbnimi zemljišči so bila
na novo urejena z ZSZ, ki je obdržal v veljavi določbe prve in
tretje alinee 41. člena ter 58. do 63. člena (VI. poglavje)
ZSZ-84. Te urejajo nadomestilo za uporabo stavbnega zem-
ljišča. Zakonodajalec se je zavedal, da veljavna ureditev pla-
čevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ni pri-
merna in ni pravno konsistentna. Zato je ni povzel v novem
zakonu, temveč jo je le začasno zadržal v veljavi kot prehod-
no ureditev do uzakonitve novega sistema obdavčitve nepre-
mičnin. Z njim bo predvidoma uvedena davčna obveznost
(kot premoženjski davek) za vse vrste nepremičnin, medtem
ko se po obstoječi ureditvi premoženjski davek plačuje le od
stavb oziroma stanovanj nad 160 m2 površine, stavbna zem-
ljišča pa niso obdavčena. Navedeno plačevanje nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča je torej ohranjeno kot zača-
sna oziroma prehodna rešitev do uveljavitve nove sistemske
zakonodaje na področju premoženjskih davkov, saj v navede-
nem prehodnem obdobju ni bilo mogoče ukiniti enega od
najpomembnejših virov prihodkov občinskih proračunov za
financiranje javne porabe na ravni občin.

7. Ustavno sodišče je ustavnost določb ZSZ-84 o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča že presojalo. V obraz-
ložitvi sklepa št. U-I-96/93 z dne 12. 5. 1994 (OdlUS III, 47)
je poudarilo, da pravna podlaga za obveznost plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ni pravica upo-
rabe stavbnega zemljišča v družbeni lastnini, temveč nepo-
sredna uporaba stavbnega zemljišča. To nadomestilo so dolž-
ni plačevati v zakonu taksativno navedeni neposredni
uporabniki stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stav-
be. Po izvedenem lastninjenju stavbnih zemljišč so to lastniki
ali drugi neposredni uporabniki. To, da je z nadomestilom
dejansko obremenjena uporaba, izhaja tudi iz 61. člena ZSZ-
84, ki določa, da je višina nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča odvisna od opremljenosti stavbnega zemljišča s
komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter od možnosti
priključitve na te objekte in naprave, lege in namembnosti ter
smotrne izkoriščenosti stavbnega zemljišča, od izjemnih ugod-
nosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejav-
nostih in od meril za oprostitev plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča.

8. Z izpodbijano ureditvijo je nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča ohranjeno kot javnopravna dajatev za
dejansko uporabo stavbnega zemljišča. Pravna podlaga za

obveznost plačevanja tega nadomestila torej ni lastninska
pravica, temveč neposredna uporaba stavbnega zemljišča.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek od
stavb predstavljata torej skupaj začasno (do uveljavitve nove
sistemske ureditve) celovito obdavčitev nepremičnin, pri če-
mer pomeni nadomestilo finančno pomembnejši vir, saj pri-
naša občinam mnogo večji prihodek kot davek od stavb.

9. Opisani sistem obdavčevanja je torej sistem v pre-
hodnem obdobju, pri čemer obremenjuje ta obveznost gle-
de na lastninjenje stavbnih zemljišč nove lastnike in uporab-
nike. Po oceni ustavnega sodišča obstoj in čas trajanja
prehodne ureditve še nista v nasprotju z načeli pravne drža-
ve (2. člen ustave). Glede na določbe 146. in 147. člena
ustave izpodbijana ureditev ne predstavlja posega v
33. člen ustave, ki zagotavlja varstvo zasebne lastnine. Kot
vse druge davščine temelji na 147. členu ustave, ki pred-
stavlja podlago za predpisovanje davkov in drugih dajatev.
Sama po sebi torej ne predstavlja posega v pravico do
zasebne lastnine.

10. Prav tako tudi ni utemeljen očitek pobudnikov glede
neskladnosti izpodbijane ureditve s 14. členom ustave, saj
ZSZ nalaga obveznost vsem uporabnikom stavbnih zemljišč ne
glede na lastništvo in med njimi ne dela neutemeljenih razlik. V
praksi sicer lahko prihaja do določenih razlik glede višine obre-
menitve po posameznih območjih oziroma po vrstah zemljišč,
vendar na podlagi z zakonom določenih kriterijev.

11. Glede na navedeno ustavno sodišče ugotavlja, da
izpodbijana ureditev plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča ni v neskladju z ustavo. Pri presoji je
ustavno sodišče upoštevalo, da predstavlja izpodbijano na-
domestilo zelo pomemben vir sredstev za financiranje ob-
činskih proračunov, in da je od njega odvisno izvrševanje
številnih nalog na področju lokalne samouprave. Glede na
navedeno bi morebitna ukinitev tega nadomestila zaradi po-
manjkljivosti v njegovi pravni izvedbi (pred uvedbo novega
nepremičninskega davka) lahko resno ogrozila izvajanje
ustavnih nalog občin.

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

prvega odstavka 21. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: namestnik
predsednika dr. Lojze Ude ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, dr. Miroslava Geč-
Korošec, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-39/97
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.

Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

BANKA SLOVENIJE

31. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do
nakupa deviz

Na podlagi prvega odstavka 6. točke v zvezi s 3. točko
sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99) in na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
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S K L E P
o določitvi premije za nakup pravice do nakupa

deviz

1
Premija za nakup pravice do nakupa deviz iz 3. člena

sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 50/99) v prvem četrtletju 2000 znaša 0,7% višine
kupljenih pravic.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 4. januarja 2000.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.

32. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan
31. 12. 1999

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena zakona o raču-
novodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90,
42/90 in 61/90) ter odloka Skupščine Republike Slovenije
o soglasju k dopolnitvi tega zakona (Uradni list RS, št.
42/90) in 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije

S P O R O Č I L O
o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1999

Cena 1 grama čiste kovine v
tolarjih po tekočem tečaju

1. Zlato 1.836,2140
2. Platina 2.802,5592
3. Paladij 2.808,8856
4. Srebro 33,7193

Navedene cene so izračunane iz tržnih cen na borzi v
Londonu.

Ljubljana, dne 3. januarja 2000.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

33. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno
zavarovanje

Na podlagi 57. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93,
9/96 in 29/98) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije na 7. seji dne 10. 12. 1999 sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih
prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje

1
Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in 14. točke

prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolezni in poškod-
be izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila
potnih stroškov) 13.800 SIT mesečno.

2
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18. in 21. točke

prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolezni in poškod-
be izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila
potnih stroškov) 3.280 SIT mesečno.

3
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena zakona o

zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena zakona o
zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu (pri-
spevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter
pogrebnino in posmrtnino) znaša 420 SIT.

Prispevek se plačuje mesečno oziroma od vsake po-
godbe o delu.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje.

Št. 0201/7-5/99
Ljubljana, dne 10. decembra 1999.

Podpredsednik
Skupščine Zavoda

za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ladislav Rožič l. r.

34. Sklep o potrditvi učbenika: SUŠENJE LESA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 34. seji dne 17. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika:

SUŠENJE LESA

Avtorji: Mirko Geršak, Vinko Velušček, Nerima Medju-
gorac.

Učbenik Sušenje lesa se potrdi za 4. letnik za predmet
Tehnologija v izobraževalnem programu Lesarski tehnik in
za 2. letnik za predmet Tehnologija v izobraževalnem pro-
gramu poklicno-tehniškega izobraževanja Lesarski tehnik.

Potrdi se za 3 šolska leta.
Učbenik sta recenzirala: dr. Željko Gorišek in Metka

Čermak; lektoriral: Andrej Česen.
V letu 1998 založila: Lesarska založba Slovenije, Kar-

lovška 3, Ljubljana.
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Št. 612-272/99
Ljubljana, dne 17. decembra 1999.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

35. Sklep o potrditvi učbenika: KONSTRUKCIJE 2

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 34. seji dne 17. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika:

KONSTRUKCIJE 2

Avtor: Vinko Rozman.
Učbenik Konstrukcije 2 se potrdi za 2. letnik za pred-

met Konstrukcije v izobraževalnem programu Lesarski teh-
nik.

Potrdi se za 3 šolska leta.
Učbenik sta recenzirala: dr. Jože Kušar in Lado Rogelj;

lektoriral: Andrej Česen.
V letu 1998 založila: Lesarska založba Slovenije, Kar-

lovška 3, Ljubljana.

Št. 612-273/99
Ljubljana, dne 17. decembra 1999.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

36. Sklep o potrditvi učbenika: SUROVINE V
PEKARSTVU IN SLAŠČIČARSTVU

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 34. seji dne 17. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika:

SUROVINE V PEKARSTVU IN SLAŠČIČARSTVU

Avtorica: Milena Hrovat.
Učbenik Surovine v pekarstvu in slaščičarstvu se potrdi

za 2. letnik za predmet Tehnologija v izobraževalnih progra-
mih Pek (ds), Slaščičar-konditor (ds) in Živilec.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik sta recenzirala: dr. Peter Raspor in Irena Rih-

ter; lektorirala: Elizabeta Klarič.
V letu 1998 založila Tehniška založba Slovenije, Lepi

pot 6, Ljubljana.

Št. 612-274/99
Ljubljana, dne 17. decembra 1999.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

37. Sklep o potrditvi zbirke vaj: STROJNI ELEMENTI 2

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 34. seji dne 17. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi zbirke vaj:

STROJNI ELEMENTI 2

Avtor: Igor Janežič.
Zbirka vaj Strojni elementi 2 se potrdi za 4. letnik za

predmet Strojni elementi v izobraževalnem programu Strojni
tehnik in 2. letnik v izobraževalnem programu poklicno-
tehniškega izobraževanja Strojni tehnik.

Potrdi se za 3 šolska leta.
Učbenik sta recenzirala: dr. Ivan Prebil in Peter Jenko;

lektorirala: Vida Bano.
V letu 1998 založila Tehniška založba Slovenije, Lepi

pot 6, Ljubljana.

Št. 612-275/99
Ljubljana, dne 17. decembra 1999.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

38. Sklep o potrditvi zbirke vaj: PRIPRAVA
PROIZVODNJE

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 34. seji dne 17. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi zbirke vaj:

PRIPRAVA PROIZVODNJE

Avtorica: Nerima Medjugorac.
Zbirka vaj Priprava proizvodnje se potrdi za 4. letnik za

predmet Organizacija proizvodnje v izobraževalnem progra-
mu Lesarski tehnik in za 2. letnik za predmet Organizacija
proizvodnje v izobraževalnem programu poklicno-tehniške-
ga izobraževanja Lesarski tehnik.

Potrdi se za 3 šolska leta.
Učbenik sta recenzirala: mag. Janko Bizjak in Andrej

Grošelj; lektorirala: Slava Jošt–Kuzman.
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V letu 1998 založila: Lesarska založba Slovenije, Kar-
lovška 3, Ljubljana.

Št. 612-276/99
Ljubljana, dne 17. decembra 1999.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

39. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
december 1999

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republi-
ke Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na

drobno na območju Slovenije za december 1999

Cene življenjskih potrebščin so se decembra 1999 v
primerjavi z novembrom 1999 povišale za 0,8%, cene na
drobno pa za 1,2%.

Št. 941-02-18/2000
Ljubljana, dne 3. januarja 2000.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

LJUBLJANA

40. Odredba o merilih za določanje podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov

V skladu s 4. členom pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) in
93. členom statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) županja Mestne obči-
ne Ljubljana izdaja

O D R E D B O
o merilih za določanje podaljšanega

obratovalnega časa gostinskih obratov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odredba določa merila za določitev podaljšanega

obratovalnega časa gostinskih obratov.

II. MERILA ZA DOLOČANJE PODALJŠANEGA
OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV

2. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšani obratovalni

čas gostinskih obratov se upoštevajo naslednja merila:
– območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
– vrsta gostinskega obrata in
– vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno

oziroma športno-rekreacijsko ponudbo.

3. člen
Na območju mestnega središča (ki ga omejujejo na-

slednje ulice: Prešernova cesta, Tivolska cesta od križišča s
Prešernovo cesto do Trga OF, Trg OF, Resljeva cesta,
Kopitarjeva cesta, Krekov trg, predor pod gradom do Kar-
lovške ceste, Karlovška cesta do Zoisove ceste, Zoisova
cesta, Aškerčeva cesta, Trg mladinskih delovnih brigad do
Prešernove ceste) ter na bregovih Ljubljanice izven mestne-
ga središča in v njihovi neposredni bližini (Eipprova ulica,
Krakovski nasip ter območje, ki ga omejujejo naslednje
ulice: Trubarjeva ulica od križišča z Resljevo cesto do kri-
žišča z Usnjarsko ulico, Usnjarska ulica, Petkovškovo na-
brežje od križišča z Usnjarsko ulico do Resljeve ceste)

1. gostinski obrati lahko obratujejo v naslednjem po-
daljšanem obratovalnem času:

– restavracije, gostilne, kavarne med 5. in 6. uro zjutraj
in med 1. in 3. uro naslednjega dne, gostinski vrtovi in
terase gostinskih obratov pa do 24. ure,

– slaščičarne, okrepčevalnice, bari med 5. in 6. uro
zjutraj in med 23. in 1. uro naslednjega dne, gostinski vrtovi
in terase gostinskih obratov pa do 24. ure,

– diskoteke in nočni bari med 23. in 5. uro naslednje-
ga dne,

– samostojni gostinski vrtovi med 23. in 1. uro nasled-
njega dne,

2. lahko tudi gostinski obrati v stanovanjskih objektih
obratujejo v navedenem podaljšanem obratovalnem času.

4. člen
Gostinski obrati – okrepčevalnice in bari, ki so v objek-

tih, v katerih se opravlja kulturno-zabavna in športno-rekrea-
cijska dejavnost, lahko obratujejo med 23. in 2. uro nasled-
njega dne.

5. člen
Vse vrste gostinskih obratov in njihovi gostinski vrtovi

lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, tudi do
24 ur dnevno, če se nahajajo na naslednjih območjih ureja-
nja po dolgoročnem planu:

1. BP 6/2 Energoinest: ob Štajerski in Šlandrovi cesti,
2. BP 6/4 Brod: ob Štajerski in Brnčičevi cesti,
3. BO 2/1 Gospodarsko razstavišče: celotno ob-

močje,
4. CO 1/1 Ajdovščina: orientirano na ploščad,
5. CO 2/7 Kora Bar: orientirano na ploščad,
6. CT 4/4 Potniška postaja IV.: celotno območje,
7. MP 1/2 Javna skladišča: celotno območje,
8. MM 5/2 Slape: ob Zaloški cesti,
9. MM 5/1 Toplarna: ob Zaloški cesti,
10. ŠP 4/1-1 Avtotehna: razen ožjih območij med

Cesto v Kleče in Devovo ulico, ob Devovi ulici in med
Bravničarjevo in Kumerdejevo ulico, kjer so v teh delih ob-
močja še stanovanjski objekti,

11. ŠP 1/3 Viator: celotno območje razen ob Litostroj-
ski cesti,

12. ŠP 6/3 Metalka: ob Celovški cesti,
13. VM 1/2 Ob Dolenjski cesti: celotno območje,
14. VR 1/1 Strelišče: v okviru obstoječih objektov,
15. VP 1/2 Rudnik: celotno območje,
16. VM 2/3 Parkirišče – servis: celotno območje,
17. VM 2/1 Ob Tržaški cesti: celotno območje,
18. VP 2/2 Ilirija: ob Tržaški cesti,
19. VP 2/1 Tobačna tovarna: ob Tržaški cesti.

6. člen
Na območjih stanovanjskih naselij lahko gostinski obra-

ti, gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov obratujejo v
obdobju od 1. 7. do 31. 8. v podaljšanem obratovalnem
času med 22. in 23. uro.

7. člen
Na vseh ostalih območjih Mestne občine Ljubljana
1. gostinski obrati in izletniške kmetije lahko obratujejo

v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije

med 5. in 6. uro zjutraj in med 1. in 2. uro naslednjega dne,
gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov pa do 24. ure,

– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči med 5. in
6. uro zjutraj in med 23. in 24. uro zvečer, gostinski vrtovi in
terase gostinskih obratov pa do 23. ure,

– diskoteke in nočni bari med 23. in 5. uro naslednje-
ga dne,

2. lahko tudi gostinski obrati v stanovanjskih objektih
obratujejo v navedenem obratovalnem času.
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8. člen
Ne glede na določbe 3., 4., 5. in 7. člena te odredbe

lahko pristojni organ za gostinstvo posamezni restavraciji,
gostilni in kavarni izda do 30 soglasjj v koledarskem letu za
enodnevni podaljšani obratovalni čas med 1. in 5. uro zjutraj
ob prireditvi za zaključeno družbo (poroka, rojstni dan, de-
kliščina, fantovščina, sedmina in podobno).

III. IZPOLNJEVANJE DRUGIH POGOJEV

9. člen
Izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinske-

ga obrata lahko pristojni organ za gostinstvo veže na izpol-
njevanje naslednjih pogojev:

– ni pisnih pritožb meščanov oziroma bližnjih stanoval-
cev glede motenja javnega reda in miru in

– ni uradno ugotovljenih motenj oziroma kršitev javne-
ga reda in miru.

10. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega

obrata za gostinstvo pristojni organ praviloma izda za obdob-
je do enega koledarskega leta.

11. člen
Gostinskim obratom na območjih, določenih v 3., 5. in

7. členu te odredbe, lahko za gostinstvo pristojni organ izda
soglasje k prijavljenemu obratovalnemu času za obdobje, ki
je daljše od enega koledarskega leta.

12. člen
V primeru, da gostinec ne izpolnjuje katerega od

pogojev, določenih v 9. členu te odredbe, lahko za go-
stinstvo pristojni organ v roku 5 dni od dneva, ko je od
organov nadzora izvedel za neizpolnjevanje, izdano so-
glasje prekliče.

IV. PREHODNA DOLOČBA

13. člen
Gostinec mora uskladiti obratovalni čas gostinskega

obrata, ki v času uveljavitve te odredbe obratuje v daljšem
podaljšanem obratovalnem času, s to odredbo v enem letu
od njene uveljavitve. V izjemnih primerih (urejanje ustrezne
vrste gostinskega obrata, selitev na novo lokacijo), ki mo-
rajo biti pisno utemeljeni, se lahko to obdobje podaljša na
dve leti.

V. KONČNA DOLOČBA

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3701-52/99-3
Ljubljana, dne 29. decembra 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BREŽICE

41. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
zazidalnega načrta Terme Čatež (ZN-S TERME)

Na podlagi 1., 2. ter 6. člena 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, 15/89, Uradni list RS, št. 71/93) in 30. člena
statuta Občina Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je župan Občine Brežice dne 27. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega

načrta Terme Čatež (ZN-S TERME)

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb zazidalnega načr-

ta Terme Čatež (ZN-S TERME) pod številko ZN-S 9932, ki
ga je izdelal VI-PLAN Viktor Pšeničnik, s.p., (oktober 1999).

2. člen
Osnutek ZN-S TERME bo za dobo 30 dni, od dneva

objave v Uradnem listu RS v času uradnih ur, javno razgrnjen
v prostorih Krajevne skupnosti Čatež ob Savi in Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).

3. člen
V času javne razgrnitve bo Oddelek za prostorsko načr-

tovanje in razvoj občine Brežice organiziral javno obravnavo.

4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek ZN-S

TERME lahko zainteresirani podajo v knjigo pripomb oziro-
ma posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek 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
katastrsko 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 nan-
aša na parcelo.

Pripombe naj se nanašajo na razgrnjeno gradivo in naj
bodo v skladu s programom priprave sprememb in dopoln-
itev za območje ZN Terme Čatež (Uradni list RS, št. 38/99).

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

Republike Slovenije.

Št. 352-7/99-21
Brežice, dne 27. decembra 1999.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič  l. r.
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DOBJE

42. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje za
leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,10/98
in 74/98) in 69. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS,
št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na seji dne
17. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dobje

za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Dobje za leto 1999

(Uradni list RS, št. 44/99) se spremeni 2. člen tako, da se
glasi:

Skupni prihodki proračuna za leto 1999 znašajo
76,154.417 SIT.

Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Skupaj prihodki 76,154.417
2. Skupaj odhodki 76,154.417
Pregled prihodkov in odhodkov je sestavni del odloka.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu,

uporablja pa se od 1. januarja 1999.

Št. 12/99
Dobje, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

DOBRNA

43. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2000

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98) in statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna
na 8. redni seji dne 23. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dobrna za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Dobrna za leto 2000 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne potrebe v Občini Dobrna.

2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 2000

znašajo 181,841.290 tolarjev, in sicer v bilanci prihodkov
in odhodkov:

SIT

Prihodki 181,841.290,00
– prihodki za primerno porabo 156,593.290,00
– izvirni prihodki občine 14,450.000,00
– prihodki iz naslova sofinanciranj 10,798.000,00
Odhodki 181,841.253,75

Razlika med prihodki in odhodki 36,25

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova
razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je
sestavni del občinskega proračuna.

3. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren žu-

pan, ki je tudi odredbodajalec.

4. člen
Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namen-

sko. Za nakup opreme in investicijskega dela, ki presegajo
vrednost, določeno za državni proračun, morajo dela biti
oddana na podlagi javnega razpisa.

5. člen
Sredstva proračuna se delijo v skladu z dinamiko pri-

hodkov.

6. člen
Rezerve Občine Dobrna znašajo 800.000 tolarjev.

7. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv
občine ali pa se najame posojilo v višini največ 5% sprejete-
ga občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do
konca proračunskega leta. O občasni uporabi sredstev ob-
činskih rezerv in o najetju posojila odloča Občinski svet
občine Dobrna.

8. člen
Župan Občine Dobrna je pooblaščen, da odloča o

uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče lik-
vidnosti proračuna.

9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Dobrna, dne 28. decembra 1999.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

44. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 44/97)
in 83. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št.
47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 8. seji dne
23. 12. 1999 sprejel
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O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Občini Dobrna se plačuje za uporabo stavbnih zem-

ljišč, ki so po prostorskih sestavinah dolgoročnega in sred-
njeročnega planskega akta Občine Dobrna določena kot
stavbna zemljišča in na območjih, ki jih določa ta odlok,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem
besedilu: nadomestilo).

2. člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka se šteje-

jo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.

3. člen
Kot zazidano stavbno zemljišče se po tem odloku šteje

zemljišče, na katerem stoji gradbeni objekt (stavbišče) in
zemljišče, ki je potrebno za njegovo redno rabo (funkcional-
no zemljišče).

Za nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku
šteje zemljišče, na katerem ni zgrajen noben objekt ali pa je
na njem zgrajen začasni ali pomožni objekt, kakor tudi zem-
ljišče, na katerem še ni zgrajen objekt do tretje gradbene
faze in zemljišče, ki presega površino funkcionalnega zem-
ljišča.

4. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zem-

ljišča se plačuje od stanovanjske površine stanovanj in po-
čitniških hišic oziroma poslovne površine stavbe. Stanovanj-
ska površina stanovanja ali počitniške hišice je čista tlorisna
površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, ko-
palnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter
čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Poslov-
na površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in
vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim
prostorom, kakor tudi pokrita ter nepokrita skladišča, inter-
na parkirišča, delavnice na prostem, površine namenjene
začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, premoga, pe-
pela in žlindre, odprte športno rekreativne površine name-
njene pridobitni dejavnosti, javna parkirišča, za katere se
plačuje parkirnina ali najemnina in podobno.

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zem-
ljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zem-
ljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za
gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko
dovoljenje.

5. člen
Zavezanec za nadomestilo je lastnik, imetnik pravice

uporabe ali drug neposredni uporabnik stavbnega zemlji-
šča, stavbe ali dela stavbe (najemnik, zakupnik, uživalec).

Nadomestilo določi zavezancu iz prvega odstavka tega
člena Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni
urad Celje, izpostava Celje (v nadaljnjem besedilu: davčni
urad).

Davčni urad začne postopek za odmero nadomestila
na podlagi prijave zavezanca ali na podlagi podatkov o stavb-
nem zemljišču, ki jih posreduje davčnemu uradu Uprava
Občine Dobrna. Podatke o zavezancih in stavbnem zemljiš-
ču pridobiva uprava na podlagi prijave neposrednega upo-
rabnika stavbnega zemljišča, od upravnega organa pristoj-

nega za izdajo dovoljenje za posege v prostor ter iz uradnih
evidenc. Če uprava ugotovi za obstoj stavbnega zemljišča,
za katerega ni dobila prijave, prične postopek po uradni
dolžnosti.

Zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora prijaviti
davčnemu uradu zazidano in nezazidano stavbno zemljišče
in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposred-
ni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziro-
ma po spremembi.

Če nastane sprememba med letom se to upošteva od
1. v naslednjem mesecu po preteku meseca, v katerem je
sprememba nastala.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

6. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo, so:
– Območje A, ki obsega naselje Dobrna,
– Območje B, ki obsega naselja Vinska Gorica, Pristo-

va in Lokovina,
– Območje C, ki obsega naselja Klanc, Loka pri Dobr-

ni, Vrba in Zavrh nad Dobrno,
– Območje D, ki obsega stavbna zemljišča na območju

naselij Parož, Brdce nad Dobrno in Strmec nad Dobrno.

7. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka s prikazom

komunalne opremljenosti so vrisana na grafičnih kartah v
merilu 1:5000 ter so na vpogled na upravi Občine Dobrna.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

8. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo nasled-

nja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami in dejanske možnosti priključi-
tve na te objekte in naprave,

2. lega in namembnost ter smotrna uporaba stavbnega
zemljišča,

3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka
v gospodarskih dejavnostih.

9. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe in
dejanske možnosti priključka na te objekte se ovrednoti z
naslednjimi točkami:

1. makadamska cesta 10
2. asfaltna cesta ali ulica s hodniki za pešce 20
3. asfaltna cesta ali ulica brez hodnikov za pešce 15
4. urejene javne parkirne površine 5
5. urejene zelene in rekreacijske površine 5

6. urejeno cestno kanalizacijo 10
7. površinsko odvodnjavanje 5
8. kanalizacija 10
9. vodovod 10
10. električno omrežje 10
11. toplovodno ali plinsko ogrevanje 15
12. telefonsko naročniško omrežje 10
13. javna razsvetljava 10
14. kabelska TV 10
Opremljenost stavbnega zemljišča se vrednoti po do-

govoru o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih
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se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in
meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS,
št. 19/86) in na podlagi točk iz predhodnega odstavka tega
člena po naslednjih stopnjah:

a) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ob-
jekti in napravami individualne rabe

I. stopnja (maksimalna) 65 točk
II. stopnja (visoka) 50 točk
III. stopnja (srednja) 40 točk
IV. stopnja (zadovoljiva) 30 točk
V. stopnja (minimalna) 20 točk
I. stopnja (maksimalna)
Zemljišče ima:
– toplovod ali plinsko omrežje dimenzionirano za ogre-

vanje, kuhanje in pripravo tople vode,
– vodovod,
– kanalizacijo,
– električno omrežje,
– telefonsko naročniško omrežje,
– kabelska TV
II. stopnja (visoka)
Zemljišče ima:
– vodovod,
– kanalizacijo,
– električno omrežje,
– telefonsko naročniško omrežje,
– kabelsko TV
III. stopnja (srednja)
Zemljišče ima:
– vodovod,
– kanalizacijo,
– električno omrežje,
– telefonsko naročniško omrežje.
IV. stopnja (zadovoljivo)
Zemljišče ima:
– vodovod,
– električno omrežje,
– kanalizacijo
V. stopnja (minimalno)

Zemljišče ima:
– vodovod
– električno omrežje.
b) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ob-

jekti in napravami skupne rabe
I. stopnja (maksimalna) 50 točk
II. stopnja (visoka) 45 točk
III. stopnja (srednja) 40 točk
IV. stopnja (zadovoljiva) 30 točk
V. stopnja (minimalna) 15 točk
I. stopnja (maksimalna)
Zemljišče ima:
– asfaltno cesto ali ulico s hodniki za pešce,
– urejeno cestno kanalizacijo,
– javno razsvetljavo,
– urejene zelene in rekreacijske površine,
– urejene javne parkirne površine.
II. stopnja (visoka)
Zemljišče ima:
– asfaltno cesto,
– urejeno cestno kanalizacijo,
– javno razsvetljavo.
III. stopnja (srednja)
Zemljišče ima:
– asfaltno cesto,
– površinsko odvodnjavanje meteornih vod,
– javno razsvetljavo.
IV. stopnja (zadovoljivo)
Zemljišče ima:
– asfaltno cesto,
– površinsko odvodnjavanje cest.
V. stopnja (minimalno)
Zemljišče ima:
– javno cesto v makadamski izvedbi.

10. člen
Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega

zemljišča se razvrsti glede na lego, namembnost in smotrno
uporabo stavbnega zemljišča v A), B), C) in D) območju in se
jim določi naslednje število točk:

Vrsta dejavnosti oziroma Lega stavbnega zemljišča
namen uporabe A  B  C  D
1. za gospodarske namene: industrija,
rudarstvo in energetika,
ribištvo, gradbeništvo,
transportna in skladiščna dejavnost,
proizvodna obrt, železniški promet, javni
prevoz potnikov; bančništvo in zavarovalništvo 200 150 100 75

2. za poslovne namene in storitveno dejavnost ter
javne gospodarske službe: trgovina na veliko,
zunanja trgovina, servisne storitve finančne,
tehnične in poslovne storitve, storitve na
področju prometa, raznih javnih skladišč,
projektiranje, geološko raziskovanje, razne
ekonomske in druge tehnične storitve, časopisna
in RTV dejavnost, trgovina na drobno, turizem,
gostinstvo, advokatske pisarne, zasebne
zdravstvene in zasebne veterinarske ustanove 150 100 75 50



Stran 70 / Št. 1 / 7. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Vrsta dejavnosti oziroma Lega stavbnega zemljišča
namen uporabe A  B  C  D
3. za javno upravo, družbene dejavnosti in osebne
storitve: javna uprava, politične organizacije,
društva, izobraževanje, vrtci, zdravstvene ustanove
javnega značaja, znanstveno-raziskovalna dejavnost,
šport in rekreacija, kulturno-umetniška dejavnost,
socialne ustanove, osebne storitve kot jih opredeljuje
zakon o davku na dodatno vrednost 100 75 50 25

4. za stanovanjske objekte 15 10 10 5

5. za počitniške hiše 20 20 20 20

11. člen
Smotrna uporaba stavbnega zemljišča se meri s faktor-

jem izkoriščenosti zemljišča, ki predstavlja razmerje med
bruto etažno površino obstoječih objektov in površino ob-
močja ter se točkuje po naslednji tabeli:

Faktor izkoriščenosti zemljišča: A B
0,2 60 30
0,4 30 15
0,6 15 10
0,8 5 –

nad 0,9 – –

V območjih C in D se faktor izkoriščenosti zemljišča ne
upošteva.

12. člen
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega

zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobiva-
njem dohodka v poslovnih in gospodarskih dejavnostih, ki je
posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča. Šte-
je se, da so izjemno ugodne lokacije na stavbnih zemljiščih
znotraj ožjega območja A, in sicer Vas Dobrna z ožjo okoli-
co. Od odcepa za Osnovno šolo Dobrna in Zdravstveni dom
Dobrna do vasi Dobrna in do odcepa za Vinsko Gorico pri
Kasniku, vključno s Kompleksom Toplic Dobrna do Kina
Dobrna.

Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na zgoraj
navedenih lokacijah se obračunavajo za naslednje dejav-
nosti:

1. bančništvo, zavarovalništvo 150
2. finančne, tehnične in poslovne storitve

gostinske storitve, 100
3. trgovina na debelo in drobno, turistična

posredovalnica, obrtne dejavnosti 75

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

13. člen
Poleg primerov navedenih v prvem in drugem odstavku

59. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) so oproščeni
plačevanja nadomestila tudi občani, ki prejemajo stalno so-
cialno pomoč.

Vlogo in dokazila za oprostitev plačila nadomestila je
treba predložiti davčnemu uradu najkasneje v 30 dneh po
prejemu odločbe. O oprostitvi odloča davčni urad na podla-
gi predhodnega mnenja župana, ki ga je pri odločanju ob-
vezno treba upoštevati.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

14. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 9., 10., 11.

in 12. člena tega odloka se določi tako, da se skupno
število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino
zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega
nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za
izračun nadomestila.

15. člen
Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo

na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Obči-
ne Dobrna, ki ga sprejme Občinski svet občine Dobrna
(vrednost točke je 0,060) do konca leta, za naslednje leto.
V primeru, da sklep ni sprejet do konca leta, velja vrednost
točke iz prejšnjega leta.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

16. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 do 500.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je zavezanec plačila
nadomestila, če ne vloži prijave za odmero nadomestila v
skladu s tem odlokom ali če v prijavi navede neresnične
podatke.

Z denarno kaznijo od 40.000 do 80.000 SIT se kaznu-
je odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 150.000 do 300.000 SIT se
kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se kaznu-
je fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojen

organ uprave Občine Dobrna.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Voj-
nik (Uradni list RS, št. 59/96).
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19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Dobrna, dne 28. decembra 1999.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

GORIŠNICA

45. Sklep št. 77–99 o ukinitvi statusa javnega dobra
v k.o. Dolane

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Gorišnica
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica
na 9. redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

S K L E P
št. 77–99 o ukinitvi statusa javnega dobra

v k.o. Dolane

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.

št. 259/3 – neplodno in parcelo št. 259/5 – cesta, obe
pripisani pri vlož. št. Seznam 2 k.o. Dolane.

II
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa prenehata imeti

značaj javnega dobra, zanju se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Gorišnica.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-39/99
Gorišnica, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

46. Sklep št. 74–99 o ukinitvi statusa javnega dobra
v k.o. Moškanjci

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Gorišnica
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica
na 9. redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

S K L E P
št. 74–99 o ukinitvi statusa javnega dobra

v k.o. Moškanjci

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.

št. 686/2 – neplodno, pripisano pri vlož. št. Seznam 2 k.o.
Moškanjci.

II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti

značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Gorišnica.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-40/99
Gorišnica, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

HRPELJE-KOZINA

47. Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Hrpelje-Kozina v letu 2000

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 30. člena statuta Občine Hrpelje-
Kozina (Uradni list RS, št. 34/99) je župan sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine

Hrpelje-Kozina v letu 2000

1. člen
Financiranje funkcij Občine Hrpelje-Kozina ter njenih

nalog in drugih s predpisi določenih namenov se v obdobju
od 1. 1. do 31. 3. 2000 oziroma do sprejetja proračuna
občine za leto 2000 začasno nadaljuje na podlagi odloka o
proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 1999 (Uradni list
RS, št. 53/99) za iste programe kot v letu 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporab-

niki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. 12. 1999.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2000.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
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Št. 437/99
Hrpelje-Kozina, dne 29. decembra 1999.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Vojko Mahnič l. r.

IVANČNA GORICA

48. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občin-
ski svet občine Ivančna Gorica na 9. seji dne 27. 12. 1999
sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi javnega dobra

1
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Stična:
– zemljišče parc. št. 988/108, njiva 3 b. r. v izmeri

102 m2 zkv. 752,
– zemljišče parc. št. 988/107, njiva 3 b.r. v izmeri

430 m2 zkv. 752,
– zemljišče parc. št. 988/58, njiva 3 b.r. v izmeri

372 m2 zkv. 752.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 46501-0009/99
Ivančna Gorica, dne 27. decembra 1999.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

JESENICE

49. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto
2000

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99),
26. in 83. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št.
38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet
občine Jesenice na 13. seji dne 23. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Jesenice za leto 2000

1. člen
Proračun sestavljata splošni del, to so bilanca prihod-

kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja in posebni del, ki vsebuje podrobnejši pregled
prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvami.

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov
izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapi-
talski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki obči-
ne. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki,
tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.

V posebnem delu proračuna so prihodki razvrščeni po
vrstah prihodkov, kot jih opredeljuje zakon o financiranju
občin, in sicer na prihodke za financiranje primerne porabe,
prihodke iz naslova finančne izravnave, prihodke od uprav-
ljanja in razpolaganja s premoženjem, druge prihodke po
25. členu zakona o financiranju občin ter prihodke od sofi-
nanciranj. Na strani odhodkov so odhodki načrtovani po
dejavnostih.

V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vrači-
la danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana poso-
jila in povečanje kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine
in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane pri-

hodke v višini 1,921.087 SIT in odhodke v višini
1.927,387.000. SIT. Primanjkljaj plana prihodkov in od-
hodkov znaša 6,300.000 SIT.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena
prejeta vračila danih posojil v višini 11,300.000 SIT.

Račun financiranja Občine Jesenice za leto 2000 ob-
sega odplačila posojil v višini 5,000.000 SIT. Neto zadolže-
vanje proračuna znaša 5,000.000 SIT.

3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občin-

skih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje de-
javnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega
varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne de-
javnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva
za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospo-
darstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno
varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mr-
liško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Proračun zajema tudi prihodke in odhodke krajevnih
skupnosti kot ožjih delov občine.

4. člen
Občina Jesenice v letu 2000 razpolaga s sredstvi, ki

bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 2000 se nakazujejo proračunskim porab-
nikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2000.

5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse

uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu obči-
ne, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in
uporabnikom drugače določeno.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določe-
no v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v
skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sred-
stva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, nave-
deni v posebnem delu proračuna.

Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroš-
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kov, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zako-
nom ali odlokom drugače določeno.

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

ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-

ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za
uporabo sredstev.

Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-
sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je mož-
no le ob primernem zavarovanju predplačil.

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov,
dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenu-
je župan.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma

od njega pooblaščena oseba.
Vodja računovodsko-finančne službe kontrolira in od-

govarja za pravilnost nalogov in odredb. Za zakonitost, upra-
vičenost in namembnost porabe pa odgovarjajo predstojniki
notranjih organizacijskih enot, ki odrejajo izplačila iz prora-
čuna za posamezna področja. Za neizterjane davčne in
nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so
za to zadolženi.

8. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejema-
nju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti za-
dostnih sredstev, se oblikujejo v višini 5,000.000 SIT.

O uporabi teh sredstev odloča župan, ki o porabi sred-
stev trimesečno obvešča občinski svet.

9. člen
Sredstva proračunske rezerve občine se oblikujejo naj-

več v višini 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se
izloča v rezervo začasno mesečno, dokončno pa po zaključ-
nem računu proračuna za preteklo leto. Sredstva se uporab-
ljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v oblikovani
višini odloča župan in o tem obvešča občinski svet.

10. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja žu-

pan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upošteva-
nju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.

11. člen
Občina se lahko zadolžuje le na podlagi predhodnega

soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih
določa zakon o financiranju občin.

Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine
5% sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega
pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more urav-
novesiti.

12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

Občina Jesenice, se smejo dolgoročno zadolževati le s
soglasjem ustanovitelja.

Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti jav-
nih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z
zakonom.

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina Jesenice,
morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine,
prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to
potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje
proračuna.

O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.

13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago

listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

14. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in stori-

tve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o
javnih naročilih.

15. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, mate-

rialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede
na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost
uporabe sredstev proračuna.

Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o
tem obvestiti občinski svet.

Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe
sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna od-
govarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovod-
stva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.

16. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne na-

črte za leto 2000 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana
primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2.
2001 občini predložiti poročila o delu, zaključne račune za
leto 2000 in realizacijo finančnega načrta za leto 2000 s
primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz pretekle-
ga leta.

17. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega po-

dročja spremeni namen in višino sredstev za posamezne
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva.

18. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela

tega odloka.
Sestavni del odloka o proračunu so tudi finančni načrti

krajevnih skupnosti.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 401-3 / 99 -21801
Jesenice, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.



Stran 74 / Št. 1 / 7. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije

50. Odlok o priznanjih Občine Jesenice

Na podlagi 12. in 26. člena statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99),
26. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jese-
nice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97, 32/97,
38/99), je Občinski svet občine Jesenice na 13. seji dne
23. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Jesenice

I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto, pogoje, način in postopek po-

deljevanja priznanj, njihovo obliko in vodenje evidence priz-
nanj Občine Jesenice (v nadaljevanju: priznanja), za osebe,
podjetja, zavode, organizacije in skupnosti, politične stran-
ke ter društva, za posebne uspehe na raznih področjih druž-
benega in gospodarskega življenja in dela za Občino Jese-
nice.

2. člen
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet občine Jese-

nice, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (v nadaljevanju: komisija).

Kriterije za podelitev priznanj, postopek za kandidiranje
in izbor nagrajencev ter druge podatke v zvezi s podelitvijo
priznanja objavi komisija. Komisija tudi pripravi predlog za
odločanje na seji občinskega sveta.

3. člen
Člani komisije ne morejo dati pobude za podelitev priz-

nanja, niti ne morejo biti predlagani za priznanja.

4. člen
Naloge in pristojnosti komisije, se določijo s pravilni-

kom o njenem delu, v katerem se opredelijo njene pravice,
dolžnosti in način njenega delovanja. Pravilnik sprejme ob-
činski svet in je sestavni del tega odloka.

5. člen
Priznanja podeljuje župan Občine Jesenice na osrednji

prireditvi ob praznovanju občinskega praznika Občine Jese-
nice.

6. člen
Komisiji lahko predložijo pobudo za podelitev priznanj

občani, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti, politične
stranke ter društva, s področja Občine Jesenice.

II. VRSTE PRIZNANJ

7. člen
Priznanja Občine Jesenice so:
Podelitev naziva častnega občana Občine Jesenice,
Plaketa Občine Jesenice,
Plakete in diplome na področju šolstva, kulture in

športa,
Plakete in diplome za uspehe na področju obrti in

podjetništva.
Plakete župana Občine Jesenice.

1. Naziv častni občan

8. člen
Naziv častnega občana Občine Jesenice, se podeli

posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomem-
bno prispevali k razvoju družbe, utrjevanja miru, razvoju in
dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, ozi-
roma k ugledu in razvoju občine. Naziv častnega občana
Občine Jesenice, se lahko podeli tudi inovatorjem, izumite-
ljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgo-
letnim delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu
občine.

9. člen
Sklep o podelitvi naziva častnega občana Občine Je-

senice sprejme Občinski svet občine Jesenice na podlagi
predloga komisije.

V sklepu se navede razloge, zaradi katerih se naziv
častni občan podeli.

Častnemu občanu Jesenic se ob podelitvi naziva izroči
posebna listina, ki jo podpiše župan občine Jesenice.

2. Plaketa Občine Jesenice

10. člen
Plaketa Občine Jesenice je najvišje priznanje v Občini

Jesenice in se jo podeljuje:
Občanom za njihove izjemne uspehe na posameznih

področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispe-
vali k razvoju in ugledu občine.

Podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter
društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi
znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva ter ob-
likovanja novih organizacijskih oblik, pomembnih in korist-
nih za ožjo in širšo skupnost.

11. člen
Vsako leto se lahko podeli največ tri plakete, od tega

največ dve posameznikom in eno kolektivno. Dobitniki pla-
kete – posamezniki prejmejo tudi denarno nagrado.

12. člen
Plaketa je v obliki odlitka grba Občine Jesenice v bro-

nu, kvadrataste oblike, velikosti 10 x 10 cm.

13. člen
O podelitvi plakete odloča Občinski svet občine Jese-

nice. Plaketo podeljuje župan Občine Jesenice na osrednji
prireditvi ob praznovanju občinskega praznika Občine Jese-
nice.

3. Plakete in diplome na področju šolstva, kulture,
športa ter obrti in podjetništva

14. člen
Za področja šolstva, kulture, športa ter obrti in podjet-

ništva, se podeljujejo organizacijam in posameznikom pla-
kete in diplome.

Plakete za posamezno področje se podeljuje za:
– življenjsko delo,
– posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem

in širšem prostoru,
– dosežke znanstveno–raziskovalnega dela,
– kakovost kot rezultat razvoja, znanja in inovativnosti.
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Diplome za posamezno področje se podeljuje za:
– uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavno-

sti,
– dolgoletno organizacijsko ali publicistično delo,
– kvaliteto proizvodov in storitev.

15. člen
Vsako leto se za posamezno področje podeli največ

dve plaketi in ena diploma.

16. člen
Dobitniki priznanj – posamezniki, razen prejemnikov

priznanj na področju obrti in podjetništva, prejmejo tudi de-
narno nagrado.

17. člen
Plaketa za področja kulture, športa, šolstva, obrti in

podjetništva, je v obliki odlitka grba občine Jesenice v bro-
nu, kvadrataste oblike, velikosti 10 x 10 cm.

Na diplomi, ki je posebna listina in ki jo podpiše župan
Občine Jesenice, je upodobljen grb Občine Jesenice.

4. Plakete župana

18. člen
Plakete župana Občine Jesenice, podeljuje župan ob

posebnih priložnostih, za različna področja posameznikom,
delegacijam iz domovine in tujine, po svoji lastni odločitvi.

Plaketa župana Občine Jesenice, je v obliki odlitka
grba občine Jesenice v medenini, kvadrataste oblike, veli-
kosti 10 x 10 cm.

Plakete župana Občine Jesenice, niso vezane na dolo-
čila 5. in 19. člena tega odloka.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Višino nagrade za posamezno priznanje se določi v

bruto znesku:
– za plaketo Občine Jesenice – štiri povprečne neto

plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred po-
delitvijo,

– za plakete za področja kulture, športa in šolstva –
dve povprečni neto plači Republike Slovenije v zadnjih treh
mesecih pred podelitvijo,

– za diplome za področja kulture, športa in šolstva –
ena povprečna neto plača Republike Slovenije v zadnjih treh
mesecih pred podelitvijo.

20. člen
Občinski svet občine Jesenice z vsakoletnim proraču-

nom zagotovi ustrezna finančna sredstva za podeljevanje
priznanj Občine Jesenice.

21. člen
O podeljenih priznanjih, se v skladu s tem odlokom

vodi evidenca.
Podatke dobitnikov priznanj se vpiše v knjigo priznanj,

razlogih, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno, kdo je bil
pobudnik, kdo predlagatelj, kdo je odločil o podelitvi, podat-
ke o izročitelju priznanja, ter o datumu in kraju podelitve
priznanja.

Evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah vodi taj-
nik komisije, v skladu s sprejetim odlokom.

22. člen
Za izdelavo plaket in listin skrbi Kabinet župana občine

Jesenice.

23. člen
Priznanja, podeljena na posameznih področjih do uve-

ljavitve tega odloka so izenačena s priznanji, podeljenimi po
tem odloku.

24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pri-

znanjih Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 17/96, 31/98
in 10/99).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-19/99
Jesenice, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

51. Pravilnik o izbiri kandidatov za občinska
priznanja Občine Jesenice

Na podlagi 4. člena odloka o priznanjih Občine Jeseni-
ce, sprejetega na 13. seji Občinskega sveta občine Jeseni-
ce dne 23. 12. 1999 je Občinski svet občine Jesenice na
13. seji dne 23. 12. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o izbiri kandidatov za občinska priznanja

Občine Jesenice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja način dela komisije za mandatna vpra-

šanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija), po-
stopek za merila in postopek za predlaganje kandidatov,
postopek za izbiro kandidatov.

2. člen
Komisija praviloma v mesecu januarju, objavi razpis za

podelitev priznanj za leto, ko se priznanja podeljuje.

3. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež razpisovalca;
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogo-

jev in meril, po katerih se izberejo dobitniki priznanja;
– obvezne sestavine predloga za katero priznanje se

daje pobudo;
– rok, do katerega morajo biti vloge za priznanje pred-

ložene;
– naslov, na katerega je treba vloge za priznanje po-

slati.
Vloge za priznanja morajo biti poslane v zaprti ovojnici,

ovojnica pa mora biti označena z “ne odpiraj – priznanje
Občine Jesenice«.
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Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in ne
sme biti krajši od 30 dni.

II. NAČIN DELOVANJA KOMISIJE

4. člen
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi njen pred-

sednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

5. člen
Komisija lahko dela in odloča le, če je na seji prisotna

več kot polovica vseh članov komisije.
Komisija sprejema odločitve z večino glasov vseh

članov.

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

sprejetih sklepih.
V zapisnik se obvezno vpišejo rezultati glasovanja.
Sestavni del zapisnika, je seznam pravočasno prejetih

pobud.
Član komisije, ki ima ob izboru kandidatov za priznanja

ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje vpiše
v zapisnik.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KOMISIJE

7. člen
Komisija preuči pobude za priznanja Občine Jesenice.
Komisija preveri navedbe v utemeljitvah in lahko zahte-

va od pobudnikov dopolnitev pobude in dodatne podatke.
Komisija si lahko pridobi dodatno strokovno mnenje

tako, da na sejo vabi strokovnjake s posameznih področij,
za katera se priznanja Občine Jesenice podeljuje.

8. člen
Komisija na podlagi strokovnih ocen oziroma ocen po-

budnikov ter na podlagi lastne presoje pripravi končni pred-
log kandidatov za dobitnike priznanj.

O dokončni izbiri dobitnikov priznanj Občine Jesenice
odloči Občinski svet občine Jesenice.

Priznanja Občine Jesenice podeljuje župan Občine Je-
senice.

9. člen
Predsednik oziroma člani komisije ne more biti pobud-

niki, niti predlagani za priznanja.

IV. KRITERIJI ZA DODELITEV PRIZNANJ

10. člen
Pobude za priznanje morajo pobudniki pripraviti v skla-

du s tem pravilnikom.

11. člen
Odpiranje prejetih predlogov za priznanja vodi komi-

sija.

Komisija ugotavlja ali so bili predlogi poslani v roku ter
ali so pravilno pripravljeni in označeni.

12. člen
O odpiranju predlogov mora komisija sproti voditi zapi-

snik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja poslanih pobud;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih članov komisije;
4. imena oziroma naziv pobudnikov;
5. vrstni red odpiranja pobud;
6. seznam pravočasno prispelih pobud;
7. ugotovitve o popolnosti pobud z navedbo tistih po-

budnikov za kandidate priznaj, ki niso poslali popolne po-
bude.

13. člen
Nepravočasne, nepravilno pripravljene pobude komisi-

ja zavrže in v osmih dneh od odpiranja pobud pisno obvesti
pobudnika.

14. člen
Podelitev za naziv častni občan, se podeli posamezniku,

kot to določa 8. člen odloka o priznanjih Občine Jesenice.

15. člen
Priznanja Občine Jesenice, ki so določena v 10. in

14. členu odloka, se podeljuje fizičnim in pravnim osebam, za:
– posamezne vrhunske dosežke,
– življenjsko delo, na področju znastvenega in razisko-

valnega dela,
– prispevek k razvoju,
– prispevek k izboljšavam, za posamezna področja,
– prispevek k izboljšanju posameznega področja, da je

predlagani s svojim neposrednim delom prispeval k avtono-
miji posameznega strokovnega področja,

– prispevek k splošnemu napredku strokovnosti,
– prispevek k utrjevanju človekovih pravic, človekove-

ga dostojanstva,
– prispevki, izkazani skozi kvalitetno in strokovno delo,
– prispevki z aktivnim sodelovanjem na posameznem

področju,
– prispevki v popularizaciji določene stroke, k tehnični

in drugi izboljšavi,
– dosežke na področju kakovosti proizvodov in stori-

tev,
– kakovosti poslovanja z rezultati kot rezultat razvoja

znanja in inovativnosti,
– tehnične odličnosti,
– pomembno obogatitev posameznega področja,
– odpiranje novih trgov,
– odpiranje novih delovnih mest.

16. člen
Priznanja za posamezna področja, se podeljuje, če

predlagani kandidati izpolnjujejo naslednje pogoje:
Za plaketo Občine Jesenice vsaj 20 let dela na posa-

meznem področja, ki so našteta v 15. členu tega pravilnika.
Za plaketo na področju, šolstva, kulture, športa, obrti

in podjetništva vsaj 10 let dela na področju, ki so našteta v
15. členu tega pravilnika.

Za diplomo na področju šolstva, kulture, obrti in pod-
jetništva vsaj 2 leti dela in ustvarjanja na področju, ki so
našteta v 15. členu tega pravilnika.
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V. OCENJEVALNI SISTEM

17. člen
Člani komisije izdelajo oceno na podlagi postopka oce-

njevanja, ki sestoji iz treh stopenj, in sicer:
1. stopnja – točkovanje predlogov od 1–10,
2. stopnja – izločitev tistih predlogov, ki so prejeli manj

kot 50% točk,
3. stopnja – usklajevalni sestanek.

18. člen
Člani komisije na 1. stopnji ocenjujejo posamezne po-

bude, ločeno po področjih tako, da k vsakemu predlogu
določijo pripadajoče število točk. Maksimalno število točk
ne sme presegati skupne vsote, ki je 70 točk.

Po zaključku ocenjevanja na prvi stopnji in drugi stopnji
komisija izloči vse tiste predloge, ki so dobili manj kot 50%
pripadajočih točk.

Če na tretji stopnji in po zaključenem ocenjevanju na
prvi in drugi stopnji komisija ugotovi, da ima(jo) predlog(i)
enako število točk, komisija prične z usklajevalnim sestan-
kom.

Usklajevalni sestanek pomeni usklajevnaje ocen oziro-
ma števila točk, tako, da za posamezni predlog člani komisi-
je, vsak zase in ločeno izdelajo pisne pripombe in dodatno
obrazložitev.

Kolikor se tudi z usklajevalnem sestanku ni možno
odločiti, komisija povabi strokovnjake, ki pokrivajo posa-
mezno področje, za katero se podeljujejo priznanja.

Komisija lahko odloči, da se o vsakem predlogu glasu-
je tajno. Za tajno glasovanje se za komisijo pripravijo glaso-
valni lističi, na katerih so navedeni predlagani kandidati, po
področjih, za katerega se priznanje podeljuje.

19. člen
Po pregledu vseh stopenj ocenjevanja in po pisni stro-

kovni oceni strokovnjakov, komisija oblikuje dokončen pred-
log in ga posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu
svetu.

Občinski svet o predlogih kandidatov odloča v skladu s
poslovnikom o delu občinskega sveta.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

20. člen
Ta pravilnik je sestavni del odloka o priznanjih Občine

Jesenice.

21. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije skupaj z odlokom o priznanjih Občine Jesenice in začne
veljati naslednji dan po objavi.

Št. 021-19/99

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KOMEN

52. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Komen za leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98) in 45. člena zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 16. člena statuta Občine
Komen (Uradni list RS, št. 39/99 z dne 25. 5. 1999) je
Občinski svet občine Komen na seji dne 22. 12. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Komen za leto 1999

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Ko-

men za leto 1999 (Uradni list RS, št. 69/99) tako, da se ta
glasi:

Proračun za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:

Presežek leta 1998 9,951.213

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki 324,261.786
II. Odhodki 325,212.999
III. Proračunski primanjkljaj –951.213

B. Račun finančnih terjatev in naložb /
IV. Prejeta vračila danih posojil in kapit. deležev /
V. Dana posojila in povečanje kapit. deležev /
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV.–V.) /

C. Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna /
IX. Odplačilo dolga 9,000.000
X. Neto zadolževanje (VII.–VIII.) –9,000.000
XI. Zmanjšanje denarnih sredstev (VII.–X.) –9,951.213

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
in njihova razporeditev so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, bilanci finančnih naložb in terjatev in na računu
financiranja, ki sta sestavni del odloka.

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS,
uporablja se od 1. 1. 1999.

Št. 06202-23/99
Komen, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.
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53. Odlok o razglasitvi gozda Boršt za gozd s
posebnim namenom

Na podlagi drugega odstavka 44. člena in 4. točke
94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93),
drugega odstavka 1. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96) in 16. člena statuta Občine
Komen (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine
Komen na redni seji dne 22. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o razglasitvi gozda Boršt za gozd s posebnim

namenom

1. člen
S tem odlokom se razglaša gozd Boršt za gozd s po-

sebnim namenom. Namen razglasitve je varovanje gozda,
ureditev upravljanja in rabe gozda ter gospodarjenje z njim.

2. člen
Območje na katerem se razglaša gozd s posebnim

namenom je prikazano na pregledni karti katastrskega načr-
ta merila 1: 5000, ki je sestavni del tega odloka in obsega:

– gozd Boršt, parc. št. 798/162, 798/164, 1003/1
in 1067/273, k.o. Sveto.

3. člen
Gozd Boršt ima izjemno poudarjeno rekreacijsko vlogo

in je pomembna točka oddiha ter izhodiščno mesto za obi-
skovalce pomnikov prve svetovne vojne, kar pomeni, da ima
izjemno poudarjeno tudi turistično in poučno funkcijo.

4. člen
Za izdelavo gozdno gojitvenega načrta obravnavanega

območja razglašenega gozda s posebnim namenom, je pri-
stojen Zavod za gozdove Slovenije območna enota Sežana.

5. člen
Vsa dela povezana z gospodarjenjem z gozdom izvaja

lastnik gozda ali drugi izvajalec, ki ga lastnik gozda poobla-
sti. Med samim gospodarjenjem mora opremiti urejene ozi-
roma označene poti v bližini delovišča s primernimi opozori-
li, kasneje pa sanirati okolico poti v prvotno stanje.

Postavitev turistično-rekreacijske infrastrukture lahko
načrtujejo sporazumno z lastnikom gozda, soglasjem Zavo-
da za gozdove Slovenije in na osnovi sodelovanja z Občino
Komen vaško skupnostjo Sveto, drugi zainteresirani pravni
subjekti in posamezniki.

Preventivno varstvena dela v gozdu s posebnim name-
nom izvaja izvajalec, ki ima z lastnikom gozda predhodno
podpisano pogodbo in izpolnjuje pogoje določene v pravil-
niku o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
del v gozdovih. Preventivno delo mora izvajalec opraviti na
poziv s strani občine pooblaščenih nadzornih služb in mora-
jo določeno delo opraviti v danem roku. Do takrat morajo
nadzorne službe označiti nevarno mesto z opozorilom.

6. člen
V gozdu s posebnim namenom je dovoljena taka raba,

ki zagotavlja trajno rabo gozda in ne ovira lastnikov pri go-
spodarjenju z gozdom.

Spreminjanje namembnosti gozda s posebnim name-
nom je dovoljena po enakem postopku, po katerem je bil
razglašen.

Vse lokacije novih objektov ali druge infrastrukture v
neposredni bližini gozda se določijo na način, da se ohrani

prost in neoviran dostop do gozda, oziroma da se pogoji
dostopa do gozda ne poslabšajo. Enako velja tudi za ohra-
njanje značilnih pogledov, ki bi jih lahko posegi v prostor
preprečevali ali zmanjševali njihovo zanimivost.

V gozdu s posebnim namenom je prepovedano vsako
dejanje, ki bi zmanjševalo ekološko stabilnost in trajnost
gozda ali vznemirjalo živalski svet oziroma ogrožalo funkcijo
gozda, njegov obstoj in namen (npr. posegi preoblikovanja
terena in uničenje talnega profila, uničenje ali poškodovanje
dreves in podrasti, razdiranje mravljišč in podobno).

Podroben varstveni režim je predpisan v gozdno-
gojitvenem načrtu.

7. člen
V gozdu s posebnim namenom je v skladu z uredbo o

prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju prepovedan
izven kategoriziranih in nekategoriziranih cest ves promet s
kolesi in vozili na motorni pogon, razen v primerih, ki so
navedeni v uredbi.

Dostopi v gozd morajo biti opremljeni s preprekami za
vozila. Na opozorilni tabli ob dostopu morajo biti navedena
tista določila odloka, ki urejajo način rabe gozda s posebnim
namenom ter naštete dejavnosti, ki so prepovedane.

Nabiranje živali, plodov, gob ali rastlin je dovoljeno v
količinah, ki omogoča ohranitev vseh prisotnih vrst v gozdu.
Če se ugotovi, da je ogrožena katerakoli rastlinska ali žival-
ska vrsta oziroma funkcija gozda, se v gozdno-gojitvenem
načrtu poda usmeritev za omejitev rabe ali začasno prepo-
ved nabiranja.

Če se v gozdno-gojitvenem načrtu poda usmeritev za
omejitev rabe ali začasno prepoved nabiranja, se to javno
objavi na krajevno običajen način in na opozorilni tabli ob
vstopu.

8. člen
Na območju gozda s posebnim namenom so prepove-

dane naslednje dejavnosti:
– odlaganje smeti in odpadkov;
– kurjenje v gozdu, razen na za to urejenih prostorih;
– odnašanje rodovitne prsti iz gozda;
– raba infrastrukture in naprav v gozdu na način, ki bi

povzročil poškodovanje ali uničenje infrastrukture in turistično-
rekreacijskih objektov.

9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe, na podlagi pogodbe z Občino Komen
in druge za to pooblaščene organizacije ter posamezniki.

Naloge pooblaščenih oseb pri izvajanju nadzora so:
– nadziranje izvajanja odloka in obveščanje pristojnih

organov o ugotovitvah;
– po kršitvi odloka napisati zapisnik in predlagati posa-

meznike ali pravne osebe v postopek o prekršku ali kazni-
vem dejanju;

– izreči in iztirjati na kraju samem denarno kazen od
posameznika ali pravne osebe, v skladu z odlokom;

– druge naloge, ki so s sklepom naložene.

10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT in povračilo

nastale škode se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– ki brez vednosti oziroma soglasja občine in lastnika

gozda postavlja v gozdu nove turistično-rekreacijske ob-
jekte;

– ki ne opremi javnih poti ob sečnji z opozorilnimi znaki
in ne sanira okolice javnih poti v prvotno stanje;
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– ki ne izvede v postavljenem roku potrebnih preventiv-
nih del ali ne obvesti lastnika gozda o opravljenih delih;

– ki izvaja v gozdu prepovedane dejavnosti.

11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za

prekršek posameznik:
– ki izvaja rabo gozda, ki ni v skladu z določili tega

odloka;
– ki izvaja v gozdu prepovedane dejavnosti.

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

nem listu RS.

Št. 32100-02/98-3
Komen, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

54. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Komen

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Komen (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet obči-
ne Komen na seji dne 22. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).

3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Komen in

ceste med naselji v Občini Komen in naselji v sosednjih
občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in sosednjih občinah so:
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste
v sosednji

občini (v m)

1 C 001060 G12 AJDOVŠČINA–ŠMARJE–ŠTANJEL C 204 2045 MP 13510
O 001064 C 001090 ŠMARJE–R1 204 C 204 2045 MP 2292

2 C 001100 G12 AJDOVŠČINA–PLANINA–SPODNJA
BRANICA–MESARJI C 204 1177 MP 15925

O 001105 C 001060 KRIŽIŠČE (LC 001060)–MESARJI C 204 1177 MP 2647
3 C 175010 C 614 KODRETI–DOLANCI–KRIŽIŠČE (LC 001100) C 001100 2021 MP 450
4 C 175020 C 614 ŠTANJEL–KOBDILJ C 614 1566 MP 0

O 175021 C 614 ŠTANJEL C 204  525 MP 0
O 175022 C 204 ŠTANJEL–KOBDILJ C 614 1041 MP 0

5 C 175030 C 614 MELIŠČE–LUKOVEC–MERCE C 204 4786 MP 0
6 C 175040 C 614 TUPELČE–HRUŠEVICA–ŠTANJEL C 614 2705 MP 0
7 C 175050 C 175060 GABROVICA–KOBJEGLAVA C 614 1430 MP 0
8 C 175060 C 374090 PLISKOVICA–COLJAVA–GABROVICA–

TOMAČEVICA C 614 3574 MP 2262
O 175062 C 618 C 618–TOMAČEVICA C 614 3574 MP 402

9 C 175100 C 617 GORJANSKO–BRJE–ŠKOFI–KRAGOLIŠČE–
VOLČJI GRAD–KOMEN C 614 7033 MP 758

O 175101 C 617 GORJANSKO–BRJE C 374090 1895 MP 0
O 175102 C 374090 BRJE–ŠKOFI–OBČ. MEJA–KRAGOLIŠČE–

OBČ. MEJA–VOLČJI GRAD–KOMEN C 618 4912 MP 758
O 175103 C 618 KOMEN (med R3 618 in R3 614) C 614 226 MP 0

10 C 175110 C 614 ZAGRAJEC–GORJANSKO C 617 1949 MP 0
O 175111 C 614 ZAGRAJEC–GORJANSKO C 616 1793 MP 0
O 175112 C 616 GORJANSKO (med R3 616 in R3 617) C 617 156 MP 0

11 C 175120 C 175130 SVETO–RUBIJE C 284370 1211 MP 0
12 C 175130 C 614 KOMEN–SVETO–LIPA–ŽELEZNA VRATA C 284370 4558 MP 2157

O 175131 C 614 KOMEN–OBČ. MEJA–LIPA C 260020 4119 MP 1140
O 175132 C 260020 LIPA–OBČ. MEJA–ŠIBELJI (ŽELEZNA VRATA) C 284370 439 MP 1017

13 C 260010 Mitalia MP LOKVICA (MItalia)–LOKVICA–KORITA NA
KRASU–SELA NA KRASU–BRESTOVICA C 616 1214 MP 8489

O 260016 C 260030 SELA NA KRASU–OBC.MEJA–BRESTOVICA C 616 1214 MP 1878
14 C 260020 C 260010 KORITA NA KRASU–KOSTANJEVICA NA

KRASU–TEMNICA–LIPA–ŠKRBINA C 284370 1081 MP 8976
O 260025 C 175130 LIPA–OBČ. MEJA–ŠKRBINA C 284370 1081 MP 825

15 C 284370 C 204 DORNBERK–POTOK–ŽELEZNA VRATA–
ŠIBELJI–ŠKRBINA–KOMEN C 614 5882 MP 5020

O 284371 C 204 DORNBERK–POTOK–ŽELEZNA VRATA C 175130 731 MP 5020
O 284372 C 175130 ŽELEZNA VRATA–ŠIBELJI–ŠKRBINA–KOMEN C 614 5151 MP 0

16 C 458480 C 614 TREBIŽANI–ERZELJ–LENIVEC–OBČ.
MEJA–AJDOVŠČINA C 001180 223 MP 3941

Skupaj: 42,455 km

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste
v sosednji

občini (v m)

1 675011 O 175011 Kodreti–Kodreti HŠ 14 O 675021 286 MP 0
2 675021 O 175010 Kodreti–Sv. Katarina O 175010 249 MP 0
3 675031 O 175011 Dolanci–Spodnja vas C 175011 630 MP 0
4 675041 C 614 Večkoti–Kobili ZHŠ 6 172 MP 0
5 675051 C 204 Štanjel ZHŠ 42A 102 MP 0
6 675061 C 204 Štanjel–center ZHŠ 21 434 MP 0
7 675071 O 175021 Štanjel–novo naselje Z HŠ149A 349 MP 0
8 675072 O 675071 675071–pekarna Z pekarn 112 MP 0
9 675081 C 614 Kopišče–Štanjel O 175021 244 MP 0
10 675082 C 614 Kopišče O 675081 162 MP 0
11 675091 C 204 Štanjel–šola Z šola 95 MP 0
12 675101 C 204 ŽP–Štanjel O 175022 685 MP 0
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste
v sosednji

občini (v m)

13 675111 O 175022 Dol–Gornji Kobdilj O 675111 771 MP 0
14 675121 O 675111 Gornji Kobdilj O 675111 49 MP 0
15 675131 O 675111 Gornji Kobdilj-Kobdilj Z HŠ 36 55 MP 0
16 675141 O 175021 Kobdilj-Gornji Kobdilj O 675111 172 MP 0
17 675151 C 614 Kobdilj–HŠ 54C Z HŠ 54C 169 MP 0
18 675161 C 204 D. Kobdilj–Kobdilj 5 Z HŠ 5 67 MP 0
19 675171 C 204 Doljni Kobdilj–Ozidje Z HŠ 5G 183 MP 0
20 675181 O 175041 Hruševica–SEVER O 175041 90 MP 0
21 675191 O 175041 Hruševica-skozi naselje Z HŠ 34 261 MP 0
22 675201 O 175041 Hruševica-c. Sv. Jožefa O 675191 73 MP 0
23 675211 O 675191 Hruševica O 675211 183 MP 0
24 675221 O 675191 Hruševica–HŠ 37 Z HŠ 37 82 MP 0
25 675231 C 614 Berinšček–Tupelče O 175041 106 MP 0
26 675241 C 614 Tupelče O 175041 44 MP 0
27 675251 O 175041 Tupelče–Zavrhek Z HŠ 8A 92 MP 0
28 675261 O 175041 Tupelče–Tupelče HŠ 17 Z HŠ 17A 42 MP 0
29 675271 O 175041 Tupelče–HŠ 15 Z HŠ 15 62 MP 0
30 675281 O 175041 Tupelče–Brajda Z konec 46 MP 0
31 675291 C 614 Kobjeglava–Zavrhek Z HŠ 77 144 MP 0
32 675301 C 614 Kobjeglava–Zavišnje Z kapela 525 MP 0
33 675311 C 614 Kobjeglava-cerkev O 675301 385 MP 0
34 675321 O 675331 Kobjeglava Z pokop 116 MP 0
35 675331 O 675311 Kobjeglava–cerkev O 675311 277 MP 0
36 675341 O 675301 Kobjeglava–HŠ 54 Z HŠ 54 55 MP 0
37 675351 C 675300 Kobjeglava–HŠ 32 Z HŠ 32 60 MP 0
38 675361 O 675301 Kobjeglava O 675301 64 MP 0
39 675371 O 675301 Kobjeglava–HŠ 51 Z HŠ 51 22 MP 0
40 675381 C 614 Kobjeglava HŠ 5 Z HŠ 5 74 MP 0
41 675391 O 001105 Lisjaki–Lisjaki HŠ 8 Z HŠ 8 136 MP 0
42 675401 O 175031 Lukovec O 175031 66 MP 0
43 675411 O 675401 Lukovec O 175031 77 MP 0
44 675451 O 175022 Sv. Gregor–G. Kobdilj O 675111 568 MP 0
45 676011 C 614 Tomačevica–Mali Dol O 676081 1097 MP 0
46 676021 C 614 Tomačevica O 676011 223 MP 0
47 676022 O 675021 Tomačevica–HŠ 28 Z HŠ 28 289 MP 0
48 675023 O 675021 Tomačevica–HŠ 26A Z HŠ 26A 175 MP 0
49 676031 C 614 Tomačevica AP–HŠ 32 Z HŠ 32 152 MP 0
50 676041 C 614 Guljev konec O 676011 175 MP 0
51 676051 O 676041 Guljev konec O 676011 114 MP 0
52 676071 C 614 Novice–Mali Dol Z HŠ 7 1440 MP 0
53 676081 C 614 Tomačevica-Banov Konec O 175062 171 MP 0
54 676091 C 614 Bandeljev konec Z HŠ 2 50 MP 0
55 676101 C 614 Pod Brdom–cerkev Mari Z cerkev 437 MP 0
56 676111 O 175062 Gabrovica–K. griža Z HŠ 2B 375 MP 0
57 676121 O 175062 Gabrovica pri Komnu O 676111 135 MP 0
58 676131 O 676111 Gabrovica pri Komnu Z HŠ 42 148 MP 0
59 676141 O 175062 Gabrovica pri Komnu O 676131 156 MP 0
60 676151 O 175062 Gabrovica pri Komnu O 676111 35 MP 0
61 676152 O 676111 Gabrovica pri Komnu O 676141 35 MP 0
62 676153 O 676111 Gabrovica pri Komnu O 676141 28 MP 0
63 676161 O 175062 Coljava O 175062 252 MP 0
64 676171 O 175062 Coljava O 676161 92 MP 0
65 676181 C 614 OŠ–Divski vrh–Divči O 676181 570 MP 0
66 676191 O 175131 Komen–Cirje O 284372 388 MP 0
67 676201 C 614 Komen (povezava) O 175131 81 MP 0
68 676211 C 618 Komen (povezava) C 614 169 MP 0
69 676221 C 614 Komen (Egipt) Z konec 90 MP 0
70 676222 C 614 Komen (614-676211) O 676211 63 MP 0
71 676231 O 175103 Komen (Pivka) O 175103 228 MP 0
72 676241 C 618 Dolnji Konec–Komen C 618 149 MP 0
73 676251 C 617 Komen (Jezero-Na Lužah) O 175102 385 MP 0
74 676261 O 284372 Komen–Jablanc Z HŠ 141 896 MP 0
75 676262 O 676261 Jablanc–HŠ 140 Z HŠ 140 193 MP 0
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste
v sosednji

občini (v m)

76 676271 O 676281 Rubije–R3 618 C 618 1787 MP 0
77 676281 O 676301 Rubije–Dolnji Konec Z HŠ 21 260 MP 0
78 676291 O 676301 Dolnji Konec (Kržada) O 676281 160 MP 0
79 676301 O 284372 Rubije–Škrbina O 284372 1075 MP 0
80 676311 O 676301 Rubije–Gornji Konec Z HŠ 3 135 MP 0
81 676321 O 284372 Škrbina–Gorenji Konec O 676331 296 MP 0
82 676331 O 284372 Škrbina–Gorenji Konec O 676321 205 MP 0
83 676341 O 284372 Škrbina (povezava) O 676331 129 MP 0
84 676351 O 284372 Cotičev Konec–Škrbina Z pokop 286 MP 0
85 676361 O 676321 Škrbina (povezava) O 676331 53 MP 0
86 676362 O 676331 Škrbina (povezava) O 676351 101 MP 0
87 676371 O 676351 Cotičev Konec O 676351 155 MP 0
88 676381 O 676351 Cotičev K.–Škrbina Z HŠ 66 55 MP 0
89 676391 O 284372 Škrbina–Dolenji Konec O 676401 184 MP 0
90 676401 O 284372 Škrbina–Škrbina Hš 8 Z HŠ 8 278 MP 0
91 676411 O 676391 Dolenji Konec O 676401 126 MP 0
92 676421 O 676401 Dolenji Konec–Škrbina Z HŠ 13 42 MP 0
93 676431 O 284372 Šibelji–Šibelji HŠ 6 Z HŠ 6 160 MP 0
94 676441 O 175121 Jašči–Sveto HŠ 41 Z HŠ 41 65 MP 0
95 676451 O 175131 Samči–Srednja vas O 676461 379 MP 0
96 676452 O 676461 Samči–Srednja vas O 175121 139 MP 0
97 676461 O 175131 Hrastje–Gornja vas O 676451 281 MP 0
98 676471 O 676451 Gornja vas Z HŠ 43 25 MP 0
99 676481 O 175121 Srednja vas (Sveto) O 676452 73 MP 0
100 676491 O 175131 Hrastje (Sveto) O 175121 86 MP 0
101 676501 O 175131 Sveto–D. vas–Sveto Z HŠ 73A 461 MP 0
102 676511 O 676501 Dolnja vas O 676501 402 MP 0
103 676512 O 676501 Dolnja vas–HŠ 73A Z HŠ 73A 88 MP 0
104 676521 O 676511 Dolnja vas–Sveto HŠ87 Z HŠ 87 50 MP 0
105 676522 C 614 Preserje–Sveto O 676501 573 MP 0
106 676531 O 676641 Volčji Grad (Kržada) O 175102 212 MP 0
107 676541 O 676641 Volčji Grad (Škufija) O 175102 152 MP 0
108 676542 O 175102 Volčji Grad O 676541 81 MP 0
109 676551 O 676641 Volčji Grad (Brith) Z pokop 156 MP 0
110 676561 O 676641 Nadrožica Z HŠ 7 172 MP 0
111 676571 O 676641 Nadrožca Z HŠ 9 106 MP 0
112 676581 O 175102 Škofi ZHŠ 6 26 MP 0
113 676591 O 175101 Mihljavc-Brje pri Komnu O 676601 308 MP 0
114 676601 O 175101 Brje pri Komnu O 175101 154 MP 0
115 676602 O 676591 Brje pri Komnu O 676601 12 MP 0
116 676603 O 676601 Brje pri Komnu O 676611 29 MP 0
117 676611 O 676601 Brje pri Komnu–HŠ 25 Z HŠ 25 49 MP 0
118 676621 O 175101 Brje pri Komnu O 175101 211 MP 0
119 676631 C 617 Gorjansko (Nad Kalom) O 676641 437 MP 0
120 676632 O 676641 Gorjansko O 676641 158 MP 0
121 676641 C 617 Gorjansko–Volčji Grad O 175102 3633 MP 0
122 676651 C 617 Gorjansko (Doli) O 676641 174 MP 0
123 676661 C 617 Gorjansko–HŠ 19 Z HŠ 19 217 MP 0
124 676662 O 676661 Gorjansko (661-681) O 676681 60 MP 0
125 676671 C 617 Gorjansko (Dražne) O 676661 104 MP 0
126 676681 C 616 Gorjansko O 676661 197 MP 0
127 676691 C 617 Gorjansko (Breg) Z HŠ 94A 80 MP 0
128 676701 C 614 Ivanji Grad C 614 362 MP 0
129 676702 O 676701 Iv. Grad–Sv. Križ Z cerkev 39 MP 0
130 676711 C 614 Ivanji Grad–HŠ 10 Z HŠ 10 55 MP 0
131 676721 C 614 Ivanji Grad–HŠ 6 Z HŠ 6 73 MP 0
132 676731 C 614 Zagrajec–HŠ 12 Z HŠ 12 60 MP 0
133 676741 C 614 Zagrajec–HŠ 4 Z HŠ 4 32 MP 0
134 676751 C 616 Klanec pri Komnu Z HŠ 8 127 MP 0
135 676752 C 616 Klanec pri Komnu O 676751 40 MP 0
136 676753 C 676750 Klanec pri Komnu Z HŠ 4 78 MP 0
137 676754 C 616 Klanec pri Komnu Z HŠ 10 60 MP 0
138 676761 C 616 Klanec pri Komnu Z HŠ 69 MP 0
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste
v sosednji

občini (v m)

139 676771 C 616 Vale Z HŠ 6 295 MP 0
140 676772 C 616 Vale (Majerji) Z HŠ 3 415 MP 0
141 676781 C 616 Brestovica (Možci) ZHŠ 3 65 MP 0
142 676791 C 616 Brestovica (Mohorini) Z HŠ 4 156 MP 0
143 676801 C 616 Brestovica (Dolenjca) ZHŠ 28 283 MP 0
144 676811 C 616 Brestovica-Perski Konec ZHŠ 48 115 MP 0
145 676812 O 676811 Brestovica-Perski Konec ZHŠ 45 36 MP 0
146 676821 C 616 Brestovica-pokopališče Zpokop 153 MP 0
147 676831 C 616 Brestovica pri Komnu O 260016 211 MP 0
148 676832 C 616 Brestovica pri Komnu O 676831 42 MP 0
149 676833 O 676831 Brestovica pri Komnu ZHŠ 92 28 MP 0
150 676834 O 676831 Brestovica pri Komnu ZHŠ 95 131 MP 0
151 676841 C 616 Brestovica pri Komnu ZHŠ 111 95 MP 0
152 676851 C 618 Preserje–R3 617 C 617 775 MP 0

Skupaj: 36,059 km

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 19. 11. 1998.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini
Komen, št. 34400-08/98-23, z dne 9. 3. 1999 (Uradni list
RS, št. 17/99).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 34400-08/98-38
Komen, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

55. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Komen v letu 2000

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Ko-
men (Uradni list RS, št. 39/99 z dne 25. 5. 1999) je Občin-
ski svet občine Komen na seji dne 22. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Komen v letu 2000

1. člen
V obdobju od 1. 1. 2000 do 31. 3. 2000 se do spre-

jetja proračuna Občine Komen za leto 2000 zakonsko dolo-
čene obveznosti do porabnikov proračunskih sredstev fi-
nancirajo na osnovi proračuna občine za leto 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko mesečna fi-

nančna realizacija nakazil posameznim porabnikom prora-
čunskih sredstev dosega največ eno dvanajstino sredstev,
ki so bila za te namene razporejena v proračunu Občine
Komen za leto 1999.

3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem sklepu so se-

stavni del proračuna Občine Komen za leto 2000.

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

nem listu RS, uporablja se od vključno 1. 1. 2000 dalje.

Št. 06202-23/99
Komen, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

56. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Komen za leto 2000

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 39/99) in 15. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 10/87,
4/88 in 10/94), je Občinski svet občine Komen na seji dne
22. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Komen za leto 2000

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto
2000 znaša 0,57 SIT/m2.
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2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2000 dalje.

Št. 42306-05/99-1
Komen, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

57. Sklep o pričetku postopka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Občine Komen

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), 31., 33. in 50. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 16. člena statuta
Občine Komen (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet
občine Komen na redni seji dne 22. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o pričetku postopka sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in

srednjeročnega družbenega plana Občine
Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za

območje Občine Komen

1. člen
Začne se postopek za spremembe in dopolnitve pro-

storskih sestavin planskih aktov Občine Sežana za območje
Občine Komen, ki bodo obravnavale novelacijo obstoječih
prostorskih sestavin planskih aktov, in sicer:

– dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986 –
2000 (Uradni list SRS, št. 14/88, Uradne objave, št. 1/89,
37/89, 5/92 in Uradni list RS, št. 28/95, 50/97, 79/97);

– srednjeročni družbeni plan Občine Sežana za ob-
dobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88, Uradne
objave, št. 5/92, 18/93 in Uradni list RS, št. 28/95, 50/97,
79/97).

2. člen
Program sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

planskih aktov sprejme Občinski svet občine Komen.

3. člen
Organi in organizacije, ki se vključujejo v pripravo spre-

memb in dopolnitev planskih aktov občine ter druge zainte-
resirane pravne osebe, vaške skupnosti in posamezniki lah-
ko predložijo svoje predloge in pobude v zvezi z razvojem
dejavnosti v prostoru, v roku 60 dni po objavi tega sklepa.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-01/99-1
Komen, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

KRANJ

58. Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega
podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj,
javno podjetje, d.o.o.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), zakona o gospodarskih druž-
bah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98 in
84/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98)
in odlokov o gospodarskih javnih službah v Občini Kranj,
(Uradni list RS, št. 70/94), Medvode (Uradni list RS, št.
55/96), Preddvor (Uradno glasilo občine Preddvor, št.
4/98) in Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/99), je
Svet mestne občine Kranj na 4. seji dne 21. 4. 1999
sprejel sklepe o soglasju pa so sprejeli občinski sveti:
Občine Cerklje na 1. korespondenčni seji dne 19. 11.
1999, Občine Jezersko na 8. seji dne 30. 9. 1999,
Občine Medvode na 8. seji dne 12. 10. 1999, Občine
Naklo na 5. seji dne 5. 5. 1999, Občine Preddvor na
6. seji dne 26. 5. 1999 in Občine Šenčur na 5. seji dne
12. 5. 1999

O D L O K
o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja
Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno

podjetje, d.o.o.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se Javno podjetje Komunala Kranj,

p.o. preoblikuje v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. (v
nadaljevanju: javno podjetje).

Javno podjetje Komunala Kranj v družbeni lastnini, ki je
vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vl. št. 1/00082/00, matična številka 5067731, se preobli-
kuje v družbo z omejeno odgovornostjo.

S tem odlokom se statusna organiziranost Javnega
podjetja Komunala Kranj uskladi z zakonom o gospodarskih
javnih službah in zakonom o gospodarskih družbah.

II. USTANOVITELJI JAVNEGA PODJETJA

2. člen
Ustanoviteljice javnega podjetja so Mestna občina

Kranj, Občina Cerklje, Občina Jezersko, Občina Naklo,
Občina Preddvor, Občina Šenčur in Občina Medvode.

Pravice ustanoviteljic izvršujejo občinski sveti občin in
Svet mestne občine Kranj.
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III. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA

3. člen
Firma javnega podjetja se glasi: Komunala Kranj, javno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: Komunala Kranj, d.o.o.
Sedež javnega podjetja: Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
Javno podjetje mora pri svojem poslovanju uporabljati

firmo v obliki, kot je vpisana v sodni register.

IV. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

4. člen
Javno podjetje v skladu s standardno klasifikacijo de-

javnosti opravlja naslednje dejavnosti:

01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin

15.98 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač

24.15 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
37.10 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.20 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
40.101 Proizvodnja elektrike v HE
40.103 Druga proizvodnja elektrike
41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.11 Rušenje objektov in zemeljska dela
45.12 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
45.21 Splošna gradbena dela
45.23 Gradnja cest, železniških prog, letališč in

športnih objektov
45.25 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.34 Druge inštalacije pri gradnjah
45.45 Druga zaključna gradbena dela
45.50 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v

najem, skupaj z upravljavci strojev
51.53 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materia-

lom in sanitarno opremo
51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
51.70 Druga trgovina na debelo
52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih

prodajalnah
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom
52.482 Dejavnost cvetličarn
52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
55.239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.
60.24 Cestni tovorni promet
63.21 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem

prometu
70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi
71.33 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v

najem
71.34 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju tehnologije
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemič-

no in drugo opazovanje, meritve in kartiranje

74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje

74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.40 Oglaševanje
90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini

odstranjevanja trdnih odpadkov
90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
90.005 Druge dejavnosti javne higiene
93.03 Pogrebna dejavnost
93.05 Druge storitvene dejavnosti, d. n.

Izmed navedenih dejavnosti javno podjetje prednostno
opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljic oprede-
ljene kot javne službe:

– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje komunalnih naprav,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih povr-

šin,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna de-

javnost,
– vzdrževanje lokalnih cest,
– upravljanje tržnic,
– plakatiranje,
– krasitev mesta in naselij,
– vzdrževanje in upravljanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava.
Javno podjetje opravlja tudi druge javne službe, če

tako določijo zakoni, odloki ustanoviteljic ali drugi predpisi.

Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki
ne pomenijo opravljanja javnih služb, vendar pa so pomem-
bne za njegov obstoj in opravljanje javnih služb ter zagotav-
ljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produk-
tivnost zaposlenih delavcev.

5. člen
Javno podjetje navedene dejavnosti opravlja predvsem

na območju občin ustanoviteljic, zaradi boljše izkoriščenosti
osnovnih sredstev in produktivnost zaposlenih delavcev pa
lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na območju drugih ob-
čin. Ta del dejavnosti ne sme poslabšati izvajanja nalog v
občinah ustanoviteljicah.

Javno podjetje pri opravljanju svoje dejavnosti posebno
pozornost namenja varovanju in izboljševanju človekovega
okolja.

V. OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA PODJETJA

6. člen
Osnovni kapital dosedanjega Javnega podjetja Komu-

nala Kranj p.o. postane na podlagi zakona o gospodarskih
javnih službah, s sklepom delavskega sveta Javnega podjet-
ja Komunala Kranj, p.o., z dne 17. 10. 1995 in s spreje-
mom tega odloka, lastnina občin ustanoviteljic. Osnovni
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kapital, ugotovljen na osnovi bilance za dosedanje Javno
podjetje Komunala Kranj, p.o., se registrira kot osnovni
vložek v lasti ustanoviteljic. Infrastrukturne objekte in napra-
ve, ki so po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah
postali last občin, dajejo ustanoviteljice s pogodbo v uprav-
ljanje javnemu podjetju.

Za Občino Medvode je delež v osnovnem kapitalu jav-
nega podjetja ugotovljen na podlagi bilance stanja v okviru
postopka lastninskega preoblikovanja, preostali delež pa se
deli med pravne naslednice Občine Kranj po ključu delitve iz
ponderiranih deležev dohodnine (50%), števila prebivalcev
(45%) in površine posameznih občin (5%).

Višina osnovnega kapitala po bilanci stanja na dan
31. 12. 1998 znaša 515,910.461,60 SIT. Občine ustano-
viteljice javnega podjetja imajo naslednje deleže v osnov-
nem kapitalu javnega podjetja:

Mestna občina Kranj 64,44% 332,452.701,50 SIT
Občina Cerklje 7,30% 37,661.463,70 SIT
Občina Medvode 7,00% 36,113.732,30 SIT
Občina Naklo 5,77% 29,768.033,60 SIT
Občina Preddvor 4,21% 21,719.830,40 SIT
Občina Jezersko 1,44% 7,429.110,70 SIT
Občina Šenčur 9,84% 50,765.589,40 SIT

7. člen
Skupščina podjetja lahko sklene, da se poveča osnov-

ni kapital javnega podjetja z dodatnim vložkom ustanoviteljic
ali z vključitvijo novih družbenikov.

Na podlagi osnovnega vložka pridobi ustanovitelj svoj
poslovni delež.

8. člen
Po enakih ključih kot so določeni v drugem odstavku

6. člena tega odloka, se določijo tudi deleži občin v nasled-
njih primerih:

– če se na območju ene občine ustanovi nova občina,
– če se na območju dveh ali več občin ustanovi nova

občina,
– če se del ene občine izloči iz te občine in pripoji

drugi občini.
Pri izračunu deleža novonastale oziroma preoblikovane

občine se upoštevajo le deleži tistih občin, na katere se
spremembe nanašajo.

VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA
PODJETJA

9. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem

svojim premoženjem.

VII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA

10. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo:
– skupščina ustanoviteljic,
– nadzorni svet,
– direktor.

Skupščina

11. člen
Ustanoviteljice uveljavljajo svoje interese na skupščini.

Vsaka ustanoviteljica in morebitna nova družbenica ima na

vsakih dopolnjenih 14.000 tolarjev osnovnega vložka v jav-
nem podjetju en glas tako, da imajo sedanje družbenice
naslednje število glasov:

Mestna občina Kranj 23.746
Občina Cerklje 2.690
Občina Medvode 2.579
Občina Naklo 2.126
Občina Preddvor 1.551
Občina Jezersko 531
Občina Šenčur 3.626

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko druž-
benikov, da imajo večino vseh glasov.

Skupščina sprejema sklepe z dvetretjinsko večino nav-
zočih glasov.

Člane skupščine imenujejo in razrešujejo občinski sve-
ti občin ustanoviteljic. Njihov mandat traja štiri leta in so po
preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Na konstitutivni seji skupščine, ki jo skliče dotedanji
direktor javnega podjetja, člani izmed sebe izvolijo predsed-
nika in najmanj enega namestnika.

12. člen
Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
– sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni ra-

čun javnega podjetja,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter

zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direk-

torja,
– odloča o uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti

direktorju ali ustanoviteljicam v zvezi s povračilom škode,
nastale pri ustanavljanju in poslovanju,

– odloča o zastopanju javnega podjetja v sodnih po-
stopkih proti direktorju,

– sprejema družbeno pogodbo in njene spremembe,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih

dobrin oziroma izvajanje javnih služb,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa za-

kon, ta odlok ali družbena pogodba javnega podjetja.
Sklicevanje skupščine in odločanje na skupščini ureja

družbena pogodba javnega podjetja.

Nadzorni svet

13. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni

svet, ki ga sestavlja devet članov, od katerih šest članov
imenujejo ustanoviteljice, tri člane pa imenuje Svet delavcev
javnega podjetja izmed zaposlenih delavcev. Izmed šestih
predstavnikov ustanoviteljic pet članov imenuje Mestna ob-
čina Kranj, enega člana pa ostale ustanoviteljice.

Nadzorni svet izmed sebe izvoli predsednika in najmanj
enega namestnika. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri
sklepanju navzočih vsaj pet članov, če družbena pogodba
ne določa drugače, odloča pa z večino oddanih glasov. V
primeru, da je število glasov izenačeno, je odločilen glas
predsednika.

Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem javne-
ga podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo
podjetja, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računo-
vodskega izkaza, rentabilnost podjetja in druge zadeve, ki
se nanašajo na poslovanje podjetja, o čemer obvešča usta-
noviteljice.
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Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, pove-
zana z delovanjem sveta, se podrobneje določijo z družbe-
no pogodbo javnega podjetja.

Predstavniki vseh ustanoviteljic imajo pravico prisostvo-
vati sejam nadzornega sveta, kar se podrobneje uredi z
družbeno pogodbo.

Direktor

14. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga

imenuje in razrešuje skupščina podjetja po postopku, ki je
določen z družbeno pogodbo.

Direktor vodi posle javnega podjetja in ga zastopa. Za
zadeve, ki se nanašajo na nakup in prodajo nepremičnin, in
vrednost posla presega vrednost, določeno s poslovnim
načrtom, mora direktor pridobiti soglasje skupščine, ki je
pogoj za veljavnost posla.

Z družbeno pogodbo se podrobneje določijo pravice,
obveznosti in odgovornosti direktorja javnega podjetja.

VIII. IZGUBA IN DOBIČEK JAVNEGA PODJETJA

15. člen
Morebitno izgubo javnega podjetja pri opravljanju jav-

nih služb, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavno-
sti, pokrivajo ustanoviteljice v skladu z zakonom.

O razporejanju morebitnega dobička od opravljanja jav-
nih služb javnega podjetja odločajo ustanoviteljice v skladu z
zakonom.

Pokrivanje izgube ter način ugotavljanja uporabe do-
bička se podrobneje določi z družbeno pogodbo javnega
podjetja.

IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA

16. člen
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih

virov:
– s ceno javnih dobrin, ki jih zagotavlja javno podjetje z

izvajanjem javnih služb,
– iz virov, ki se zagotavljajo v okviru sistema financira-

nja iz javne porabe (proračun),
– iz drugih virov, določenih z zakonom in predpisi ob-

čin,
– s prihodki od opravljanja drugih dejavnosti javnega

podjetja.

X. JAVNA POOBLASTILA

17. člen
Javno podjetje opravlja kot javna pooblastila tudi na-

slednje naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja oziroma s
sredstvi, s katerimi razpolaga:

– strokovno-tehnične in razvojne naloge ter investicij-
sko načrtovanje v zvezi z gospodarjenjem s komunalnimi
infrastrukturnimi objekti in napravami, razen energetike,

– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na
javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje in čistilno napra-
vo ter na druge komunalne objekte in naprave,

– določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovolje-
njem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno
infrastrukturo.

XI. AKTI JAVNEGA PODJETJA

18. člen
Skupščina javnega podjetja sprejme družbeno pogod-

bo, v kateri se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delo-
vanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov
upravljanja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja in
druga vprašanja.

Skupščina, nadzorni svet in direktor lahko v okviru
svojih pristojnosti sprejemajo tudi druge akte.

XII. POSEBNA DOLOČBA

19. člen
Ustanoviteljice so dolžne svoje akte v določbah, ki se

nanašajo na poslovanje javnega podjetja in izvajanje njego-
vih dejavnosti, ter posledično vplivajo tudi na druge ustano-
viteljice, medsebojno uskladiti.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Družbena pogodba javnega podjetja mora biti sprejeta

najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.

21. člen
Sedanjemu direktorju se mandat podaljša do imenova-

nja direktorja javnega podjetja v skladu s 14. členom tega
odloka.

22. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije. Z dnem pravnomočnosti sklepa o
vpisu preoblikovanja v sodni register Okrožnega sodišča v
Kranju se preneha uporabljati sklep o organiziranju Javnega
podjetja Komunala Kranj, p.o. (Uradni vestnik Gorenjske
št. 2, z dne 28. 2. 1990).

Št. 35301-0008/99-17
Kranj, dne 23. decembra 1999.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l. r.

Soglašajo:

Župan Župan
Občine Cerklje Občine Naklo

Franc Čebulj l. r. Ivan Štular l. r.

Župan Župan
Občine Jezersko Občine Preddvor
Milan Kocjan l. r. Miroslav Zadnikar l. r.

Župan Župan
Občine Medvode Občine Šenčur

Stanislav Žagar l. r. Franc Kern l. r.
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KRŠKO

59. Sklep o začasnem financiranju proračunske
porabe v Občini Krško za leto 2000

Na podlagi 20. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS št. U-I-
13/94-95, 45/94 – odločba US RS št. U-I-144/94-18 in
Uradni list RS, št. 57/94, 14/94 in 20/95 – odločba US
RS), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 2/96) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju proračunske porabe

v Občini Krško za leto 2000

1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja

proračunskih porabnikov ter proračunskih nalog do sprejet-
ja proračuna Občine Krško za leto 2000, vendar najdlje za
tri mesece.

2. člen
Proračunskim uporabnikom se za financiranje njihove

dejavnosti mesečno nakazujejo sredstva v višini dvanajstine
sredstev pripadajočih za leto 1999.

V sredstva iz prejšnjega odstavka se vštevajo:
– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in drugi osebni prejemki (regres za letni

dopust, stroški za prevoz in regres za prehrano),
– materialni stroški,
– storitve drugih, ki so vezane na osnovno delovanje

porabnika,
– transferi za zagotavljanje socialne varnosti in
– subvencije na podlagi pogodb iz prejšnjih proračun-

skih obdobij.
3. člen

Določila odloka o proračunu Občine Krško za leto
1999 se smiselno uporabljajo do sprejetja proračuna Obči-
ne Krško za leto 2000.

4. člen
Ne glede na določila 2. člena tega sklepa, se do zne-

ska zapadlih obveznosti plačujejo stroški, ki so nastali v
skladu s pogodbami in naročili na podlagi proračuna 1999
in v tem letu niso bili plačani.

5. člen
Skupni znesek izplačil iz proračuna mora biti sorazme-

ren s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju za leto 1999 v
proračunu Občine Krško.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Krško za
leto 2000.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporab-

niki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje
31. decembra 1999.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2000.

Št. 402-8/99-1
Krško, dne 17. decembra 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

LAŠKO

60. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Laško za leto 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93,6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 6/98 in 74/98),
3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97, 56/98) in 23. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na
9. seji dne 22. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Laško

za leto 1999

1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Laško za leto 1998

(Uradni list RS, št. 3/98 in 50/98) se spremeni tako, da se
glasi:

“Proračun Občine Laško za leto 1999 je določen v
skupni višini 1.445.685.066,51 SIT, od tega:

v tisoč SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 1.370.761
II. Skupaj odhodki 1.360.855
III. Proračunski presežek  9.906

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 24.000
V. Dana posojila 0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.

kapit. deležev 24.000
VII. Skupni presežek 33.906

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 0
IX. Odplačilo dolga 84.830
X. Neto zadolževanje -84.830
XI. Zmanjšanje sredstev na računih -50.924

Stanje 31/12-1998 50.924
Stanje 31/12-1999 0

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 40302/2/98
Laško, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

61. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98), in 74/98), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 23. člena
statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski
svet občine Laško na 9. seji dne 22. 12. 1999 sprejel
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O D L O K
o proračunu Občine Laško za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Laško se zagotavljajo sredstva

za financiranje javne porabe v Občini Laško.

2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2000 je določen v

skupni višini 1.381,560.671 SIT, od tega:

v tisoč SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 1.351.561
II. Skupaj odhodki 1.299.283
III. Proračunski presežek 52.278

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 30.000
V. Dana posojila 0
VI. Prejeta minus dana posjila in sprem.

kapit. deležev 30.000

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 0
IX. Odplačilo dolga 82.278
X. Neto zadolževanje -82.278
XI. Povečanje sredstev na računih 0

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.

3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene,

ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom
ali drugim aktom predpisani pogoji.

Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati nalo-
ge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicij-
ska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izva-
jalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja po-
nudb najmanj treh usposobljenih ponudnikov.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije za vsa gradbena dela, katerih vrednost presega
10,000.000 SIT in za naročila blaga in storitev, katerih
vrednost presega 5,000.000 SIT.

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Laško. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu
svetu o izvrševanju proračuna.

Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.

Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do 10%
predvidene višine glavnega namena.

5. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financi-

ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo sredstev. O porabi tekoče proračunske rezerve odloča
župan.

6. člen
Občina oblikuje proračunsko rezervo v višini do 1%

skupno doseženih prihodkov.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih ne-
sreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
1,000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan in o
uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. O
porabi sredstev nad 1,000.000 SIT odloča občinski svet s
posebnim odlokom.

7. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev lah-

ko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem po-
dročju oziroma pri neposrednem uporabniku:

1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;

2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatih sredstvih;

3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realiza-
cija.

O prerazporeditvah župan šestmesečno poroča občin-
skemu svetu.

8. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gi-
banj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lah-
ko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdat-
kov tako, da:

1. ustavi prevzemanje obveznosti,
2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
3. ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, po-

trebno zaradi prevzemanja obveznosti.
O odločitvi iz prvega odstavka tega člena župan obvesti

občinski svet takoj po njenem sprejetju.

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

nem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 40302/0001/99-0014/01
Laško, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

62. Odlok o komunalnih taksah v Občini Laško

Občinski svet občine Laško je na podlagi 1. in 4. člena
zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65,
7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 25. člena zakona
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in
5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96
– odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97 in 73/98) ter
23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95),
na 9. seji dne 22. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Laško

1. člen
V Občini Laško se predpisujejo komunalne takse za

uporabo naslednjih taksnih predmetov in storitev:
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1. za igralna sredstva v javnih lokalih,
2. za reklamne objekte, ki so postavljeni, pritrjeni ali

drugače označeni na javnih mestih,
3. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslov-

ne stavbe,
4. za uporabo javne površine za začasne namene.

2. člen
Višina komunalnih taks za posamezne taksne predme-

te oziroma storitve, je opredeljena s številom točk v taksni
tarifi, ki je sestavni del tega odloka.

Vrednost točke določa Občinski svet občine Laško in
jo enkrat letno valorizira. Vrednost točke na dan uveljavitve
tega odloka znaša 120 SIT.

Komunalne takse se ne plačujejo za turistično priredi-
tev Pivo in cvetje ter za eno turistično pireditev, ki jo določi in
organizira turistično društvo v posamezni krajevni skupnosti
v Občini Laško.

Župan Občine Laško lahko v skladu s politiko pospe-
ševanja turističnih in gospodarskih dejavnosti, na predlog
odbora za gospodarski razvoj, oprosti plačila komunalne
takse tudi morebitne druge prireditve.

3. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporab-

lja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne
takse.

4. člen
Komunalne takse odmerja, pobira in izterjuje Davčna

uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS), izposta-
va Laško. Komunalno takso po 4. točki 1. člena tega odlo-
ka, ki je določena v dnevnem znesku, odmeri zavezancu
Občina Laško.

Odmera se opravi skladno s tem odlokom, na podlagi
podatkov pristojnih služb Občine Laško ali od nje poobla-
ščene organizacije. Le-ti pridobijo podatke na podlagi prijav
zavezancev, inšpekcijskih služb in terenskih ogledov.

Na podlagi letnih podatkov Občine Laško, lahko pri-
stojna služba občine ali od nje pooblaščena organizacija na
terenu preveri ali je uporaba oziroma namestitev taksnega
predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na
prijavah taksne obveznosti.

Komunalne takse so prihodek Občine Laško.

5. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obvezno-

sti prijaviti Občini Laško 15 dni pred začetkom uporabe
oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z
dnem odstranitve oziroma prenehanjem uporabe le-tega.

Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega

predmeta,
– opis taksnega predmeta (površina oziroma število).
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti vsako spremem-

bno, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta po-

trebno soglasje pristojnega organa, je treba takso plačati
pred izdajo le-tega.

Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.

6. člen
V primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, na-

stane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega pred-
meta oziroma s pričetkom uporabe, preneha pa s potekom
meseca, v katerem je zavezanec obvestil Občino Laško o

odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove
uporabe.

Pri izračunavanju letnega zneska se uporablja koledar-
sko leto.

Dejstvo, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

Odmera se izvede v skladu s predpisi o davčnem po-
stopku.

Za neprijavljene taksne predmete, ugotovljene na pod-
lagi podatkov pristojnih služb Občine Laško ali od nje poob-
laščene organizacije, se izda odločba za odmero komunal-
ne takse po uradni dolžnosti.

7. člen
V primeru, da je taksa določena v letnem znesku, tak-

sni predmet pa se uporablja oziroma je postavljen manj kot
leto dni, se taksa obračunava za vsak začeti mesec uporabe
oziroma postavitve, in sicer po dvanajstinah letnih zneskov.
Na enak način se obračuna tudi preveč plačana taksa zaradi
prenehanja taksne obveznosti pred potekom koledarskega
leta.

8. člen
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnev-

nem znesku, plačujejo komunalne takse taksni zavezanci
vnaprej, v enkratnem znesku, pred uporabo oziroma name-
stitvijo taksnih predmetov. Dnevni znesek se zaračuna tak-
snemu zavezancu ne glede na število ur namestitve taksne-
ga predmeta.

V primeru večdnevne namestitve se dnevni znesek
pomnoži z ustreznim številom dni.

9. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po zakonu

o davčnem postopku.
Pravica izterjati komunalno takso zastara v dveh letih

po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v

dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.

10. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če v določenem roku ne prijavi nastanka taksne ob-

veznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obeznosti navaja neresnične po-

datke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna

oseba pravne osebe ali fizična oseba, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS. Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha
uporabljati odlok o komunalnih taksah (Uradni list RS,
št. 34/91).

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

Tarifa št. 1
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača

letna taksa za 1 kom 400 točk.
Pojasnila:
1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v

svojem lokalu igralna sredstva, ne glede na to, ali je lastnik
le-teh ali ne.
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2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavraci-
je, okrepčevalnice, pizzerije, bari itd.), kot tudi k tem loka-
lom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, kjer se zadr-
žujejo gostje. Javni lokali so tudi prostori društev, ki so
namenjeni za sestajanje članov društva zaradi zabave oziro-
ma razvedrila. Za uporabo igralnih sredstev v prostorih dru-
štev, brez pridobitne dejavnosti, se ne plača komunalna
taksa. Za javni lokal se štejejo tudi cirkusi in zabavišča.

3. Za igralna sredstva se štejejo vsa sredstva, za katero
uporabo morajo stranke plačati, ne glede na vrsto pogona in
način plačevanja uporabe teh sredstev.

Tarifna št. 2
Za reklamne napise, objave, oglase, neprometno sig-

nalizacijo in transparente, ki so postavljeni, pritrjen ali druga-
če označeni na javnih mestih, se plača komunalna taksa od
m2, in sicer:

a) V letnih zneskih:
Vrsta reklame:

Svetleča Nesvetleča
– do 1 m2 100 točk 50 točk,
– za vsak dodatni m2 po 100 točk 50 točk.
b) V dnevnih zneskih:
V primeru uporabe reklamnih objektov za čas do enega

meseca, se plača komunalna taksa
v višini 3 točke na dan.
Pojasnila:
1. Javno mesto po tej tarifi je vsaka javna površina ter

fasade, strehe in podobne površine, oziroma objekti, od
koder je napis viden na javne površine, ne glede na lastnino
objekta, na katerem je predmet.

2. Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične
osebe, za katere se objavlja reklamni napis. Če tako opre-
deljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so tak-
sni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin, na
katerih je taksni predmet.

3. Taksa iz te tarifne številke se ne plačuje za napise
firm, ki so po zakonu ali drugih predpisih obvezni. V primeru,
da je na poslovni stavbi več označb firme, se taksa ne plača
za eno označbo, nadaljnje označbe pa se štejejo kot re-
klamni napisi.

4. Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru
svojih dejavnosti oproščene objave državnih in občinskih
organov, organov krajevnih skupnosti in društev, objave po-
litičnih strank v predvolilnem obdobju, objave kulturnih, šport-
nih in humanitarnih prireditev, reklamni napisi, ki opozarjajo
na naravne in kulturne znamenitosti ter neprometna signali-
zacija za obvestila v cestnem prometu.

5. Za JUMBO panoje se ne glede na lokacijo plača za
vsak pano 800 točk letno.

6. Površina taksnega predmeta se izračuna tako, da se
okoli napisa zariše četverokotnik, ki zajema še največji in
najširši del predmeta.

Tarifna št. 3
Za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne

stavbe, se plača taksa v vrednosti 400 točk letno.

Tarifna št. 4
Za uporabo javne površine za začasne namene se pla-

ča naslednja taksa:
– za kioske: 5 točk za vsak m2 dnevno,
– za stojnice: 5 točk za vsak m2 dnevno,
– za potujoče prodajalne: 50 točk za prodajalno

dnevno,
– za cirkus in zabaviščni park: 5 točk za vsak m2

dnevno,

– za parkirišče:
– za osebno vozilo: 10 točk za eno parkirišče

dnevno,
– za kombi ali osebno vozilo s prikolico 20 točk za

eno parkirišče dnevno.
Pojasnila:
1. Za javne površine se štejejo ulice, pločniki, ceste,

trgi, zelenice, parkirišča ter druge vzdrževane in nevzdrževa-
ne javne površine na območju Občine Laško.

2. Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporab-
nik javne površine oziroma organizator prireditve.

3. Zasedena funkcionalna javna površina, ki je osnova
za plačilo komunalne takse se izračuna tako, da se za kio-
ske in posamezne stojnice dejanska dolžina in širina taksne-
ga predmeta poveča za najmanj 1 m, nato se izračuna
skupen tloris, ki predstavlja zasedeno javno površino.

4. Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo so-
glasja za uporabo javne površine.

5. V primeru uporabe javne površine za zgoraj navede-
ne objekte na daljši rok (najmanj 40 dni), se plača 2/3
taksnih obveznosti.

Št. 42007-6/99
Laško, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

63. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta: –
ZN KS 2, št. proj. 24/99, december 1999, –
ZN Desni breg Laško, KC1, št. proj. 27/99,
december 1999, – ZN Rimske Toplice S-4, št.
proj. 21/99, december 1999

Občina Laško, župan, izdaja na podlagi 37. člena za-
kona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
Iist SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni Iist
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) in
41. člena statuta Občine Laško (Uradni Iist RS, št. 34/95)

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta:
– ZN KS 2, št. proj. 24/99, december 1999

– ZN Desni breg Laško, KC1, št. proj. 27/99,
december 1999

– ZN Rimske Toplice S-4, št. proj. 21/99,
december 1999

I
Javno se razgrne osnutek odlokov sprememb in dopol-

nitev zazidalnih načrtov KS 2, KC 1 za naselje Laško in S-4
za naselje Rimske Toplice, ki jih je izdelal RC Inštitut za
urejanje prostora d.o.o. Celje, december 1999.

II
Osnutek bo razgrnjen v preddverju Urada župana obči-

ne Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času Občin-
ske uprave, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Osnutek odloka sprememb in dopolni-
tev zazidalnega načrta S-4 Rimske Toplice, bo razgrnjen v
delovnem času Krajevnega urada Rimske Toplice, Ulica XIV.
divizije 8, Rimske Toplice.
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III
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala

javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren
način.

IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko dajo v času javne

razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen
osnutek v knjigo pripomb v tajništvu urada župana, občine
Laško, Mestna ulica 2, Laško, ali za S-4 Rimske Toplice na
krajevni urad Rimske Toplice, Ulica XIV. divizije 8, Rimske
Toplice.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35003/0004/99
Laško, dne 29. decembra 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LITIJA

64. Sklep o začasnem financiranju občine

Na podlagi 33. člena zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju občine

I
V obdobju od 1. januarja 2000 do uveljavitve odloka o

proračunu Občine Litija za leto 2000, vendar najdlje do
31. 3. 2000, se financiranje funkcij občine ter njihovih
nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno na-
daljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Litija za leto
1999 in za iste programe kot v letu 1999.

II
V obdobju, navedenem v I. točki tega sklepa, se smejo

uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine Litija za leto
1999.

III
Po preteku obdobja, navedenega v I. točki tega skle-

pa, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v prora-
čun Občine Litija za leto 2000.

IV
O sprejetem sklepu se obvesti Občinski svet občine

Litija in Nadzorni odbor občine Litija na 11. redni seji občin-
skega sveta dne 23. 12. 1999.

Št. 401-141/99
Litija, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

LOŠKA DOLINA

65.  Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Loška dolina

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 20. člena statuta Občine Loška
dolina (Uradni list RS, št. 49/99) in v skladu z uredbo o
skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in si-
stemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni
list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Loška
dolina na 9. redni seji dne 25. 11. 1999 na predlog župana
sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Loška dolina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi enotna občinska uprava,

določi organizacija in delovno področje ter urejajo druga
vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine
Loška dolina.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obve-
ščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave. Javnost dela občinske uprave se zagotav-
lja z izdajanjem glasila občine.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po pooblastilu župana pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Loš-

ka dolina ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine
Loška dolina, s sedežem v Starem trgu, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu (v nadaljnjem besedilu:
občinska uprava).
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Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-

jami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-

mo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje,
– nudi strokovno pomoč vaškim odborom pri njihovem

delovanju.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki

jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-

no spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade itd;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti ob-
čine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih raz-
merij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
–  opravlja strokovna dela za stanovanjski sklad,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za finančno realizacijo opredeljenih programov

v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih sub-
jektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad
izvajanjem programov proračunskih porabnikov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske informacije in potrjuje lokacijsko do-

kumentacijo;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;



Stran 94 / Št. 1 / 7. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije

– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic
in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;

– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;

– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge na tem področju;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,

kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb.

16. člen
Občinska uprava neposredno opravlja naloge gospo-

darjenja s stavbnimi zemljišči.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redar-

stva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje celotne občinske uprave.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti univerzitetno ali visoko izo-

brazbo oziroma višjo strokovno izobrazbo.

22. člen
Z aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi

mora župan zagotoviti podlago za opravljanje nalog vodenja
upravnih postopkov in odločanja v upravnih stvareh na prvi
stopnji ter zaposlitev delavcev, ki bodo izpolnjevali pogoje,
ki jih za to delo predpisuje zakon in drugi predpisi.

23. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

podrobnejšo razvrstitev nalog iz posameznega delovnega
področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen dela-
vec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v
občinski upravi, ki ga izda župan.

24. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno po-
dročje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.

25. člen
 Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene

z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom
o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in
pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo
zakoni in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za
svoje delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in od-
škodninsko pa županu.

26. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj
enkrat mesečno.

27. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

28. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen
Župan Občine Loška dolina v roku enega meseca po

uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi občine Loška dolina, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Loška doli-
na (Uradni list RS, št. 2/96).

31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 08102-1/99
Loška dolina, dne 25. novembra 1999.

Župan
Občine Loška dolina

Jožef Gorše l. r.

LOŠKI POTOK

66. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Loški Potok za leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na
8. redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Loški

Potok za leto 1999

1. člen
Prvi odstavek 2. člena odloka o proračunu Občine

Loški Potok za leto 1999 (Uradni list RS, št. 55/99) se
spremeni tako, da se glasi:

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1999
znašajo 240,427.000 SIT.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 1999.

Št. 405-02/99-1
Loški Potok, dne 9. decembra 1999.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

67. Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Loški Potok v letu 2000

Na podlagi določil 44. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine

Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Loški Potok na seji dne 9. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Loški Potok v letu 2000

1. člen
Do sprejetja občinskega proračuna za leto 2000 se

javna poraba Občine Loški Potok začasno financira po pro-
računu za leto 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

3. člen
Služba za izvrševanje proračuna občine mora izvrševati

plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov pred-
hodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o finan-
ciranju občin in druga določila, opredeljena v odloku o pro-
računu občine.

4. člen
Prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del

občinskega proračuna za leto 2000.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000.

Št. 404-04/99-1
Loški Potok, dne 9. decembra 1999.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

68. Odlok o organiziranju pomoči na domu
starejšim občanom v Občini Loški Potok

Na podlagi 15., 43. 99. in 100. člena zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 in
41/99), 6. člena pravilnika o standardih in normativih so-
cialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98 in
19/99) in 11. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Loški Potok na 8.
redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o organiziranju pomoči na domu starejšim

občanom v Občini Loški Potok

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in uveljavljanje

pravice do pomoči starejšim občanom na domu v Občini
Loški Potok.
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2. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca

v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko so-
cialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno var-
stvo.

3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali poja-

vov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno
življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno os-
krbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okva-
rami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vklju-
čen v organizirane oblike varstva.

4. člen
Postopek za uveljavljanje pravice do storitev na domu

se začne na željo upravičenca ali njegovega zakonitega
zastopnika. Center za socialno delo začne postopek po
uradni dolžnosti, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja ute-
meljen razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi
nuditi storitev.

5. člen
V Občini Loški Potok organizira in izvaja pomoč družini

na domu kot javno službo pod enakimi pogoji javni socialno
varstveni zavod ali druga pravna in fizična oseba, ki pridobi
koncesijo na javnem razpisu.

Pomoč v obliki socialne oskrbe izvajajo strokovni de-
lavci in sodelavci v skladu z zakonom o socialnem varstvu in
laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo, z oprav-
ljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po veri-
ficiranem programu.

II. OBSEG STORITEV

6. člen
Socialna oskrba družine na domu obsega naslednje

vrste storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Kot gospodinjska pomoč se šteje:
– prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava

živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene
posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odna-
šanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega
prostora.

Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene se šteje:
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi-

jo: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju,
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrže-
vanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov se šteje:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci

in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nuj-

nih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upra-
vičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

III. PLAČILO STORITEV

7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati

celotne stroške storitve.
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg

upravičenca tudi osebe, ki jih do upravičenca veže preživ-
ninska obveznost, ki izhaja iz zakona ali pogodbenega raz-
merja.

8. člen
Vrednost urne postavke za opravljeno storitev znaša

700 SIT in se usklajuje z rastjo vrednosti koeficienta za
izračun plač v negospodarstvu. Uskladitev opravi Center za
socialno delo ob koncu vsakega trimesečja oziroma v na-
slednjem mesecu po tem, ko se vrednost koeficienta dvigne
za 5% in več.

IV. MERILA ZA IZRAČUN PLAČIL STORITEV

9. člen
Za izračun plačil storitev se uporabi podatek o odstotku

prekoračitve cenzusa za denarni dodatek.
% prekoračitve mesečnega dohodka
na druž. člana od cenzusa % prispevka k ceni storitev

do 30% –
od 30 do 100% 10%
od 100 do 200% 20%
od 200 do 300% 30%
od 300 do 400% 50%
od 400 do 500% 80%
nad 500% 100%

10. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugo-

tavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po
zakonu o socialnem varstvu pri ugotavljanju pravice do de-
narnega dodatka.

Slabo zdravstveno stanje upravičenca se ugotavlja na
podlagi mnenja oziroma izvida o upravičenosti do dodatka
za tujo nego in pomoč ali na podlagi ostale dokumentacije
lečečega zdravnika.

V. OPROSTITEV PLAČILA STORITEV

11. člen
V celoti so oproščeni plačila storitev pomoči na domu

naslednji upravičenci:
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživ-

ljanja,
– prejemniki denarnega dodatka,
– prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o

družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

12. člen
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja, ki

mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je oproščen plačila
storitev delno ali v celoti le, če pristane na zemljiškoknjižno
zavarovanje terjatve občine, ki ustreza ocenjenim stroškom
oprostitve.
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13. člen
Upravičenci, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo

storitev pomoči na domu, nimajo niti premoženja ali zave-
zancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko pri Centru za
socialno delo vložijo prošnjo za delno ali celotno oprostitev
plačila storitev.

O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev bo odločil
Center za socialno delo po postopku in na način kot je to
določeno s predpisi s področja socialnega varstva.

14. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne opro-

stitve plačila storitev na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če pridobi dovolj lastnih sredstev ali sredstev zave-

zancev, da do delne ali celotne oprostitve plačila storitev ni
več upravičen,

– če je pridobil pravico do delne ali celotne oprostitve
plačila na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembo
stanja.

VI. FINANČNI VIRI ZA IZVAJANJE POMOČI DRUŽINI
NA DOMU

15. člen
Za izvajanje pomoči družini na domu se sredstva zago-

tovijo iz:
– občinskega proračuna,
– državnega proračuna preko sistema izravnave,
– plačila uporabnikov storitev.

VII. SKLEPANJE DOGOVORA O NUDENJU POMOČI
DRUŽINI NA DOMU

16. člen
Izvajalec storitve in upravičenec oziroma uporabnik skle-

neta dogovor o nudenju pomoči na domu. Dogovor vsebuje
podatke o izvajalcu in uporabniku storitev, vsebini in trajanju
plačila za opravljene storitve, obveznosti izvajalca in uporab-
nika.

17. člen
Izvajalec storitev družini na domu vodi evidenco dogo-

vorov, delovne naloge za laične delavce s podatki, kdo
izvaja storitev, komu se pomoč nudi, o vsebini pomoči,
tedenskem obsegu pomoči in obdobju izvajanja pomoči,
evidenco opravljenih poti in supervizijskih obravnav.

18. člen
Laični delavci vodijo dnevnik dela, v katerega vpisujejo

podatke o upravičencu, datum obiska, opis storitve, porab-
ljeni čas, kar mora biti potrjeno s podpisom uporabnika.

19. člen
Dogovor o opravljanju storitve se obnavlja vsake tri

mesece.

VIII. KONČNA DOLOČBA

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 151-01/99-1
Loški Potok, dne 9. decembra 1999.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

69. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah (Uradni list
SRS, št. 18/74 in 34/88) ter 11. člena statuta Občine
Loški Potok (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
občine Loški Potok na 8. redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o oddajanju poslovnih prostorov v najem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način, pogoje in postopek

oddajanja poslovnih prostorov in stavb (v nadaljnjem besedi-
lu: poslovni prostori), ki so v lasti Občine Loški Potok ter
način določanja najemnin.

2. člen
Za poslovne prostore se šteje eden ali več prostorov,

namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbe-
na celota in imajo poseben vhod.

Če nastane dvom, ali se določen prostor šteje za po-
slovni prostor, o tem odloča občinski svet.

3. člen
Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje dejav-

nosti v skladu z zazidalnimi načrti, ureditvenimi načrti in
prostorsko ureditvenimi pogoji.

II. POSTOPEK ODDAJANJA POSLOVNIH PROSTOROV
V NAJEM

4. člen
Poslovni prostor se odda v najem s pogodbo na podla-

gi javnega razpisa ali z neposredno oddajo.

5. člen
Poslovni prostori se oddajajo v najem praviloma za

nedoločen čas. Izjemoma se pogodba lahko sklene za dolo-
čen čas v naslednjih primerih:

– kadar se pričakuje, da se bodo morali poslovni pro-
stori odstraniti zaradi realizacije zazidalnega načrta,

– če je načrtovana prenova objekta, ki se daje v najem,
– če se načrtuje uporaba poslovnega prostora za last-

ne potrebe.

6. člen
Poslovni prostori se v najem oddajajo praviloma na

podlagi javnega razpisa. Javni razpis se izvede z zbiranjem
pisnih vlog. Javni razpis pripravi občinska uprava na podlagi
predhodne odločitve občinskega sveta, objavi pa se v sred-
stvih obveščanja.
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Javni razpis mora vsebovati:
– splošne podatke o poslovnem prostoru, ki je pred-

met oddaje v najem (lokacija in velikost prostora),
– namembnost poslovnega prostora,
– višina najemnine, veljavne v času razpisa,
– čas, za katerega se posovni prostor daje v najem,
– naslov in rok za zbiranje pisnih ponudb, ki ne sme biti

krajši od 15 dni od dneva objave ter rok, v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izbiri,

– merila, na podlagi katerih se bo poslovni prostor
oddal, če se za isti prostor prijavi več ponudnikov,

– potrdila, dokazila in mnenja, ki jih morajo ponudniki
priložiti ponudbi.

Vloge prosilcev morajo biti poslane po pošti ali osebno
izročene na naslov, ki je naveden v javnem razpisu.

7. člen
V primeru, ko pogoje javnega razpisa v enaki meri

izpolnjujeta dva ali več prosilcev, imajo prednost prosilci, ki
izpolnjujejo naslednje prednostne pogoje:

– opravljajo dejavnost, ki je nova ali edina v kraju,
– opravljajo dejavnost, za katero se ugotovi, da vzpod-

buja razvoj občine,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki odpira nova delovna

mesta v kraju.

8. člen
Po izteku razpisnega roka prispele vloge odpre in pre-

gleda petčlanska komisija, ki jo predlaga župan, potrdi pa
občinski svet. Tiste vloge, ki pogojev javnega razpisa ne
izpolnjujejo, izloči, ostale pa obravnava na podlagi kriterijev,
določenih s tem odlokom ter svoje ugotovitve in predloge o
izbiri posreduje občinskemu svetu, ki sprejme sklep o oddaji
poslovnega prostora v najem.

9. člen
O izbiri se obvesti vse udeležence javnega razpisa in

sicer najkasneje v roku 30 dni po sprejetju odločitve o
oddaji poslovnega prostora v najem. Zoper sklep imajo vsi
kandidati za poslovni prostor pravico ugovora. Ugovor se
vloži pri županu v 8 dneh od prejema pismenega sklepa. O
ugovoru odloči župan. Odločitev župana je dokončna.

10. člen
Poslovni prostor se izjemoma lahko odda v najem brez

javnega razpisa po predhodni odločitvi župana neposredno
z najemno pogodbo v naslednjih primerih:

– ob elementarnih nesrečah ali drugih primerih, ko ima
dodelitev poslovnega prostora značaj javnega interesa,

– če gre za zamenjavo poslovnega prostora,
– če se mora dosedanji najemnik izseliti iz poslovnega

prostora zaradi rušenja in nujno rabi nadomestni poslovni
prostor,

– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi preno-
ve ali rekonstrukcije zgradbe,

– če poslovnega prostora ni bilo mogoče oddati v na-
jem niti po ponovnem javnem razpisu.

III. NASTANEK NAJEMNEGA RAZMERJA

11. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne

pogodbe, ki jo za Občino Loški Potok podpiše župan. Na-
jemna pogodba mora poleg z zakonom določenih sestavin
vsebovati še naslednje sestavine:

– sedež poslovnega prostora oziroma stavbe, v kateri
se poslovni prostor nahaja;

– točno navedbo dejavnosti, za katero je poslovni pro-
stor namenjen;

– navedbo funkcionalnega in pomožnega prostora po-
slovnega prostora;

– možnost uporabe skupnih delov in naprav v stavbi;
– čas, za katerega se poslovni prostor oddaja;
– pričetek veljavnosti pogodbe in pričetek najemnega

razmerja;
– višino najemnine in sorazmernih stroškov za vzdrže-

vanje skupnih delov in naprav in storitev v stavbi ter določilo
o spremembah;

– rok, v katerem je najemnik dolžan poslovni prostor
prevzeti in ga pričeti uporabljati;

– v primerih, ko so potrebna vlaganja, določilo, kdo bo
prostor usposobil, pogoje usposobitve, način povrnitve last-
nih koristnih vlaganj najemniku in rok dokončanja usposobi-
tve poslovnega prostora;

– obveznosti najemnika glede vzdrževanja poslovnega
prostora in morebitnih skupnih prostorov;

– razloge za prenehanje najemnega razmerja;
– določila o odpovedi najemnega razmerja in odpoved-

nih rokih;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

12. člen
V času najema najemnik odgovarja za vsakršno škodo,

ki bi morebiti nastala v prostoru, na opremi ter tehničnih
sredstvih in drugih sredstvih, ki se dajejo v najem.

IV. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA

13. člen
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s potekom časa, za katerega je bila najemna pogod-

ba sklenjena, če je bila sklenjena za določen čas,
– z odpovedjo najemne pogodbe, če je bila ta sklenje-

na za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ga določa
zakon.

14. člen
Župan na podlagi sklepa občinskega sveta razveljavi

najemno pogodbo in zahteva izpraznitev poslovnega prosto-
ra ob vsakem času, ne glede na pogodbene določbe o
trajanju najema v naslednjih primerih:

– če najemnik uporablja poslovni prostor za drugo de-
javnost, kot je bila za ta prostor določena,

– če najemnik uporablja poslovni prostor tako, da ovira
stanovalce ali drugega najemnika poslovnega prostora ali
stanovanja,

– če najemnik odda poslovni prostor v podnajem oziro-
ma drugim, da opravljajo dejavnosti v poslovnem prostoru
brez soglasja najemodajalca,

– če najemnik v roku enega meseca od dneva prejema
opomina ne opravi del, potrebnih za redno vzdrževanje po-
slovnih prostorov, ki spadajo v njegove stroške,

– če najemnik ne plača najemnine v roku dveh mese-
cev od prejema opomina,

– če najemnik izgubi pravico opravljanja dejavnosti za
več kot dva meseca.

V sklepu o odpovedi mora biti naveden rok, v katerem
se mora najemnik izseliti iz poslovnega prostora.
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V. DOLOČANJE VIŠINE NAJEMNINE

15. člen
Višina najemnine za poslovne prostore je odvisna od

lokacije, kjer se nahaja poslovni prostor in od namembnosti
poslovnega prostora. Višino najemnine določi Občinski svet
občine Loški Potok s posebnim sklepom, pri čemer upošte-
va povprečno tržno ceno v kraju, kjer se poslovni prostor
nahaja.

Najemnina poslovnih prostorov oziroma pogodbena na-
jemnina se glede na rast drobnoprodajnih cen valorizira
vsake pol leta.

16. člen
Najemnik poslovnega prostora mora plačati najemnino

do 15. v mesecu na žiro račun Občine Loški Potok. Sred-
stva, pridobljena s plačilom najemnin, so prihodek občine in
se uporabljajo za obnovo poslovnih prostorov.

VI. KONČNA DOLOČBA

17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 361-01/99-1
Loški Potok, dne 9. decembra 1999.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

NOVO MESTO

70. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

V skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US, 6/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US in 74/98 in 59/99) in na podlagi 20. člena statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je
Občinski svet mestne občine Novo mesto na 11. seji dne
23. 12. 1999 sprejel

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

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter

članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

1. člen
Tretji odstavek 3. člena pravilnika o plačah občinskih

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov (Uradni list RS, št. 48/99), glasi:

“Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu kot
svetniku pripada 15% osnovne plače župana. Višino plače
podžupana, ki nepoklicno opravlja funkcijo, mesečno določa
župan na osnovi konkretno opravljenega dela, vendar naj-
več do višine 25% osnovne plače župana.“

Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
“Podžupan, ki nadomešča župana v času njegove od-

sotnosti, za čas nadomeščanja prejema plačo v višini plače
župana.“

2. člen
Spremeni se besedilo 5. člena pravilnika tako, da glasi:
“Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega

sveta znaša največ 15% osnovne plače župana.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi

del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je
opravil, in sicer za:

– sodelovanje na seji občinskega sveta 8%,
– sodelovanje na seji delovnega telesa
občinskega sveta, katere član je 3%,
– predsedovanje delovnemu telesu občinskega
sveta 2.“

3. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Sejnina za posamezno sejo znaša 3% najvišjega mož-

nega zneska dela osnovne plače župana.“

4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati s

1. 1. 2000.

Št. 015-05-2/1999-1200
Novo mesto, dne 23. decembra 1999.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

mag. Boris Dular l. r.

OSILNICA

71. Program priprav (1) sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 ter družbenega plana Občine Kočevje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za
območje Občine Osilnica – dopolnjene 1999,
(2) sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Osilnica

Na podlagi 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni
list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99), prvega odstavka 2.
člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 34. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine
Osilnica na 6. redni seji dne 17. 12. 1999 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
(1) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana
Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta
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1990, za območje Občine Osilnica – dopolnjene
1999

(2) sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Osilnica

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag, ki jih

je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kočevje od leta 1986 do leta 2000 ter druž-
benega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, za območje Občine Osilnica – dopolnjene 1999
ter sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Občine Osilnica (v nadaljevanju: spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov ter PUP
občine)

– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine ter PUP oziroma pro-
storske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov ter PUP občine
in način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obvezno-
sti, ki jih morajo pri tem opraviti,

– določijo se roki za posamezne faze priprave spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ter
PUP občine in sredstva, potrebna za njihovo pripravo,

– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ter PUP
občine.

2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in

dopolnitev
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov občine se nanašajo na:
– pripravo programske zasnove za izdelavo ureditvene-

ga načrta naselja Osilnica,
– dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov obči-

ne za potrebe turistične infrastrukture,
– spremembo območij varovalnih gozdov,
– opredelitev novih stavbnih zemljišč po individualnih

predlogih občanov,
– uskladitev sprememb in dopolnitev prostorskih se-

stavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije.

S programsko zasnovo za izdelavo ureditvenega načrta
naselja Osilnica se določi območje urejanja, zasnova orga-
nizacije dejavnosti v prostoru ter namenske rabe prostora,
zasnova komunalne infrastrukture ter prometnega omrežja,
poda usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje ter usmeritve za izboljšanje bivalnega in delov-
nega okolja, predvidi pa se tudi etapnost realizacije posegov
v prostor.

Za dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov obči-
ne za potrebe turistične infrastrukture se izdelajo strokovne
podlage, ki bodo analizirale sedanje stanje in podale usme-
ritve za možne programe na tem področju.

Za opredelitev spremembe območij varovalnih gozdov
izdela strokovne podlage Zavod za gozdove Slovenije OE
Kočevje oziroma če ugotovi, da sprememba območij ni opra-
vičljiva, mora pripraviti argumentirane utemeljitve.

Za določitev (redefiniranje) ureditvenih območij naselij,
na katera se nanašajo individualni predlogi občanov za opre-

delitev novih stavbnih zemljišč, se izdelajo strokovne podla-
ge za utemeljitev širjenja poselitve, in sicer (a) analiza dose-
danjega razvoja, stanja in razvojnih teženj, (b) analiza morfo-
loških, funkcijskih in okoljskih značilnosti ter na podlagi le-
teh usmeritve in merila za razvoj, urejanje in oblikovanje
tangiranih naselij oziroma območij razpršene poselitve.

Uskladitev z obveznimi izhodišči se izvede na področjih
energetike, prometa in zvez, vodnega gospodarstva, poseli-
tve ter naravne in kulturne dediščine ter z ostalih področij,
skladno z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) in
Strokovnim priporočilom Ministrstva za okolje in prostor RS
o izvrševanju tega odloka pri pripravi prostorskih sestavin
planskih aktov občin ter ugotavljanje njihove usklajenosti z
obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.

Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem 25. in 39. člena navodila o vsebini in meto-
dologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).

Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na tiste
vsebine, ki se prikazujejo v PUP in so posledica sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, pri
čemer se le-te pripravijo s smiselnim upoštevanjem 12.
člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv je TOPOS, d.o.o. Dolenj-
ske Toplice.

Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi občinska strokovna služba, pristojna za prostor v
sodelovanju z nosilcem strokovnih aktivnosti iz točke a) tega
člena.

4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti

Organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri pri-
pravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov in PUP občine, so:

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Ljubljana, Dunajska 56, Ljubljana – za področje kmetijstva
in gozdarstva,

– Zavod za gozdove Slovenije OE Kočevje, Rožna uli-
ca 39, Kočevje – za področje gozdarstva,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana – za
področje vodnega gospodarstva,

– Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana, Dunaj-
ska 48, Ljubljana – za področje poselitve in za področje
varovanja okolja,

– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno de-
diščino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana – za področje
varstva kulturne dediščine,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana – za področje varst-
va naravne dediščine,

– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana – za področje varst-
va naravne in kulturne dediščine,
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– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana, Tržaška 47, Ljubljana – za področje prometa in
zvez,

– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana – za področje rudarstva in ener-
getike,

– EGS – RI, d.d., Vetrinjska 2, Maribor – za področje
prenosa električne energije,

– Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje, Cesta na Tra-
to 6, Kočevje – za področje distribucije električne energije,

– Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljub-
ljana – za področje transporta in skladiščenja zemeljskega
plina,

– Ministrstvo za obrambo RS, Urad za obrambne zade-
ve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25 – za
področje obrambe in zaščite,

– Občina Osilnica – za področje vodooskrbe, odvaja-
nja in čiščenja odpadnih vod ter področje lokalnih cest,

– TELEKOM Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 10,
Ljubljana – za področje telekomunikacij in zvez,

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Kočevje,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, enota Kočevje.

– druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zem-
ljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s poseb-
nimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se
nahajajo na območju Občine Osilnica.

Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstav-
ka določijo v fazi izdelave strokovnih podlag pogoje, ki jih
mora izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin planskih aktov in PUP občine upoštevati pri pripravi le-
teh.

Pogoje morajo podati v 30 dneh od zahteve. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nima-
jo. Če jih posredujejo po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za
izdelovalca nastali stroški, gredo le – ti v breme organizacije
oziroma organa, ki jih je povzročil.

5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja

Strokovne podlage, ki še niso izdelane in so navedene
v 2. členu tega odloka, se izdelajo do 30. marca 2000.

Osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov in PUP občine se dostavi občinskemu svetu
do konca aprila 2000.

Občinski svet občine Osilnica sprejme sklep o enome-
sečni javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov in PUP občine v roku 14 dni
po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi
se objavi v Uradnem listu RS.

Javna obravnava se izvede na sedežu občine v Osilnici
ter v večjih naseljih v času javne razgrnitve; le-te določi
občinski svet v sklepu o javni razgrnitvi osnutkov.

Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času traja-
nja javne razgrnitve osnutkov sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov in PUP občine.

Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutkov, na
podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne služ-
be, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.

Po sprejemu stališč do pripomb občinska strokovna
služba in izdelovalec v roku 60 dni poskrbita za pripravo
usklajenih osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov in PUP občine oziroma za dopolnitve in
popravke tistih njunih sestavin, na katere so se nanašale
utemeljene pripombe in predlogi, izdelovalec pa na tako
dopolnjena osnutka pridobi soglasja sodelujočih organov,
organizacij in skupnosti iz 4. člena tega programa.

Usklajen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega
planskega akta posreduje župan občine na Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje s predlo-
gom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izho-
dišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Republike Slovenije.

Župan občine posreduje po sprejetju obvestila Vlade
Republike Slovenije o usklajenosti dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega pla-
na usklajena osnutka kot predloga na občinski svet s predlo-
gom, da o predmetnih spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin planskih aktov in PUP občine razpravlja in ju
sprejme z odlokoma.

6. člen
Sredstva

Za pripravo manjkajočih strokovnih podlag, navedenih
v 2. členu tega odloka ter izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov in PUP občine zagotovi
sredstva Občina Osilnica iz proračunske postavke: Izdelava
planskih in izvedbenih dokumentov.

7. člen
Začetek veljavnosti

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem objave.

Št. 002-451/99
Osilnica, dne 17. decembra 1999.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

PODLEHNIK

72. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2000

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 15/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 92. člena
statuta Občine Podlehnik in 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan dne 28. 12.
1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Podlehnik za leto 2000

se financiranje funkcij Občine Podlehnik ter njenih nalog in
drugih s predpisi določenimi nameni začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Podlehnik za leto 1999 za iste
programe kot v letu 1999.
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2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1999
in začete v letu 2000.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Podlehnik za leto 2000. Po
preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane
obveznosti vključijo v proračun Občine Podlehnik za leto
2000.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2000 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in
nadzorni odbor.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Podlehnik, dne 28. decembra 1999.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

POSTOJNA

73. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del
območja Občine Postojna

Na podlagi 39., 40. in 41. 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, 44/97) in na podlagi 16. in 99. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97 in
31/98) je Občinski svet občine Postojna na 12. seji dne
20. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih
prostorskih ureditvenih pogojih za del območja

Občine Postojna

1. člen
V odloku o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za

del območja Občine Postojna (Uradni list RS, št. 9/98), se
spremeni naziv V. poglavja, tako da se glasi:

“V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE”

2. člen
V to poglavje se za 64. členom doda nov 64.a člen, ki

se glasi:
Do sprejema novega prostorskega plana Občine Po-

stojna, je izjemoma dovoljena gradnja na tistem drugem
območju kmetijskih zemljišč, ki je znotraj ureditvenega ob-
močja, ki je opredeljeno z dolgoročnim planom Občine
Postojna za obdobje od leta 1985 do 2000 (Uradni list
SRS, št. 8/89 in Uradni list RS, št. 25/95, 30/97, 4/97 in
9/98) in je tudi z osnutkom sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za ob-
dobje 1985 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Po-
stojna za obdobje 1985–1990 – dopolnitev v letu 1998, ki
je v postopku sprejemanja s sklepom o javni razgrnitvi osnut-
ka z dne 7. 12. 1998, opredeljeno kot nepozidano stavbno
zemljišče.

V postopku pridobitve lokacijskega dovoljenja ali enot-
nega dovoljenja za gradnjo, je za predvideni poseg potreb-
no pridobiti soglasja vseh sosedov mejašev in dodatno še
soglasje pristojnih strokovnih služb Občine Postojna.

Za navedene novogradnje veljajo vsi tisti pogoji grad-
nje, ki veljajo za prostorsko plansko celoto, kateri bo to
območje pripadalo po sprejemu prostorskega plana.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati os-

mi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-01-2/99
Postojna, dne 20. decembra 1999.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

74. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Postojna za leto 2000

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) in 10.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 1/92 in 8/93) je Občinski svet občine
Postojna na 11. seji dne 20. 12. 1999 sprejel naslednji

S K L E P

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto
2000 znaša 0,013 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in se uporablja od 1. 1. 2000.

Št. 032-01-1/99
Postojna, dne 20. decembra 1999.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.
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75. Sklep o ukinitvi statusa splošna uporaba

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 12. seje
dne 20. 12. 1999 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se status splošna uporaba za parc. št. 2875/5

cesta v izmeri 999 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
št. 193 k.o. Šmihel pod Nanosom.

2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem

sklepom last Občine Postojna.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-1/99
Postojna, dne 20. decembra 1999.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

76. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 11. seje
dne 20. 12. 1999 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se status javno dobro za parc. št. 1079/8 dvo-

rišče v izmeri 42 m2, vpisana v seznamu številka XXXII. k.o.
Gorenja Planina.

2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem

sklepom last Občine Postojna.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-1/99
Postojna, dne 20. decembra 1999.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

77. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem vode iz
vodovodnega sistema Občine Postojna in
Občine Pivka

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 439. člena zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in
82/94), 14. člena odloka o soustanovitvi, organizaciji in
preoblikovanju javnega podjetja Kovod, vodovod, kanaliza-
cija, p.o., Postojna, v Javno podjetje Kovod, Postojna, vo-
dovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna (Uradni list RS, št.
51/97, 71/97, 23/99) ter 16. člena statuta javnega pod-
jetja Kovod, Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postoj-
na, sta Občinski svet občine Postojna, dne 20. 12. 1999 in
Občinski svet občine Pivka, dne 21. 12. 1999 v funkciji
Skupščine Javnega podjetja Kovod, Postojna, d.o.o., spre-
jela

P R A V I L N I K
o pogojih za dobavo in odjem vode

iz vodovodnega sistema Občine Postojna
in Občine Pivka

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem vode iz vodo-

vodnega sistema Občine Postojna in Občine Pivka (v nada-
ljevanju: pravilnik) ureja odnose med javnim podjetjem Ko-
vod, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna (v nadaljevanju:
javno podjetje), ki upravlja z vodovodnim sistemom in dobav-
lja vodo v Občini Postojna in v Občini Pivka tako, da se
dobava in odjem vode odvija v obojestransko korist in v
javnem interesu.

II. VODOVODNI SISTEM

2. člen
Vodovodni sistem je sestavljen iz vodnih virov, magi-

stralnega, primarnega in sekundarnega omrežja in naprav
ter priključkov, s katerimi se odjemalci priključijo na vodo-
vodni sistem.

III. ODJEMALCI VODE

3. člen
Odjemalec vode je fizična ali pravna oseba, ki preko

priključka odjema vodo iz vodovodnega sistema na način,
določen s tem pravilnikom.

Odjemalčeva vodovodna napeljava mora ustrezati zah-
tevam tehnično-sanitarnih predpisov.

IV. PRIKLJUČEK NA VODOVODNI SISTEM

4. člen
Dobava iz vodovodnega sistema se odvija preko pri-

ključka, ki ga sestavljajo:
– priključni sklop na sekundarno omrežje,
– dovodna cev,
– ventil pred vodomerom,
– čistilni kos (pri večjih vodomerih),
– vodomer.
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Ventil po vodomeru, protipravni ventil, izpustni ventil in
jašek za vodomer so del odjemalčeve vodovodne napeljave.

Meja med priključkom in odjemalčevo vodovodno na-
peljavo je spoj med vodomerom in ventilom po vodomeru.
Stroški popravila okvar in škode, ki nastane zaradi izliva
vode pred to mejo, to je na priključku oziroma vodovodnem
sistemu, bremenijo javno podjetje.

Stroški popravila okvar in škode, ki nastane zaradi izliva
vode po tej meji, to je na odjemalčevi vodovodni napeljavi,
bremenijo odjemalca.

5. člen
Pravico do priključka pridobi odjemalec s pozitivnim

soglasjem k izvedbi vodovodnega priključka, ki ga izda javno
podjetje na zahtevo odjemalca.

Pred uporabo priključka mora odjemalec podpisati izja-
vo, da sprejema te pogoje. S tem odjemalec tudi brezplačno
odstopi priključek v upravljanje javnemu podjetju.

Priključek se izvede za vsako nepremičnino posebej, z
upoštevanjem velikosti in narave odjema vode na način, ki je
določen s tehničnim pravilnikom za izgradnjo in uporabo
javnega vodovodnega sistema v Občini Postojna (v nadalje-
vanju: tehnični pravilnik).

Lokacijo priključka določi javno podjetje.
Po izgradnji priključka opravita javno podjetje in odje-

malec interni tehnični pregled, ki je podlaga za izdajo dovo-
ljenja za uporabo vodovodnega priključka. To dovoljenje
izda javno podjetje odjemalcu po odpravi morebitnih po-
manjkljivosti pri izvedbi priključka. Na podlagi tega dovolje-
nja lahko odjemalec uporablja vodovodni priključek v skladu
s tem pravilnikom.

6. člen
Montažo priključka in elementov v jašku praviloma izva-

ja javno podjetje na stroške odjemalca. V primeru, da dela
izvaja drugi izvajalec, je obvezen nadzor javno podjetje.
Stroški nadzora javnega podjetja bremenijo odjemalca.

Vsa vzdrževalna dela in morebitna popravila na priključku
in ventilu pred vodomerom opravlja izključno javno podjetje.

Stroški vzdrževanja in popravila ventila po vodomeru in
jaška za vodomer bremenijo odjemalca. Jašek za vodomer
vzdržuje odjemalec.

7. člen
V primeru, da odjemalec zahteva povečanje, prestavi-

tev ali drugo spremembo priključka, oziroma vodomera, no-
si vse stroške zahtevane preureditve.

8. člen
Za dejavnost, ki traja samo določen čas, se lahko

dobavlja voda tudi preko začasnega priključka, na način in
pod pogoji, ki jih določa tehnični pravilnik.

9. člen
Na odjemnem mestu, ki leži više, kot doseže voda iz

vodovodnega sistema, se lahko izjemoma odjema vodo tudi
z uporabo hidroforja na podlagi pisnega soglasja javnega
podjetja in pod pogoji, ki jih določa tehnični pravilnik. Hidro-
for je del odjemalčeve vodovodne napeljave.

10. člen
Odjemalec, ki v stanovanjski hiši uporablja vodo tudi v

pridobitne namene, mora imeti za to uporabo ločen priklju-
ček oziroma ločen vodomer.

V primeru, da odjemalec ne naroči izvedbe ločenega
priključka oziroma vodomera, se obračuna vsa porabljena
voda po ceni, ki velja za uporabo v pridobitne namene.

V. VODOMERI

11. člen
Porabo vode merimo z vodomerom.
Glede na način vgradnje ločimo glavne, odštevalne in

pomožne vodomere.
Vodomeri morajo ustrezati predpisom in tehničnemu

pravilniku ter biti žigosani s strani pooblaščene organizacije.
Javno podjetje skrbi za predpisano zamenjavo, popra-

vila, redno kontrolo, umerjanje ter žigosanje glavnih in od-
števalnih vodomerov.

12. člen
Če odjemalec dvomi v pravilno delovanje glavnega in

odštevalnega vodomera, lahko pisno zahteva kontrolo toč-
nosti. Izid preizkusa je obvezen za javno podjetje in odjemal-
ca ter je podlaga za morebitno korekturo obračuna porablje-
ne vode za zadnje obračunsko obdobje.

Stroški kontrole točnosti vodomera bremenijo javno
podjetje, če je vodomer registriral porabo nad predpisano
dopustno mejo v škodo odjemalca, če pa je vodomer regi-
striral porabo vode v dopustnih mejah ali v škodo javnega
podjetja nad dopustno mejo, pa ti stroški bremenijo odje-
malca.

13. člen
Odjemalcu vode, ki ima nepremičnino oddaljeno od

sekundarnega omrežja, vmes pa je odjemalec z glavnim
vodomerom, lahko javno podjetje izjemoma na podlagi pi-
snega pristanka vmesnega odjemalca, izvede priključek z
odštevalnim vodomerom.

Odjemalec vode z odštevalnim vodomerom se mora na
lastne stroške priključiti direktno na sekundarno omrežje
takoj, ko je to zgrajeno.

Do odjemalca z odštevalnim vodomerom javno podjet-
je ne prevzame odgovornosti za prekinitev dobave vode, ki
jo povzroči imetnik uporabe glavnega vodovoda.

14. člen
Vodomer, ki je vgrajen v večstanovanjski hiši za posa-

mezno stanovanje in ustreza pogojem iz tega pravilnika, je
pomožni vodomer.

Pomožni vodomeri so del odjemalčeve napeljave (in-
štalacija objekta), zato jih javno podjetje vzdržuje, popravlja
in zamenjuje le po naročilu in na stroške odjemalca ali
pooblaščenega upravnika.

Za vgradnjo pomožnega vodomera je potrebno pred-
hodno soglasje večine lastnikov stanovanj v hiši.

VI. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE PORABLJENE
VODE

15. člen
Obračun porabljene vode opravi javno podjetje na pod-

lagi odčitavanja vodomerov ali z akontacijo in kasnejšim
poračunom.

Mesečno odčitavanje vodomerov opravljajo pooblaš-
čeni delavci javnega podjetja.

Pri odjemalcih vode, ki mesečno porabijo več kot
1.500 m3 vode, se porabljena voda obračunava dvakrat
mesečno, in sicer tako, da izda javno podjetje odjemalcu do
15. v mesecu račun akontacije za porabljeno vodo v višini
50% zneska porabe v predhodnem mesecu, do 8. v nasled-
njem mesecu pa izda račun za dejansko porabljeno vodo v
tem mesecu, zmanjšan za že obračunano akontacijo.
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Javno podjetje dobavlja vodo po ceni, ki jo določita
Občinski svet občine Postojna in Občinski svet občine Pivka
na podlagi predloga nadzornega sveta javnega podjetja.

16. člen
V večstanovanjski hiši, kjer so vgrajeni pomožni vodo-

meri v skladu s 14. členom tega pravilnika, javno podjetje
odčita porabo vode po pomožnih vodomerih in izda ločene
račune.

Razliko med seštevkom porabljene vode po pomožnih
vodomerih in glavnim vodomerom v hiši, kjer nimajo vsa
stanovanja vgrajenega pomožnega vodomera, se razdeli med
odjemalce, ki nimajo vgrajenih pomožnih vodomerov, glede
na število uporabnikov določenega stanovanja.

V stanovanjskih hišah, kjer so v vseh stanovanjih vgra-
jeni pomožni vodomeri, mora biti iz ločenega računa za
posamezno stanovanje razvidna poraba vode preko pomož-
nega vodomera in pripadajoči delež skupne porabe vode
celotnega objekta oziroma stanovanjske hiše, ki je določen
na podlagi razlike med porabljeno vodo preko glavnega
vodomera za celotni objekt in seštevkom porabljene vode
po pomožnih vodomerih za posamezna stanovanja oziroma
posamezne odjemalce vode. Plačilo razlike oziroma skupno
porabljene vode v stanovanjski hiši plačajo po enakih delih
vsi stanovalci, ki prebivajo v tej stanovanjski hiši, pri čemer
odpade na posameznega odjemalca toliko deležev kolikor
članov šteje njegovo gospodinjstvo. V primeru, da lastniki in
najemniki stanovanj kot odjemalci vode ne sprejmejo načina
takšne razdelitve, izda javno podjetje le račun za skupno
porabo vode, preko glavnega vodomera. Ta račun pošlje
pooblaščenemu upravniku večstanovanjske hiše, ki opravi
delitev po merilih, za katera so se dogovorili lastniki stano-
vanj v večstanovanjski hiši.

Zaradi racionalnosti lahko javno podjetje izda račune
odjemalcem, ki imajo pomožni vodomer tudi brez mesečne-
ga odčitavanja na podlagi povprečne porabe v preteklem
obdobju.

17. člen
Odjemalci so dolžni prejete račune za porabljeno vodo

poravnati v celoti v 15 dneh po prejetju računa s strani
javnega podjetja.

S pravnimi osebami se lahko sklene posebna pogodba
o načinu obračuna in plačila porabljene vode.

18. člen
Odjemalcu, ki porabi manj kot 1 m3 vode v enem

obračunskem obdobju, javno podjetje zaračuna znesek mi-
nimalnih stroškov v višini 1 m3 porabljene vode, ki jih ima za
vzdrževanje priključka, odčitavanje in obračunavanje porab-
ljene vode.

19. člen
V primeru okvare vodomera, ko ni mogoče ugotoviti

dejanske porabe vode, javno podjetje upošteva pri obraču-
nu povprečno količino porabljene vode v obdobju enega
leta, če pa to ni mogoče, pa najmanj dvomesečno porabo
preteklega obračunskega obdobja.

20. člen
V večstanovanjski hiši, kjer niso vgrajeni pomožni vo-

domeri in v primerih iz drugega odstavka 16. člena tega
pravilnika so dolžni stanovalci na podlagi stanovanjskega
zakona, skleniti pogodbo z upravnikom hiše, ki sprejema in
plačuje račune za porabljeno vodo ter to sporočiti javnemu
podjetju.

VII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA VODOVODA

21. člen
Javno podjetje ima naslednje obveznosti:
1. da v skladu s predpisi dobavlja odjemalcem kemič-

no in bakteriološko primerno vodo;
2. da redno dobavlja vodo, razen v primeru okvar,

neodložljivih vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na vodo-
vodnem sistemu ter v primeru pomanjkanja vode zaradi veli-
ke porabe vode oziroma zmanjšane izdatnosti vodnih virov;

3. da v primeru prekinitve dobave vode zaradi nepred-
videnih okvar obvešča odjemalce o naravi okvare in o pred-
videnem trajanju prekinitve dobave vode,

4. da v roku 8 dni pisno odgovori na odjemalčev ugo-
vor glede obračuna vode;

5. da v primeru predvidenih vzdrževalnih in rekonstruk-
cijskih del predhodno obvesti odjemalce o prekinitvi dobave
vode preko sredstev javnega obveščanja;

6. da na lastne stroške opravlja redna vzdrževalna dela
na priključku do vodomera, razen v primerih, ko se ugotovi,
da je okvara nastala kot posledica pomanjkljivega delovanja
odjemalčeve vodovodne napeljave, nezadostne zaščite pri-
ključka proti poškodbam in zmrzovanju in v drugih primerih
po krivdi odjemalca;

7. da preizkusi vodomer na pisno zahtevo odjemalca
kot je to določeno v 14. členu;

8. da odstrani vodomer v 8 dneh po prejemu odjemal-
čeve pisne zahteve za začasno ali trajno prekinitev dobave
vode;

9. da odčita vodomer v 8 dneh po prejemu prijave o
spremembi lastnika, upravljalca in uporabnika nepremičnine;

10. da ugotavlja možnosti za dobavo vode s priključitvi-
jo na omrežje in izdajo soglasja o možnosti vodne oskrbe;

11. da v primerih zmanjšanih možnosti oskrbe z vodo
obvešča odjemalce vode o ukrepih, predvidenih v 27. členu
tega pravilnika.

Javno podjetje ni dolžno povrniti odjemalcem nobene
škode, ki bi nastala zaradi prekinitve ali omejitve dobave
vode iz 2. točke tega člena.

VIII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA

22. člen
Odjemalec vode ima naslednje obveznosti:
1. da omogoča javnemu podjetju nemoteno odčitava-

nje vodomera;
2. da vzdržuje in čisti vodomerni jašek ter zavaruje

priključek pred poškodbami in zmrzovanjem;
3. da vzdržuje lastno vodovodno napeljavo, pregleduje

vsa izlivna mesta in večkrat mesečno primerja porabo vode s
stanjem na vodomeru;

4. da poravnava javnemu podjetju vodovoda stroške za
popravilo priključka v primerih iz 6. točke 21. člena tega
pravilnika;

5. da v lastni vodovodni napeljavi uporablja izključno
vodo iz vodovodnega sistema javnega podjetja, v skladu z
njegovimi tehničnimi pogoji;

6. da javnemu podjetju vodovoda takoj sporoči vsako
okvaro na priključku;

7. da obvešča javno podjetje o spremembi lastnika,
upravljalca ali uporabnika nepremičnine in o spremembi
namembnosti odjema vode, v roku 8 dni po nastali spre-
membi in da predhodno poravna vse neporavnane obvez-
nosti;

8. da plačuje porabljeno vodo kot je to določeno v
VI. poglavju tega pravilnika;
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9. da ob minimalni porabi vode plačuje pavšalni prispe-
vek, ki je določen v 18. členu tega pravilnika;

10. da v izrednih razmerah vodne oskrbe varčuje z
vodo in se ravna po navodilih javnega podjetja;

11. odjemalec ne sme uporabljati zapečatenega venti-
la pred vodomerom, razen v nujnih primerih, ko je ventil po
vodomeru pokvarjen. Odstranitev pečata, uporabo ventila
pred vodomerom mora sporočiti javnemu podjetju v roku 24
ur in poravnati stroške za ponovno pečatenje ventila javne-
mu podjetju;

12. odjemalec ne sme odstraniti pečata na vodomeru
ali izvajati drugih posegov na vodomeru;

13. odjemalec ne sme priključiti drugega odjemalca,
na lastno vodovodno napeljavo, razen v primerih, ko mu to
pisno dovoli javno podjetje;

14. v območju in koridorjih javnega omrežja in naprav
ne sme odjemalec izvršiti na lastnem zemljišču, nobenih del
in posegov, ki bi škodljivo vplivali na vodovodne naprave;

15. odjemalec je dolžan javnemu podjetju omogočiti
pregled, vzdrževanje in popravila javnega omrežja in naprav,
ki se nahajajo na njegovem zemljišču.

IX. PREKINITEV DOBAVE VODE IN NEPLAČEVANJE
RAČUNOV ZA PORABLJENO VODO

23. člen
Javno podjetje prekine dobavo vode:
1. če odjemalec pisno odpove odjem vode;
2. če stanje odjemalčeve vodovodne napeljave ogroža

kvaliteto vode v vodovodnem sistemu ali ovira nemoteno
dobavo vode drugim odjemalcem;

3. če odjemalec brez soglasja javnega podjetja upo-
rablja v lastni vodovodni napeljavi, poleg vode iz vodovodne-
ga sistema, tudi vodo iz drugih virov;

4. če je prostor, kjer je vgrajen vodomer, nedostopen,
zasut ali zanemarjen in odjemalec tudi po opominu javnega
podjetja pomanjkljivosti ne odpravi;

5. če odjemalec ne plača računa za porabljeno vodo v
roku 15 dni po vročitvi opomina. Odjemalec mora biti z
opominom izrecno opozorjen, da mu bo prekinjena dobava
vode, če računa ne poravna v navedenem roku;

6. če odjemalec ne omogoči javnemu podjetju odčita-
vanje ali zamenjavo vodomera;

7. če odjemalec odstrani pečat na vodomeru ali izvrši
drug nedovoljen poseg na priključku;

8. če odjemalec brez soglasja javnega podjetja razširi
lastno napeljavo ali dovoli drugi osebi priključitev na lastno
napeljavo;

9. če odjemalec izvede priključek na vodovodni sistem
brez soglasja javnega podjetja;

10. če odjemalec ne upošteva ukrepov o varčevanju z
vodo v primeru izrednih razmer vodne oskrbe;

11. če odjemalec ne upošteva 11., 14. in 15. točke
22. člena tega pravilnika.

Dobava vode je prekinjena dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Za ponovno priključitev na vodovodni sistem mo-
ra odjemalec plačati stroške prekinitve dobave in ponovne
priključitve ter poravnati vse zaostale obveznosti do javnega
podjetja.

24. člen
Odjemalci vode, fizične in pravne osebe, morajo račun

za dobavljeno vodo poravnati v roku, ki je naveden v računu.

Odjemalec lahko v roku 8 dni po prejemu računa ugo-
varja na znesek naveden v računu.

Če javno podjetje pisni ugovor zavrne kot neutemeljen,
pošlje odjemalcu pisni opomin za plačilo dobavljene vode
skladno s 5. točko 23. člena tega pravilnika.

V času od prejema pravočasnega ugovora do poteka
petnajstdnevnega roka od vročitve pisnega opomina, javno
podjetje ne sme prekiniti dobave vode.

25. člen
Pred dejansko prekinitvijo dobave vode pravnim ose-

bam, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mesa in živil, oziroma
pred prekinitvijo dobave vode javnim podjetjem in zavodom
(šole, vrtci, zdravstveni domovi, bolnice ter avtobusne in
železniške postaje), si mora javno podjetje pridobiti mnenje
pristojne sanitarne in požarnovarnostne inšpekcije.

Kolikor je mnenje pristojnih inšpekcijskih služb pozitiv-
no, javno podjetje ravna v skladu s 24. členom tega pravil-
nika.

Mnenje pristojne inšpekcije, razloge za zaporo dobave
vode ter datum zapore javno podjetje sporoči tudi ustanovi-
teljicama.

26. člen
V primeru zmanjšanih možnosti dobave vode zaradi

premajhne izdatnosti vodnih virov, velike porabe in neza-
dostne zmogljivosti vodovodnega sistema ali motenj v delo-
vanju vodovodnega sistema lahko odjemalci uporabljajo vo-
do le za osnovne življenjske in proizvodne potrebe ter požar-
no varnost.

27. člen
Razmere iz prejšnjega člena ugotavlja javno podjetje,

ki v takih razmerah ukrepa in dobavlja vodo v skladu z
občinskim odlokom o oskrbi z vodo, ki ureja dobavo in
odjem vode v izrednih razmerah.

X. HIDRANTI

28. člen
Hidranti v vodovodnem sistemu so namenjeni pred-

vsem požarni varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v
brezhibnem stanju.

29. člen
Brez predhodnega dovoljenja javnega podjetja se sme-

jo uporabljati hidranti le za gašenje požara ali za odstranjeva-
nje posledic elementarnih nesreč. V takih primerih mora
odjemalec v dveh dneh sporočiti javnemu podjetju kraj in
čas odjema ter morebitne pomanjkljivosti na odjemnem me-
stu.

30. člen
Odjem vode iz hidrantov v druge namene (zalivanje,

pranje ulic, prevoz vode, gradbena dela, javne prireditve,
ipd.) je dovoljen le s predhodnim soglasjem javnega podjet-
ja. Odjemalec mora v ta namen naročiti pri javnem podjetju
izvedbo hidrantnega priključka z vodomerom v skladu s
tehničnim pravilnikom za izgradnjo in uporabo vodovodnega
sistema v Občini Postojna in v Občini Pivka.

31. člen
Uporabnik hidranta mora pustiti hidrant po odjemu v

brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru odgovarja za po-
sledice in stroške, ki zaradi tega nastanejo.
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XI. KONČNE DOLOČBE

32. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o pogojih za dobavo in odjem vode iz javnega vodovod-
nega sistema Občine Postojna (Uradni list RS, št. 8/93).

33. člen
Odjemalci v večstanovanjskih hišah, ki so vgradili po-

možni vodomer pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo o
tem pisno obvestiti javno podjetje, sicer se takšen vodomer
ne upošteva za obračun porabljene vode.

34. člen
V skladu z določili tega pravilnika sprejme nadzorni

svet javnega podjetja tehnični pravilnik za izgradnjo in upora-
bo javnega vodovodnega sistema v Občini Postojna in v
Občini Pivka.

35. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-2/99
Postojna, dne 20. decembra 1999.

Št. 032-01-2/99
Pivka, dne 21. decembra 1999.

Kovod Postojna, d.o.o.
Predsednik skupščine
Josip Bajc, jur. l. r.

RAZKRIŽJE

78. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v
gostinskih obratih

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. členom pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99), ter na podlagi 14. člena statuta Občine
Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine
Razkrižje na seji dne 27. 12. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih

obratih

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji na pod-

lagi katerih uprava Občine Razkrižje izda soglasje za obrato-
vanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v na-
daljnjem besedilu: gostinski obrati).

2. člen
Gostinski obrati določijo obratovalni čas samostojno v

skladu s svojimi poslovnimi interesi in z upoštevanjem do-
ločb tega pravilnika.

3. člen
Gostinski obrati, ki se nahajajo na območju Občine

Razkrižje in so v stanovanjskih objektih ali v objektih v strnje-
nih stanovanjskih naseljih lahko obratujejo med 6. in 22.
uro.

4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo go-

stinski obrati iz prejšnjega člena tega pravilnika, in sicer:
– gostilne, restavracije, okrepčevalnice, bari in gostin-

ski vrtovi najdlje do 3. ure naslednjega dne,
– kavarne in slaščičarne najdlje do 24. ure,
– diskoteke najdlje do 4. ure naslednjega dne,
– gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v

skladu s prijavljenim programom prireditev.
Za gostinske obrate, ki se nahajajo izven strnjenih sta-

novanjskih naselij obratovalni čas ni omejen.
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objav-

ljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalne-
ga časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).

5. člen
Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas prilo-

žiti soglasje lastnika objekta, v katerem se lokal nahaja,
kolikor gostinec ni lastnik lokala. Soglasje lastnika objekta je
veljavno, če ni starejše od 30 dni.

6. člen
Uprava Občine Razkrižje mora pri izdaji soglasja za

podaljšani delovni čas gostinskih obratov iz 4. člena tega
pravilnika upoštevati potrebe gostov in značilnosti območja,
kjer je gostinski obrat, pri tem pa zlasti upošteva naslednja
merila in okoliščine:

– potrebe po razvoju turizma v občini, zlasti vključeva-
nje gostinskih obratov z dodatno ponudbo (kulturni in zabav-
ni programi, prireditve), gostinskih obratov, ki so dopolnilna
ponudba drugim aktivnostim in programom,

– potrebe klubske dejavnosti, kulturnih, športnih in tu-
rističnih društev z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporab-
nike, ki so člani teh klubov,

– vrsto in lokacijo gostinskega obrata.

7. člen
Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 4. čle-

na tega pravilnika se gostincu lahko med letom odvzame in
skrajša na 22. uro v primeru:

– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih
stanovalcev in na podlagi zapisnikov ustreznih inšpekcijskih
služb,

– da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot
trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo oziroma predlog
inšpekcijskim oziroma drugim pristojnim službam.

V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega od-
stavka tega člena je gostincu lahko odvzeta možnost prido-
bitve tega soglasja tudi za šest mesecev v naprej.

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

nem listu RS.

Št. 330-01-9/99
Razkrižje, dne 27. decembra 1999.

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l. r.
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RIBNICA NA POHORJU

79. Odlok o turistični taksi v Občini Ribnica na
Pohorju

Na podlagi zakona o pospeševanju turizma (Uradni list
RS, št. 57/98), 7. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju
(Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica
na Pohorju na 10. redni seji dne 25. novembra 1999 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Ribnica na Pohorju

1. člen
S tem odlokom se določa višina in poraba turistične

takse v Občini Ribnica na Pohorju, oprostitve, način poroča-
nja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.

2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačuje turist

za vsako nočitev na območju Občine Ribnica na Pohorju, če
nima prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Ribnica na
Pohorju. Turistično takso plačuje turist skupaj s plačilom
storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačevati turistično
takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za
prenočevanje.

3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga občina na-

meni za poravnanje stroškov v zvezi s storitvami in ugodnost-
mi, ki so jih turisti deležni brezplačno. Predlog porabe turi-
stične takse pripravi občinska uprava skladno z določbami
zakona o pospeševanju turizma.

4. člen
Višina turistične takse je določena v točkah. Višina

turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastruktur-
ne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja
Občine Ribnica na Pohorju.

5. člen
Višina turistične takse na območju Občine Ribnica na

Pohorju znaša 7 točk.
Znesek turistične takse se zaračuna tako, da se pom-

noži število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo
točke. Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije na
podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.

6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje
in imajo za to registrirano dejavnost, morajo pobirati turistič-
no takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali naj-
pozneje zadnji dan prenočevanja, ter voditi evidenco o pla-
čani turistični taksi, iz katere mora biti razvidno število pre-
nočitev posameznega turista in znesek plačane takse.

Če je turist oproščen plačila celotne ali delna turistične
takse, mora biti v evidenci vpisan razlog za oprostitev.

7. člen
Znesek turistične takse se nakazuje do 25. v mesecu

za pretekli mesec na račun občine. V istem roku so osebe iz

prvega odstavka 6. člena tega odloka dolžne predložiti obči-
ni in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem in pobiranjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nad-
zor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru
svojih pooblastil. Osebe iz 25. člena zakona o pospeševa-
nju turizma so dolžne omogočiti nadzor in vpogled v eviden-
ce, iz katerih je razvidno število nočitev in obračun turistične
takse.

9. člen
Glede oprostitve in znižanja turistične takse in meseč-

nega poročanja se uporabljajo določila zakona o pospeše-
vanju turizma.

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 42305-1/99-01
Ribnica na Pohorju, dne 25. novembra 1999.

Županja
Občine Ribnica na Pohorju

Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

80. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica
na Pohorju

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99,
59/99), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 102. člena statuta Občine Ribnica na
Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine
Ribnica na Pohorju na 11. redni seji dne 21. 12. 1999
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Ribnica

na Pohorju

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ribnica na Pohorju za

leto 2000 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sred-

stva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin odhodkov pro-
računa za leto 1999.

3. člen
Županja Občine Ribnica na Pohorju je pooblaščena,

da v primeru neenakomernega priliva prihodkov začasno
zmanjša porabo sredstev po posameznih namenih.
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4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 in velja do sprejema proračuna za leto 2000.

Št. 40304-1/99-01
Ribnica na Pohorju, dne 21. decembra 1999.

Županja
Občine Ribnica na Pohorju

Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

81. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v
Občini Ribnica na Pohorju

Na podlagi 7. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju
(Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica
na Pohorju na 10. redni seji dne 15. 11. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini

Ribnica na Pohorju

1. člen
S tem pravilnikom Občina Ribnica na Pohorju določa

kriterije in postopke dodeljevanja socialnih pomoči, ki jih
organizira in izvaja Center za socialno delo Radlje ob Dravi v
skladu z določili vsakoletnega pogodbenega razmerja.

2. člen
Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani

Občine Ribnica na Pohorju, ki imajo v njej stalno prebivali-
šče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno
potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske
možnosti za rešitev socialne stiske.

3. člen
Upravičenci do socialne pomoči so:
– občan, ki je upravičen do denarne pomoči kot edine-

ga vira za preživljanje,
– občan, prejemnik denarnega dodatka po zakonu o

socialnem varstvu,
– družina, ki prejema denarni dodatek,
– družina, katere dohodki in prejemki po 27. in 28. členu

zakona o socialnem varstvu dosegajo največ 200% vstopnega
cenzusa za dodelitev denarnega dodatka po 26. členu zakona
o socialnem varstvu, če gre za težje bolezni v družini, nespo-
sobnost za pridobitno delo, (elementarno nesrečo) ali v drugih
izjemnih razmerah, ki pogojujejo tovrstno pomoč.

V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je
posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo zahtevka. Dediščine in darila ter
drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade
itd.), se v letu, ki so izplačani, štejejo v dohodek tako, da se
za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež.

4. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin,
– nakupu ozimnice ali kurjave,
– doplačilu šole v naravi,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne,

pa jih ne pokriva ZZZS,
– plačilu najemnine za stanovanje.

5. člen
S tem pravilnikom se natančneje opredeli tudi možnost

uveljavitve enkratne občinske socialne pomoči v primeru, ko
gre za pomoč pri plačilu najemnine za stanovanje zaradi
naravne nesreče (požar, poplava, porušitev zgradbe ipd.),
mimo pogojev, določenih v 3. členu pravilnika, vendar ta
pomoč ne more biti večja kot je trikratna razlika, med dogo-
vorjeno najemnino za neuporabno ali uničeno stanovanje in
najemnino za začasno najemno stanovanje.

6. člen
Višina enkratne pomoči je najmanj 10.000 SIT in naj-

več do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o
socialnem varstvu, v višjem znesku pa le na posebno odred-
bo županje, ki hkrati z odredbo določi višino pomoči. Denar-
na pomoč se nakaže neposredno upravičencem.

7. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev občinske social-

ne pomoči na obrazcu za enkratno socialno pomoč obča-
nom Občine Ribnica na Pohorju na Centru za socialno delo
Radlje ob Dravi. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazi-
la o izpopolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o social-
nem varstvu in s tem pravilnikom.

Center za socialno delo Radlje ob Dravi preveri vse
podatke iz vloge in dokazil in izda sklep o upravičenosti do
občinske socialne pomoči, v roku 30 dni od prispelosti
vloge.

Zoper sklep je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku
8 dni po prejemu sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča
županja Občine Ribnica na Pohorju.

8. člen
Center za socialno delo Radlje ob Dravi je dolžan ob-

veščati Občino Ribnica na Pohorju o vseh prosilcih za en-
kratno pomoč. Sklep o upravičenosti do občinske socialne
pomoči bo Center za socialno delo Radlje ob Dravi izdal po
prejemu pritrdilnega mnenja občine.

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

nem listu RS.

Št. 15201-1/99-01
Ribnica na Pohorju, dne 29. decembra 1999.

Županja
Občine Ribnica na Pohorju

Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

SEVNICA

82. Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z
vodo iz vodovodnih sistemov in za obračun
odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda preko kanalizacijskih sistemov

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 16. in 29. člena
odloka o pogojih za dobavo in odjem vode na območju
Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 36/87, Uradni list RS,
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št. 24/91 in 9/96), 12. in 21. člena odloka o pogojih za
odvajanje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Sevnica (Uradni list SRS, št. 36/87) ter 16. člena statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet
občine Sevnica na seji dne 22. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz
vodovodnih sistemov in za obračun odvoda in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda preko

kanalizacijskih sistemov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določajo osnovne tarifne postavke

za obračun priključne moči, števnine, prekomerne porabe
količine vode in priključnine na javna vodovodna in kanaliza-
cijska omrežja, ter osnovne tarifne postavke za določitev
priključnine na javna kanalizacijska omrežja, tako da se uva-
ja varčevanje z vodo, racionalnejše izkoriščanje kapacitet
naprav za oskrbo z vodo in zagotavlja ustrezen obseg sred-
stev za obratovanje in vzdrževanje sistemov ter pravočasno
obnovo in razvoj.

Tarifni sistem po tem odloku velja za vse porabnike
vode in uporabnike kanalizacij, ki so priključeni na sisteme,
ki so v lasti Občine Sevnica oziroma s katerimi upravlja
izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.

II. TARIFNE POSTAVKE OSKRBE Z VODO

2. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne po-

stavke, so:
– priključna moč glede na nazivni pretok vodomera

(m3/h),
– števnina (m3/h),
– porabljena normalna količina vode (m3),
– porabljena prekomerna količina vode (m3),
– priključnina (priključna taksa).

3. člen
Priključna moč se določi za vsak posamezni objekt s

soglasjem upravljavca vodovoda za priključitev na vodovod-
no omrežje v skladu s tehničnim pravilnikom upravljavca in je
enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h po ISO standar-
dih), vgrajena na merilnem mestu priključka.

V primeru, da je letna poraba porabnika manjša ali
večja od zahtevane priključne moči v skladu s prvim odstav-
kom tega člena, ima porabnik pravico zahtevati spremembo
priključne moči na svoje stroške.

4. člen
Števnina je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki,

le-ta pa se uporablja v skladu s 15. členom tega odloka.

5. člen
Števnina in priključna moč se pri obračunu prikažeta

kot ločeni obračunski postavki.

6. člen
Porabljena normalna količina vode (m3) je na vodome-

ru registrirana porabljena količina v obračunskem obdobju,
ki je manjša ali enaka normalni porabi (m3/dan) za posamez-
no velikost vgrajenega obračunskega vodomera, pomnože-
ni s številom dni obračunskega obdobja. Normalna poraba
za posamezno velikost vodomera znaša:

vodomer DN mm 15 20 25 30 40 50 80 100 150

vodomer DN cole 1/2 3/4 1 5/4 6/4 2 3 4 5

nazivni pretok Qn m3/h 1,5 2,5 3,5 6,0 10 15 40 60 150

normalna poraba Qn m3/dan 1,0 2,5 6,0 12 25 60 130 200 500

7. člen
Porabljena prekomerna količina vode (m3) je pozitivna

razlika med na vodomeru registrirano porabljeno količino v
obračunskem obdobju med dvema odčitkoma in normalno
količino vode za posamezno velikost vgrajenega vodomera.

8. člen
Priključnina je znesek, ki ga porabnik plača za priključi-

tev na vodovodni sistem ob novogradnji, širitvi, pri povečani
priključni moči, pri vsaki spremembi namembnosti in pri
nadomestni gradnji, če v določenem roku ne odstrani stare-
ga priključka.

9. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna

so:
– tarifna postavka za obračun priključne moči

SIT/(m3/h),

– tarifna postavka za obračun števnine SIT/(m3/h),
– tarifna postavka za obračun porabljene normalne ko-

ličine vode SIT/m3,
– tarifna postavka za obračun porabljene prekomerne

količine vode SIT/m3,
– tarifna postavka za obračun priključnine v SIT (m3/h).

10. člen
Mesečni znesek za priključno moč se izračuna kot

zmnožek nazivnega pretoka v priključek vgrajenega vodo-
mera in konstante (K1), ki znaša 200 SIT.

Mesečni znesek za števnino se izračuna kot zmnožek
nazivnega pretoka v priključek vgrajenega vodomera in kon-
stante (K2), ki znaša 120 SIT.

11. člen
Priključno moč in števnino plačujejo uporabniki me-

sečno oziroma po obračunskih obdobjih, ne glede na po-
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rabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obra-
čunskem obdobju.

Znesek za priključno moč oziroma števnino v obračun-
skem obdobju dobimo kot zmnožek nazivnega pretoka, kon-
stante K1 in števila mesecev v obračunskem obdobju:

Tarifna postavka za priključno moč = Qn (m3/h) x K1 x
št. mesecev v obračunskem obdobju v SIT.

Tarifna postavka za števnino = Qn (m3/h) x K2 x
št. mesecev v obračunskem obdobju v SIT.

12. člen
Priključnina se izračuna kot zmnožek nazivnega preto-

ka Qn in konstante K3, ki znaša 40.000 SIT.
Priključnina se plačuje pred izdajo soglasja upravljalca.

Sklep o priključnini izdaja občinska uprava.
Stroški za izdajo soglasja za priključitev na komunalne

naprave niso zajeti v priključnini in jih izvajalec obračuna
glede na zahtevnost postopka in se določijo na podlagi
kalkulativnih odsnov, ki so določene v koncesijski pogodbi.

13. člen
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na

osnovi odčitkov v priključek vgrajenega vodomera v začetku
in ob koncu obračunskega obdobja. Porabljeno količino
vode v m3 do normalne količine se obračuna po tarifni
postavki za obračun porabljene normalne količine vode,
pozitivno razliko pa po tarifni postavki za porabljeno preko-
merno količino vode v SIT/m3, ki je za 50% večja.

14. člen
Sredstva zbrana z obračunom priključne moči in po-

rabljene prekomerne količine vode so prihodek izvajalca
oskrbe s pitno vodo in se porabljajo v okviru izvajanja gospo-
darske javne službe oskrbe s pitno vodo.

15. člen
Sredstva zbrana z obračunom števnine so namenjena

vzdrževanju, umerjanju in zamenjavi vodomerov, ki jih je
skladno z odredbo o rokih, v katerih se redno overjajo
etaloni in merila (Uradni list RS, št. 2/96) dolžan izvajati
izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

16. člen
Sredstva zbrana z obračunom priključnine so prihodek

izvajalca oskrbe s pitno vodo in se porabljajo na podlagi
potrjenega programa rednega in investicijskega vzdrževanja
skladno s koncesijsko pogodbo ter skladno z zakonom o
javnih naročilih.

III. TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN ODVODA IN
ČIŠČENJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

17. člen
Priključnina je znesek, ki ga porabnik plača za priključi-

tev na kanalizacijski sistem ob novogradnji, širitvi, pri pove-
čani priključni moči, spremembi namembnosti in pri nado-
mestni gradnji, če v določenem roku ne odstrani starega
priključka.

Priključnina se plačuje pred izdajo soglasja upravljalca.
Sklep o priključnini izdaja občinska uprava.

18. člen
Sredstva zbrana z obračunom priključnine so prihodek

izvajalca odvodnje in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
in se porabljajo na podlagi potrjenega programa rednega in
investicijskega vzdrževanja skladno s koncesijsko pogodbo
ter skladno z zakonom o javnih naročilih.

19. člen
Priključnine za posamezne priključitve se izračunajo na

naslednji način:
– na kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih vo-

da se pomnoži cena priključne moči za vodovodni priključek
s faktorjem za priključitev na kanalizacijsko omrežje za od-
vodnjavanje odpadnih voda (K3).

IV. PREHODNA DOLOČBA

20. člen
Do sklenitve koncesijske pogodbe za izvajanje oskrbe

s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih in padavin-
skih voda, potrdi kalkulativne osnove iz tretjega odstavka
12. člena župan občine.

Sredstva zbrana po 16. in 18. členu tega odloka pa se
do sklenitve koncesijske pogodbe porabljajo na podlagi pro-
grama letnega in investicijskega vzdrževanja, ki ga potrdi
občinski svet ter skladno z zakonom o javnih naročilih.

V. KAZENSKA DOLOČBA

21. člen
Z denarno kaznijo do 360.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek pravna oseba – izvajalec oziroma posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-
sti, če:

– ne porablja sredstev, zbranih z obračunom priključni-
ne, števnine, priključne moči in prekomerne porabe v skla-
du z določili 14.,15.,16. in 18. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje odgo-
vorna oseba izvajalca:

– če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI. KONČNI DOLOČBI

22. člen
Konstante (K1, K2, K3) izvajalec tekoče revalorizira z

indeksom cen življenjskih potrebščin, objavljenih v Uradnem
listu Republike Slovenije.

23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. v mesecu
po uveljavitvi.

Št. 35300-0053/99
Sevnica, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.
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83. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica za leto 2000

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95,
4/96, 41/97, 47/97, 18/98 ter 38/99) in 16. člena statu-
ta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski
svet občine Sevnica na seji dne 22. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev višine

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Sevnica za leto 2000

1. člen
Vrednost točke v skladu z drugim odstavkom 10. člena

odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95, 4/96, 41/97, 47/97,
18/98 ter 38/99) znaša 0,159 za leto 2000.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

Št. 46200-0063/99
Sevnica, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

SLOVENJ GRADEC

84. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Slovenj Gradec v letu 2000

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj

Gradec v letu 2000

I
V letu 2000 se financiranje funkcij Mestne občine Slo-

venj Gradec ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) za-
časno nadaljuje na podlagi proračuna Mestne občine Slo-
venj Gradec za leto 1999. Začasno financiranje traja najdlje
do 31. marca 2000.

II
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

III
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2000.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40304-01/99
Slovenj Gradec, dne 21. december 1999.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

85. Sklep o soglasju pripisa pri seznamu javnega
dobra

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na seji,
dne 8. 12. 1999, skladno s 16. členom statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) in na
podlagi 8. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS,
št. 63/99) sprejel naslednji

S K L E P

1
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša,

da se del parc. št. 1505/2 k. o. Pameče – vodotok v izmeri
1345 m2, pripisan pri seznamu javnega dobra št. 001,
izvzame iz režima javnega dobra, odmeri in odstopi Anici
Hribernik, stan. Pameče 283, Slovenj Gradec, kot odškod-
nina za izgubljeno zemljišče.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem odmere.

Št. 46403–051/99
Slovenj Gradec, dne 6. decembra 1999.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

86. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
oziroma javni uporabi

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistri-
ca (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet
občine Slovenska Bistrica na 10. redni seji dne 20. 12.
1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi oziroma

javni uporabi

I
Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme sklep

o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi za parc. št. 1026/1
v izmeri k.o. Spodnja Polskava.
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II
Nepremičnina preneha imeti status zemljišča v splo-

šni rabi oziroma javni uporabi in postane last Občine Slo-
venska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved prav-
nega prometa.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 10/032-01/10-7/1999
Slovenska Bistrica, dne 20. decembra 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

SODRAŽICA

87. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 1999

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 89. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list
RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Sodražica na 8.
redni seji dne 16. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Sodražica za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 1999

(Uradni list RS, št. 50/99) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:

Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 1999
obsegajo:

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
skupaj prihodki 168,297.000
skupaj odhodki 168,297.000
proračunski presežek 0
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil 0
C) Račun financiranja:
zadolževanje proračuna 0
odplačilo dolga 0
neto zadolževanje 0
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in

izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so se-
stavni del tega odloka.

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

nem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 1999.

Št. 032-01/99
Sodražica, dne 16. decembra 1999.

Župan
Občine Sodražica

Andrej Pogorelc l. r.

88. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Sodražica za leto 2000

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na podlagi 93. člena statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini

Sodražica za leto 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 2000 se bo financiranje

javnih zadev lokalnega pomena v Občini Sodražica nadalje-
valo na podlagi proračuna za leto 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

3. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 31. 3.

2000. Če proračun za leto 2000 do tega roka ne bo spre-
jet, se lahko začasno financiranje na predlog župana s skle-
pom občinskega sveta podaljša, če je to potrebno za finan-
ciranje funkcij občine.

Št. 031-01/99
Sodražica, dne 8. decembra 1999.

Župan
Občine Sodražica

Andrej Pogorelc l. r.

VLADA
89. Uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne

cene zemeljskega plina iz transportnega
omrežja

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišje povprečne prodajne cene
zemeljskega plina iz transportnega omrežja

1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišjo povprečno

ceno zemeljskega plina brez davčnih obremenitev, največ
na ravni 27,24 tolarjev za Sm3.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišje cene zemeljskega plina iz transportnega
omrežja (Uradni list RS, št. 102/99).

3. člen
Ta uredba začne veljati 8. januarja 2000.

Št. 382-14/99-1
Ljubljana, dne 6. januarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Občini Rogatec

Popravek

V odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe
oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Rogatec, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 109-5133/99 z dne 29. 12.
1999, se

19. člen pravilno glasi:
V primeru, da se na prvi javni razpis za pridobitev kon-

cesionarja ne prijavi dovolj kandidatov, se lahko pri ponov-
nem razpisu podeli koncesija tudi v primeru prijave samo
enega kandidata, če se oceni, da prijavljeni kandidat izpol-
njuje pogoje po tem odloku.

30. člen pravilno glasi:
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Uredništvo

– Popravek sklepa o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Občine Sveti Andraž

v Slovenskih goricah

Popravek

V sklepu o uvedbi občinskega samoprispevka v denar-
ju za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 99-4766/99 z dne
9. 12. 1999, se 2. člen pravilno glasi:

90. Uredba o spremembi uredbe o prispevku oseb z
začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi v
nastanitvenem centru in višini človekoljubne
pomoči, ki jo lahko prejemajo osebe z začasnim
zatočiščem

Na podlagi 21. člena zakona o začasnem zatočišču
(Uradni list RS, št. 20/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o prispevku oseb

z začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi
v nastanitvenem centru in višini človekoljubne

pomoči, ki jo lahko prejemajo osebe
z začasnim zatočiščem

1. člen
V uredbi o prispevku oseb z začasnim zatočiščem k

oskrbi in nastanitvi v nastanitvenem centru in višini človeko-
ljubne pomoči, ki jo lahko prejemajo osebe z začasnim
zatočiščem (Uradni list RS, št. 20/97) se spremenita prvi in
drugi odstavek 3. člena tako, da se glasita:

“Do človekoljubne pomoči, ki jo izplačuje Republika
Slovenija, so upravičene osebe z začasnim zatočiščem, ki
ne žive v nastanitvenem centru, če mesečni prihodek druži-
ne na družinskega člana ne presega:
– za otroke do dopolnjenega
6. leta starosti 23% zajamčene plače;
– za otroke od 7. leta starosti
do dopolnjenega 14. leta starosti 27% zajamčene plače;
– za otroke od 15. leta starosti
do zaključka rednega šolanja 34% zajamčene plače;
– za odrasle osebe 42% zajamčene plače.

Človekoljubna pomoč se določi v višini razlike med
prihodki na družinskega člana in zneskom, izračunanim po
merilih iz prejšnjega odstavka. Najvišja družini izplačana
človekoljubna pomoč ne more presegati dveh zajamčenih
plač. Človekoljubna pomoč se lahko zagotovi tudi v funk-
cionalni obliki.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 262-07/99-2
Ljubljana, dne 6. januarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

91. Uredba o spremembi uredbe o določitvi režima
izvoza in uvoza določenega blaga

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem po-
slovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95),
13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni
list SRS, št. 17/78 in 29/86), 8., 9., 25. in 36. člena
zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73),
4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I), 4. člena zakona o dajanju zdravil
v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86), drugega odstavka

3. člena pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list
SFRJ, št. 10/70) in točke C.2. akta o notifikaciji nasledstva
glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in do-
datnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih spo-
razumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depo-
zitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi režima izvoza

in uvoza določenega blaga

1. člen
V prilogi 1 k uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza

določenega blaga (Uradni list RS, št. 17/99) se besedilo:
“7108 13 300 ––– cevi in votle palice D4 D4
7108 13 500 ––– tanka pločevina in trakovi

(folija) debeline, ki brez
podlage ne presega
0,15 mm D4 D4

7108 13 900 ––– drugo D4 D4"

nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“7108 13 800 ––– drugo D4 D4.”

2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 332-01/98-3
Ljubljana, dne 6. januarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Občinski samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in
sicer od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004.

Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franc Krepša l. r.
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