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1784. Uredba o načinu opravljanja obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanja in
modernizacije javne železniške infrastrukture ter
vodenja železniškega prometa

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena zakona o že-
lezniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99 in 11/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne

službe vzdrževanja in modernizacije javne
železniške infrastrukture ter vodenja

železniškega prometa

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen uredbe)

Ta uredba določa način opravljanja obvezne gospodar-
ske javne službe vzdrževanja in modernizacije obstoječe
javne železniške infrastrukture ter vodenja železniškega pro-
meta na njej (v nadaljnjem besedilu: OGJS).

2. člen
(opredelitev javne službe)

(1) OGJS obsega:
– organiziranje in opravljanje vzdrževalnih del v obse-

gu, ki omogoča normalno obratovalno sposobnost javne
železniške infrastrukture ter zagotavlja prometno varnost (te-
koče vzdrževanje);

– organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del zaradi ohra-
njanja in izboljševanja prometnih in varnostnih lastnosti ob-
stoječe javne železniške infrastrukture, ki se opravljajo v
daljših časovnih obdobjih;

– organiziranje rekonstrukcijskih del, ki se opravljajo
med odvijanjem železniškega prometa (modernizacija);

– nadzor nad stanjem obstoječe javne železniške in-
frastrukture;

– vzpostavitev prevoznosti obstoječe javne železniške
infrastrukture ob naravnih in drugih nesrečah;

– vodenje evidenc in drugih podatkov o javni železniški
infrastrukturi, ki jih zahtevajo predpisi;

– vodenje prometa vlakov;

– usklajevanje voznih redov prevoznikov, usklajevanje
voznih redov s tujimi železniškimi upravami, priprava predlo-
ga voznega reda in izvajanje potrjenega voznega reda;

– opravljanje tehnoloških procesov dela na prometnih
mestih;

– nadzor nad opravljanjem prevoznih storitev v železni-
škem prometu skladno z izdanimi licencami in varnostnimi
spričevali ter po dodeljenih vlakovnih poteh.

(2) OGJS iz prejšnjega odstavka zagotavlja država.
(3) OGJS opravlja upravljavec pod pogoji, ki jih določa

ta uredba, in pod pogoji, določenimi v pogodbi, s katero so
urejena razmerja med državo in izvajalcem OGJS.

3. člen
(vsebina pogodbe)

S pogodbo iz tretjega odstavka prejšnjega člena te
uredbe država in upravljavec uredita medsebojna razmerja v
zvezi z opravljanjem OGJS, zlasti pa:

– predmet pogodbe;
– obseg storitev;
– natančne parametre posameznih kriterijev vzdrževa-

nja in modernizacije obstoječe javne železniške infrastruktu-
re in vodenja prometa, ki jih zagotavlja upravljavec;

– način in roke izpolnjevanja medsebojnih pogodbenih
obveznosti;

– dolžnost upravljavca poročati Direkciji za železniški
promet o vseh dejavnikih in pojavih, ki utegnejo vplivati na
opravljanje OGJS;

– način finančnega in strokovnega nadzora opravljanja
OGJS, ki ga opravlja Direkcija za železniški promet;

– pogodbene sankcije zaradi neopravljanja ali nepravil-
nega opravljanja OGJS;

– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo,
povzročeno z opravljanjem ali neopravljanjem OGJS;

– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okolišči-
nah;

– način spreminjanja pogodbe;
– čas trajanja pogodbe, prenehanje pogodbe in njeno

morebitno podaljšanje.

II. NAČIN IZVAJANJA OGJS

4. člen
(pogoji, ki jih zagotavlja upravljavec)

Upravljavec mora za opravljanje OGJS, ki jo ureja ta
uredba, zagotoviti predvsem:
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– strokovno usposobljene kadre;
– materialne možnosti, ki so potrebne za opravljanje

OGJS.

5. člen
(obseg storitev)

Upravljavec mora zagotoviti organiziranje in opravljanje
vzdrževalnih ter rekonstrukcijskih del na javni železniški in-
frastrukturi in vodenje prometa na njej tako, da bo na njej
omogočeno odvijanje prometa skladno z veljavnim voznim
redom in v obsegu, ki ga določa pogodba iz 2. člena.

6. člen
(kakovost storitev)

Upravljavec mora z opravljanjem OGJS zagotavljati iz-
polnjevanje kriterijev varnega in sodobnega železniškega
prometa, kot so varnost, zanesljivost in urejenost železni-
škega prometa, ki so skladni s pogoji, ki jih določajo predpi-
si. Natančnejši parametri posameznih kriterijev so določeni
v pogodbi iz 2. člena.

7. člen
(pravice uporabnikov)

Država zagotavlja prevoznikom uporabo javne železni-
ške infrastrukture pod pogoji, ki jih določajo predpisi o
varnosti železniškega prometa. Te pogoje mora kot izvajalec
OGJS zagotavljati upravljavec.

8. člen
(objekti in naprave)

(1) Za opravljanje OGJS, ki jo ureja ta uredba, zagotav-
lja država upravljavcu uporabo javne železniške infrastruktu-
re v delu, ki je potreben za njeno nemoteno opravljanje.

(2) Objekte in naprave javne železniške infrastrukture
ter pogoje za njihovo uporabo in s tem povezana razmerja
med lastnikom javne železniške infrastrukture in upravljav-
cem določa pogodba iz 2. člena.

9. člen
(oblikovanje cen)

(1) Upravljavec oblikuje cenik za storitve, ki jih opravlja
na osnovi 2. člena te uredbe tako, da pokriva upravičene
stroške materiala, stroške storitev, stroške dela, amortizaci-
jo, odhodke financiranja in druge upravičene izredne od-
hodke.

(2) Cenik storitev iz prejšnjega odstavka potrdi Direkci-
ja za železniški promet.

10. člen
(viri financiranja)

OGJS, ki jo ureja ta uredba, je financirana iz teh virov:
– prihodkov od uporabnine, ki se zbirajo na posebnem

računu upravljavca javne železniške infrastrukture;
– proračunskih sredstev;
– ostalih virov.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
(sklenitev pogodbe)

Država in upravljavec, ki opravlja OGJS iz te uredbe,
morata najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi te uredbe
skleniti pogodbo iz 2. člena.

12. člen
(začetek veljavnosti uredbe)

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

Št. 343-12/2001-1
Ljubljana, dne 29. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1785. Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 49. člena, v
zvezi z drugim odstavkom 163. člena in drugim odstavkom
166. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
56/99 in 31/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o Krajinskem parku Sečoveljske soline

I. NAMEN VARSTVA

1. člen
(1) Z namenom, da se zavaruje območje naravne vre-

dnote Sečoveljskih solin in ohrani biotska raznovrstnost, se
to območje določi za Krajinski park Sečoveljske soline.

(2) Krajinski park Sečoveljskih solin (v nadaljnjem be-
sedilu: park) je območje habitatov redkih, ogroženih in zna-
čilnih rastlinskih in živalskih vrst, kjer je zaradi dolgotrajnega
delovanja človeka nastal tipičen solinski ekosistem.

(3) Namen zavarovanja in ohranitve iz prvega odstavka
tega člena se zagotavlja z izvajanjem varstvenih režimov in
pravil ravnanja v parku.

II. OBMOČJE PARKA

2. člen
(1) Zunanje meje parka se označijo na temeljnem topo-

grafskem načrtu, ki se hrani kot izvirnik pri ministrstvu, pri-
stojnem za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo). Podatki o zunanjih mejah parka se vodijo v registru
naravnih vrednot v skladu z 39. členom zakona o ohranjanju
narave.

(2) Park je razdeljen na tri varstvena območja (v nadalj-
njem besedilu: prvo, drugo in tretje območje), katerih meje
se označijo na načrtu iz prejšnjega odstavka v merilu 1:5000,
in sicer Koper (list št. 42) in Buje (listi št. 1, 2, 3, 12 in 13).

(3) Ministrstvo, pristojno za geodetske zadeve, na pod-
lagi podatkov iz registra naravnih vrednot evidentira obmo-
čje parka v bazi zemljiškega katastra.

(4) Zemljiško-katastrski podatki v povezavi s podatki iz
registra naravnih vrednot so podlaga za izdajo ugotovitvenih
odločb o statusu nepremičnin v parku, ki jih njihovim lastni-
kom izda pristojna upravna enota skladno z zakonom, ki
ureja ohranjanje narave.

(5) Območje parka in meje varstvenih območij v parku
se prikažejo na publikacijski karti v merilu 1:20000, ki je
sestavni del te uredbe.
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III. VARSTVENI REŽIMI IN PRAVILA RAVNANJA

Varstveni režimi

3. člen
V parku je prepovedano izvajati posege, opravljati de-

javnosti ali ravnati na način, ki bi lahko škodljivo vplival na
naravne vrednote in biotsko raznovrstnost v parku in spremi-
njal ali ogrožal njegovo ekološko, biotsko ali krajinsko vred-
nost, zlasti pa:

1. spreminjati vodni režim, razen zaradi varstva narav-
nih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, ekoloških
ali drugih opravičljivih razlogov iz 8. in 9. člena te uredbe;

2. poslabševati kakovost vode in tal;
3. izpuščati ali odvajati tehnološke ali komunalne odpa-

dne vode, tekoče odpadke ali druge škodljive tekoče snovi;
4. odlagati ali odmetavati odpadke;
5. vznemirjati, ubijati ali odvzemati živali prosto živečih

vrst in njihovih razvojnih oblik iz narave, razen zaradi varstva
naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, ekolo-
ških ali drugih opravičljivih razlogov;

6. uničevati ali poškodovati gnezdišča ali habitate, kjer se
živali prosto živečih vrst zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo;

7. spreminjati naravno vegetacijo;
8. lov in športni ribolov;
9. vnašati rastline ali živali tujerodnih vrst;
10. odkopavati ali zasipavati zemljišča, razen zaradi

varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstno-
sti, ekoloških ali drugih opravičljivih razlogov iz 8. in 9. člena
te uredbe;

11. postavljati obore ali druge objekte za gojitev ko-
penskih živali;

12. prirejati športne, kulturne in druge javne prireditve;
13. šotoriti ali kuriti;
14. snemati avdio – video posnetke, razen v soglasju z

upravljavcem parka;
15. uporabljati agrokemična sredstva za gojenje in var-

stvo rastlin;
16. izvajati vojaške aktivnosti.

4. člen
(1) V prvem območju parka je poleg prepovedi iz prej-

šnjega člena prepovedano tudi:
1. posegati v obrežno vegetacijo;
2. nabirati, izkopavati, požigati, poškodovati ali lomiti

prosto rastoče rastline ali uničevati vegetacijske formacije;
3. umetno osvetljevati živali, njihova gnezdišča, bivali-

šča in zavetišča;
4. raziskovati in odnašati raziskovalni material iz nara-

ve, razen zaradi varstva naravnih vrednot in ohranjanja biot-
ske raznovrstnosti, ekoloških ali drugih opravičljivih razlogov
iz 8. in 9. člena te uredbe;

5. povzročati hrup, eksplozije ali vibracije;
6. spreminjati oblikovitost ali sestavo površja;
7. odvzemati naplavine;
8. opravljati gospodarsko rabo naravnih virov, razen

solinarstva, ki se izvaja na tradicionalni način (v nadaljnjem
besedilu: tradicionalno solinarstvo);

9. izvajati ribolov in ribogojne ukrepe ter gojiti morske
živali (marikultura);

10. graditi nove objekte;
11. obnavljati objekte, namenjene prebivanju, lovu,

ribolovu, turizmu, rekreaciji ali športu;
12. leteti z zrakoplovi pod 300 m, razen pri vzletanju in

pristajanju;
13. uporabljati in ustavljati oziroma sidrati kakršnokoli

vozilo ali plovilo;

14. zadrževati se v nasprotju s predpisanimi pogoji
obiskovanja in zadrževanja;

15. izvajati vodne in druge športe in športno rekreativ-
ne dejavnosti.

(2) V času gnezdenja so na območju izven parka, ki
neposredno meji na prvo območje parka, prepovedani vsi
posegi in ravnanja, ki bi lahko negativno vplivali na vzrejo
mladičev, kot so letalski mitingi, motorne dirke ali druge
podobne prireditve.

5. člen
(1) V drugem območju parka je poleg prepovedi iz 3.

člena te uredbe prepovedano še:
1. uničevati, poškodovati ali odnašati mikrobno odejo,

ki prekriva dno solinarskih bazenov in objekte in naprave,
namenjene izvajanju tradicionalnega solinarstva (v nadalj-
njem besedilu: solinarska infrastruktura);

2. povzročati eksplozije in vibracije, razen zaradi obno-
ve in vzdrževanja infrastrukturnih in drugih objektov, name-
njenih izvajanju tradicionalnega solinarstva ali namenjenih
varovanju naravnih vrednot;

3. uporabljati motorna plovila v Jernejskem potoku gor-
vodno od parcele št. 7680, k.o. Portorož, in v Drnici gorvo-
dno od parcele št. 3453/1 (vrtljivi most), k.o. Sečovlje,
razen v primerih, določenih s predpisom iz 16. člena te
uredbe;

4. izvajati množične turistične, rekreativne in športne
dejavnosti.

(2) V drugem območju parka je dovoljeno uporabljati
vozila in plovila v skladu s pogoji, določenimi z načrtom
upravljanja parka.

6. člen
V tretjem območju parka je poleg prepovedi iz 3. člena

te uredbe prepovedano:
1. izvajati dejavnosti in posege, ki bi lahko poslabšali

hidrološke in ekološke razmere v prvem in drugem območju
parka;

2. izvajati v času gnezdenja vse posege in dejavnosti;
3. graditi nove objekte.

7. člen
(1) Ne glede na prepovedi iz 3. do 6. člena te uredbe

lahko upravljavec parka, razen na območju gnezdišč v času
gnezdenja:

1. uporablja naprave, vozila in plovila, potrebna za
upravljanje, nadzor in spremljanje stanja v parku;

2. gradi, obnavlja ali vzdržuje objekte in naprave, na-
menjene varovanju in predstavitvi naravnih vrednot, ohranja-
nju biotske raznovrstnosti in obisku parka (v nadaljnjem be-
sedilu: infrastruktura v parku).

(2) Ne glede na prepovedi iz 3. do 6. člena te uredbe
se v parku lahko izvajajo dela za izvedbo posameznih nara-
vovarstvenih nalog v skladu s terminskim planom iz letnega
načrta upravljanja parka.

8. člen
(1) Ne glede na prepovedi iz 3. do 6. člena te uredbe

se lahko v parku opravljajo dejavnosti obvezne republiške
gospodarske javne službe na področju vodnega gospodar-
stva, ki se nanašajo na vzdrževanje naravnih vodotokov in
drugih naravnih zbiralnikov vode ter vodnogospodarskih ob-
jektov in naprav v splošni rabi, skladno s predpisom, ki ureja
način opravljanja te javne službe. Za vodnogospodarske
objekte in naprave v splošni rabi se štejejo tisti objekti in
naprave, ki so kot taki opredeljeni v katastru voda skladno z
zakonom.
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(2) Naloge gospodarske javne službe iz prejšnjega od-
stavka se opredelijo v programu za njihovo izvedbo, ki je
sestavni del načrta upravljanja parka, in se izvajajo v skladu s
14. členom te uredbe in terminskim planom iz letnega načr-
ta upravljanja parka.

9. člen
(1) Ne glede na prepovedi iz 3. in 4. člena te uredbe,

vendar tako, da ne ogrozijo naravnih vrednot in biotske
raznovrstnosti v parku, se lahko na območju Muzeja solinar-
stva opravljajo dela za izvajanje dejavnosti javne službe s
področja varstva premične kulturne dediščine, ki se nanaša-
jo na:

– ureditev, vzdrževanje in obnovo objektov in solnih
polj, namenjenih tej dejavnosti,

– obnovo vodnega sistema za delovanje solnih polj iz
prejšnje alinee, in

– predstavitev izvajanja načinov solinarstva po srednje-
veških postopkih.

(2) Naloge javne službe iz prejšnjega odstavka se
opredelijo v programu za njihovo izvedbo, ki je sestavni del
načrta upravljanja parka, in se izvajajo v skladu s 14. členom
te uredbe in terminskim planom iz letnega načrta upravljanja
parka.

(3) Območje Muzeja solinarstva iz prvega odstavka te-
ga člena je določeno z aktom o razglasitvi Muzeja solinar-
stva za kulturni spomenik državnega pomena.

Pravila ravnanja

10. člen
Zaradi varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske

raznovrstnosti v parku se izvajajo te naravovarstvene naloge:
– vzdrževanje vodnega režima, s katerim se ohranja

raznolikost habitatov rastlinskih in živalskih vrst, značilnih za
slana, brakična ali sladka obalna mokrišča, ki se ne izvaja v
skladu z 8. in 9. členom te uredbe,

– zagotavljanje take rabe zemljišč in opravljanja dejav-
nosti v parku, ki ohranja naravne vrednote in biotsko razno-
vrstnost iz prejšnje alinee,

– obnova in vzdrževanje infrastrukture v parku na na-
čin, ki varuje naravne vrednote in ohranja biotsko raznovr-
stnost iz prve alinee tega člena, in

– druge naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohra-
njajo biotsko raznovrstnost iz prve alinee tega člena in so v
skladu z načrtom upravljanja.

11. člen
(1) V parku se glede na posamezno varstveno območje

lahko opravljajo naslednje dejavnosti oziroma izvaja tako
rabo:

1. prvo območje je območje s primarno varstveno na-
membnostjo, kjer ni dovoljeno opravljati gospodarskih de-
javnosti;

2. drugo območje je območje, kjer je zaradi varstva
naravnih vrednot obvezno izvajanje solinarstva na tradiciona-
len način, druge dejavnosti pa se opravljajo le, če ne ovirajo
varstva naravnih vrednot v parku oziroma dejavnosti tradicio-
nalnega solinarstva;

3. tretje območje je območje, kjer se poleg varstva
naravnih vrednot štejejo za prednostne tudi tradicionalni
načini rabe in opravljanja dejavnosti, če se opravljajo v obse-
gu in na način, ki ne ogroža naravnega ravnovesja v parku.

(2) V parku je prepovedano spreminjati namembnosti
zemljišč v stavbna, razen zaradi ureditve obiska parka.

12. člen
(1) Vsi posegi v prostor ali v naravo na območju izven

parka, kjer se pričakujejo vplivi na park in se stalno spremlja
stanje narave in naravnih pojavov, in ki lahko spreminjajo
vodni režim ali kakovost voda, ki se izlivajo v park, morajo
biti izvedeni tako, da se ne poslabša obstoječa kakovost
voda v parku.

(2) Kadar je za posege iz prejšnjega odstavka predpi-
sana presoja vplivov na okolje, se upoštevajo podatki in
izsledki spremljanja stanja ohranjenosti narave v parku in na
zunanjih mejah parka, v območju, kjer se pričakujejo vplivi
na park, pa se upoštevajo podatki monitoringa stanja okolja
skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

13. člen
(1) Izvajalec solinarstva, ki se izvaja na tradicionalen

način, mora za to dejavnost pridobiti koncesijo za rabo
naravne vrednote skladno z zakonom, ki ureja ohranjanje
narave.

(2) Koncesijo iz prejšnjega odstavka podeli Vlada Re-
publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

14. člen
(1) Vsak poseg, dejavnost ali ravnanje v parku je treba

izvajati v obsegu in na način, ki najmanj ogroža naravno
ravnovesje in stanje naravnih vrednot v parku.

(2) Vsak poseg v parku je treba predhodno prijaviti
upravljavcu parka.

(3) Pri pripravi programov za izvedbo in pri izvedbi
dejavnosti iz 8. in 9. člena te uredbe je treba upoštevati
izvajanje naravovarstvenih nalog, določenih z zakonom in to
uredbo in jih uskladiti z ukrepi za preprečevanje škodljivih
vplivov v parku ter varstvenimi usmeritvami za trajnostni raz-
voj dejavnosti kot sestavinami načrta upravljanja parka.

15. člen
(1) Varstveni režimi in pravila ravnanja po tej uredbi se

upoštevajo v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor
kot usmeritve, izhodišča in pogoji za ohranjanje biotske
raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot v parku in se dolo-
čijo v skladu z načrtom upravljanja parka v naravovarstvenih
smernicah za park.

(2) Posegi v prostor v parku se štejejo za take posege,
ki ogrožajo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zava-
rovano območje, in je zanje treba pridobiti naravovarstveno
soglasje.

16. člen
Minister predpiše podrobnejše pogoje obiskovanja in

zadrževanja v parku.

IV. UPRAVLJANJE

17. člen
(1) Upravljanje parka se izvaja na podlagi koncesije za

upravljanje parka.
(2) Koncesijo iz prejšnjega odstavka podeli vlada prav-

ni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za upravljanje parka,
določene z zakonom, to uredbo in koncesijskim aktom.

(3) Pravna ali fizična oseba mora za upravljanje parka
izpolnjevati po tej uredbi naslednje pogoje:

1. da je ustanovljena po pravilih pravnega reda Repu-
blike Slovenije oziroma je državljan Republike Slovenije in

2. druge pogoje, določene s koncesijskim aktom.
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18. člen
(1) Vlada mora pred podelitvijo koncesije iz prejšnjega

člena predložiti lokalni skupnosti, ki je na območju parka, v
mnenje predlog akta o izboru koncesionarja za upravljanje
parka.

(2) Lokalna skupnost iz prejšnjega odstavka sodeluje
pri upravljanju parka skladno z zakonom, ki ureja ohranjanje
narave.

19. člen
(1) Koncesionar za upravljanje parka (v nadaljnjem be-

sedilu: upravljavec parka) upravlja park na podlagi načrta
upravljanja parka in letnega načrta upravljanja parka.

(2) Vlada sprejme načrt upravljanja parka kot program-
ski akt na predlog upravljavca parka. V postopku spreje-
manja načrta upravljanja parka mora vlada poslati osnutek
načrta upravljanja parka v mnenje lokalni skupnosti iz prej-
šnjega člena.

(3) Upravljavec parka mora vsakih pet let poročati vladi
o izvajanju načrta upravljanja parka.

(4) Upravljavec parka lahko na podlagi podatkov iz
poročila o izvajanju načrta upravljanja parka predlaga vladi
njegove spremembe ali dopolnitve.

(5) Upravljavec parka seznani lokalno skupnost iz 18.
člena te uredbe s poročilom iz tretjega odstavka tega člena
in z njegovimi spremembami ali dopolnitvami.

20. člen
V načrtu upravljanja parka se podrobneje določi:
– program opravljanja dejavnosti in izvajanja rabe, ki so

v skladu z 11. členom te uredbe;
– program obnove in vzdrževanja infrastrukturnih ob-

jektov v parku glede na njihovo namembnost;
– uskladitev programov gospodarjenja in upravljanja v

varstvenih območjih;
– operativne kratkoročne in srednjeročne cilje uprav-

ljanja parka;
– območje, kjer se pričakujejo vplivi na park in se

stalno spremlja stanje narave in naravnih pojavov;
– raziskovalni program in program monitoringa;
– pogoje za uporabo vozil in plovil v drugem območju

parka;
– prostorska umestitev varstvenih in razvojnih vsebin v

kartografski obliki;
– oblika poročila o izvajanju načrta upravljanja parka iz

prejšnjega člena;
– program izvajanja neposrednega nadzora.

21. člen
(1) Upravljavec parka na podlagi načrta upravljanja par-

ka sprejme letni načrt upravljanja parka, ki ga potrdi mini-
strstvo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance. Letni
načrt upravljanja parka se določi za posamezno koledarsko
leto.

(2) Z letnim načrtom upravljanja parka se podrobneje
določi terminski plan izvedbe del in nalog iz načrta upravlja-
nja parka tako, da se za posamezno vrsto teh del in nalog
upošteva najugodnejše obdobje glede na pričakovano sta-
nje v parku ter finančne vire za izvedbo del in nalog v parku.

(3) Strokovno pomoč pri pripravi letnega načrta uprav-
ljanja parka zagotavlja zavod za ohranjanje narave (v nadalj-
njem besedilu: zavod).

(4) Upravljavec parka mora vsako leto poročati mini-
strstvu in ministrstvu, pristojnem za finance, o izvajanju let-
nega načrta upravljanja parka.

22. člen
(1) Upravljavec opravlja kot javno službo naloge, ki se

nanašajo na upravljanje z zemljišči v lasti države, razen zem-
ljišč, ki se nahajajo na območju Muzeja solinarstva, kot je
določeno z aktom iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe.

(2) Podrobnejše naloge glede obsega upravljanja z
zemljišči v lasti države se določijo v aktu o podelitvi koncesi-
je za upravljanje parka.

(3) Upravljavci zemljišč, ki so v lasti države na območju
parka, uredijo dokumentacijo v zvezi s prenosom upravljanja
z zemljišči v treh mesecih po podelitvi koncesije.

V. FINANCIRANJE

23. člen
(1) Finančni viri za izvajanje zavarovanja naravnih vre-

dnot v parku in razvoj lokalnega prebivalstva so:
1. državni proračun,
2. prihodki od prodaje blaga in storitev upravljavca

parka v tistem delu njegove dejavnosti, ki jo izvaja kot javno
službo,

3. vstopnine,
4. donacije in dotacije,
5. drugi viri.
(2) Vstopnine se določijo v skladu z zakonom, ki ureja

ohranjanje narave.

24. člen
(1) Z načrtom upravljanja parka se določi merila, kriteri-

je in finančne vire iz prejšnjega člena za ohranjanje parka.
(2) V letnem načrtu upravljanja parka se določijo finan-

čna sredstva, ki so potrebna za ohranjanje parka.

VI. NADZOR

25. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo

inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, na območju Mu-
zeja solinarstva, kot je določeno z aktom iz tretjega odstavka
9. člena te uredbe, pa tudi inšpektorji, pristojni za varstvo
kulturne dediščine.

26. člen
Neposredni nadzor v parku zagotavlja upravljavec par-

ka na podlagi zakona o ohranjanju narave.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati

občinski odlok o razglasitvi Krajinskega parka Sečoveljske
soline (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper,
Piran, Postojna in Sežana, št. 5/90).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 636-02/2001-1
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1786. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in
distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike

Na podlagi pete točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o
listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole
cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare
in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

za tarifne uporabnike

1. člen
S to uredbo se določi mehanizem za oblikovanje cen

proizvodov in storitev, ki so po uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94,
3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) razvrščeni
v podrazredu 40.3 – Oskrba s paro in toplo vodo.

2. člen
Pravna oseba, ki opravlja storitve oskrbe s paro in toplo

vodo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), oblikuje ceno sto-
ritev na način, ki ga določa mehanizem za oblikovanje cen
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogre-
vanja v prilogi te uredbe, ki je njen sestavni del.

3. člen
Izhodiščna cena (variabilni in fiksni del cene) je cena,

oblikovana v skladu s predpisi in velja na dan 1. december
2000.

4. člen
Spremembo izhodiščne cene lahko odobri pristojni or-

gan lokalne skupnosti oziroma organ iz 35. člena energet-
skega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) na zahte-
vek zavezanca. Zahtevek za spremembo izhodiščne cene
mora vsebovati podatke iz 5. člena te uredbe in elemente, ki
so navedeni v 2. in 3. točki priloge te uredbe.

Odobritev spremembe cen iz prejšnjega odstavka spo-
roči zavezanec Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) v roku osem dni od odobritve spre-
membe cen z vso dokumentacijo, ki je bila posredovana ob
spremembi cen.

5. člen
Zahtevek za spremembo izhodiščne cene mora vsebo-

vati naslednje podatke:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za

katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslov-
nega registra,

b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne
službe,

c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zaveza-
nec koncesionar,

d) navedbo občin, na območju katerih se opravljajo
storitve navedenih dejavnosti,

e) cenik po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter
povprečno ceno, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in
odstotek povečanja teh cen v letih 1999 in 2000 oziroma
do datuma vložitve zahtevka,

f) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah porabni-
kov, novo povprečno ceno, za katero se vlaga zahtevek z
datumom predvidene uveljavitve in procent povišanja pov-
prečne cene,

g) pregled fakturirane realizacije z navedbo količine
prodane storitve za posamezne vrste porabnikov po posa-
meznih mesecih za leta 1999 in 2000 oziroma do datuma
vložitve zahtevka,

h) navedbo stroškov po vrstah energentov oziroma stro-
škov proizvodnje toplote na pragu proizvajalca,

i) pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo
za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahtevek v
letih 1999 in 2000 oziroma do datuma vložitve zahtevka,

j) bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje
za leto 1999 in za leto 2000,

k) prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) za leto 1999
in za leto 2000,

l) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziro-
ma organa iz 35. člena energetskega zakona.

Način izračuna nove povprečne cene je naveden v
10. točki priloge.

Podatke iz točk a), b), c) in d) upravičenec prilaga ob
prvi prijavi cen v letu oziroma ob medletni spremembi teh
podatkov.

6. člen
Zavezanec lahko uveljavi zvišanje cene in mora uvelja-

viti znižanje cene v primeru znižanja cen vhodnih energentov
na način, ki je opisan v prilogi od 5. do 9. točke, če ima
soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma orga-
na iz 35. člena energetskega zakona. V tem primeru mora
osem dni pred uveljavitvijo spremembe cen obvestiti mini-
strstvo o spremembi cen, ki jo uveljavlja skladno z mehani-
zmom.

Obvestilo mora vsebovati:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za

katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslov-
nega registra,

b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne
službe,

c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zaveza-
nec koncesionar,

d) navedbo občin, na območju katerih se opravljajo
storitve navedenih dejavnosti,

e) trenutno priključno moč odjemalcev po vrsti uporabe
in dolžino omrežja,

f) letno strukturo energentov potrebnih za proizvodnjo
toplote,

g) cenik po vrstah storitev in vrstah uporabnikov, ki se
uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh
cen v letih 1999 in 2000 oziroma do datuma vložitve
zahtevka,

h) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah pora-
bnikov,

i) kalkulacijo obstoječe in nove povprečne cene daljin-
skega ogrevanja v skladu z elementi iz 2. in 3. točke priloge
te uredbe ter procent povišanja povprečne cene,

j) bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje
za leto 1999 in za leto 2000,

k) prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) v letu 1999
in za leto 2000,

l) povprečno bruto plačo za mesec december 1999 in
zadnjo povprečno izplačano bruto plačo,

m) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziro-
ma organa iz 35. člena energetskega zakona.

Način izračuna nove povprečne cene je naveden v
deseti točki priloge.

Podatke iz točk a), b), c), d), e) in f) upravičenec prilaga
ob prvi prijavi cen v letu oziroma ob medletni spremembi teh
podatkov.
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7. člen
Ne glede na določila 3., 4. in 5. člena te uredbe zaveza-

nec ni upravičen do spremembe izhodiščne cene in poveča-
nja cene po mehanizmu za oblikovanje, če povprečna cena
daljinskega ogrevanja (obdobje 12 mesecev, in sicer od me-
seca decembra 1999 do meseca novembra 2000) presega
9.190 SIT/MWh na dan 1. decembra 2000.

8. člen
Ne glede na določila iz prejšnjega člena te uredbe

lahko zavezanec na osnovi predhodnega soglasja pristojne-
ga organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena
energetskega zakona pošlje na ministrstvo zahtevek za povi-
šanje izhodiščne cene ter cen po mehanizmu za oblikovanje
cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja. Ministrstvo pridobi mnenje pristojnega ministrstva
za energetiko in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije
za določitev stopnje povišanja elementov cene.

9. člen
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če

oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.

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

nem listu Republike Slovenije in velja 12 mesecev.

Št. 383-03/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

P R I L O G A

1. Cena za distribucijo pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja je praviloma sestavljena iz naslednjih
elementov:

– variabilnega dela, ki pokriva variabilne stroške proizvodnje in distribucije daljinske toplote ter se uporabnikom
obračunava kot cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v SIT/MWh, in

– fiksnega dela, ki pokriva fiksne stroške, to je stroške za obratovanje sistema ter se uporabnikom obračunava kot
cena za priključno moč v SIT/MW/leto.

2. Variabilni del cene praviloma zajema:

1) pri samostojnih proizvajalcih in proizvajalcih, ki so istočasno tudi distributerji toplotne energije:
– stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, premog, les in drugo),
– stroške energije za obratovanje proizvodnih naprav,
– stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem vročevodnem omrežju oziroma stroške, ki so opredeljeni

v tarifnem sistemu in ceniku posameznega podjetja,
– stroške vode in kemične priprave vode (KPV), če ti stroški predstavljajo več kot 2 % vrednosti vseh variabilnih

stroškov;

2) pri samostojnih distributerjih toplotne energije:
– stroške nabavljene toplotne energije,
– stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem vročevodnem omrežju oziroma stroške, ki so opredeljeni

v tarifnem sistemu in ceniku posameznega podjetja,
– stroške vode in KPV, če ti stroški predstavljajo več kot 2 % vrednosti vseh variabilnih stroškov.
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3. Fiksni del cene praviloma zajema vse ostale stroške obratovanja sistema (tako pri proizvajalcih kot pri distributerjih
daljinske toplote), in sicer:

– stroške materiala (brez stroškov energentov, navedenih v drugi točki te priloge),

– stroške storitev,

– stroške dela,

– stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja,

– amortizacijo,

– popravke vrednosti terjatev,

– druge odhodke (stroške) poslovanja,

– odhodke financiranja.

Stroški materiala vključujejo pomožni material, odpis drobnega inventarja, pisarniški material in strokovno literaturo,
popisne razlike pri materialu, revalorizacije stroškov porabe materiala in drobnega inventarja ter druge stroške materiala.

Stroški storitev vključujejo storitve pri pridobivanju energije, stroške transportnih storitev, najemnine, povračila stroškov
v zvezi z delom, stroške storitev plačilnega prometa in bančnih storitev, stroške intelektualnih storitev, zavarovalne
premije in stroške drugih storitev.

Stroški dela vključujejo izplačane plače po ustrezni kolektivni pogodbi in sklenjenih individualnih pogodbah, vse
pripadajoče prispevke in davke ter z zakonom določene osebne prejemke (regres, prehrana, stroški za prevoz na delo
in drugo).

Tekoče in investicijsko vzdrževanje mora omogočati normalno obratovanje sistema in njegovo uporabo do konca
predvidene življenjske dobe. Stroški vzdrževanja vključujejo stroške nabave vgradnih delov za stroje in naprave,
nadomestne dele za opremo ter sredstva in material za vzdrževanje osnovnih sredstev ter storitve v zvezi z vzdrževanjem
delovnih sredstev.

Amortizacija se praviloma obračunava po amortizacijskih stopnjah, ki jih priporoča odbor za komunalno energetiko
Združenja za energetiko pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Popravki vrednosti terjatev vključujejo odpise terjatev do višine, ki ne presega 3 % letne fakturirane realizacije.

Drugi odhodki (stroški) poslovanja zajemajo dajatve za varstvo človekovega okolja, štipendije in dajatve, ki niso odvisne
od poslovnega izida.

Odhodki financiranja zajemajo vse odhodke, povezane s financiranjem osnovne dejavnosti podjetja, če je dejavnost
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja osnovna dejavnost podjetja. Če dejavnost distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja predstavlja samo del dejavnosti posameznega podjetja, so v
odhodkih financiranja lahko vključeni samo odhodki financiranja, ki izhajajo iz dejavnosti distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja

4. Poleg pokrivanja stroškov poslovanja, navedenih v 2. in 3. točki te priloge, naj bi cena za distribucijo pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja praviloma omogočala tudi doseganje dobička, ki bi bil namenjen za nadaljnji razvoj
podjetja. Letno stopnjo dobička opredeli lastnik oziroma ustanovitelj v letnem planu podjetja.
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5. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne proizvajalce in proizvajalce, ki so istočasno tudi distributerji toplotne
energije se preračuna po naslednji formuli:

∑
=







×=

n

i i

ii
pp

E

Ea
VCVC

1 0

0

a1+a2+……+an=1

Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:

VCp = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano vrednost),

VC0p = Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano
vrednost),

ai = Ponder posamezne vrste energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote,

Ei = Nova cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote,

Eoi = Izhodiščna cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote.

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema (VC0p) je cena toplotne energije, ki je bila
opredeljena za vsakega proizvajalca daljinske toplote kot izhodiščna cena ob sprejemu oziroma začetku veljavnosti te
metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema (VCp) je cena, ki je izračunana na osnovi te
metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.

Izhodiščna cena energenta (Eoi) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je cena posameznega energenta, ki jo je
proizvajalec toplotne energije plačal v izhodiščnem obdobju. V ceni energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti
Fco proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Nova cena energenta (Ei) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je povprečna cena posameznega energenta, ki
jo proizvajalec toplotne energije plača v spremljanem mesecu. V ceni energenta morajo biti vključeni vsi stroški na
pariteti Fco proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Ponderji (ai) predstavljajo delež posameznega energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote. Vsota vseh
ponderjev oziroma deležev mora biti enaka 100 % oziroma 1.

V odvisnosti od sistema se pri proizvodnji daljinske toplote lahko uporabljajo naslednji energenti:

– plin,

– EL kurilno olje,

– mazut,

– premog,

– les,

– odpadki,

– električna energija za proizvodne potrebe in za pogon črpalk.

Poleg zgoraj navedenih energentov je v tej kategoriji zgolj zaradi lažjega obračunavanja vključena tudi kemično
pripravljena voda (njena poraba oziroma izgube).

V zgornji formuli se upošteva poraba tistih energentov, ki imajo več kot 2 % delež v celotni porabi vseh energentov.

6. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne distributerje toplotne energije se preračuna po naslednji formuli:
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Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:

VCd = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano vrednost),

VC0d = Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano
vrednost),

bi = Ponder toplote ter energije in medija za prenos toplote,

Ei = Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote,

Eoi = Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote.

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema (VC0d) je cena toplotne energije, ki je bila
opredeljena za vsakega samostojnega distributerja toplotne energije kot izhodiščna cena ob sprejemu oziroma začetku
veljavnosti te metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema (VCd) je cena, ki je izračunana na osnovi te
metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.

Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote (Eoi) je cena teh postavk, ki jo je distributer
toplotne energije plačal v izhodiščnem obdobju. V ceni posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse
dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote (Ei) je povprečna cena posamezne postavke, ki jo
distributer toplotne energije plača v spremljanem mesecu. V ceni posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški
in vse dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Ponderji (bi) predstavljajo delež posamezne postavke v strukturi vseh postavk. Vsota vseh ponderjev oziroma deležev
mora biti enaka 100 % oziroma 1.

Kot toplota ter energija in medij za prenos toplote so predvidene naslednje postavke:

– nabavljena toplota,

– električna energija za pogon črpalk.

Poleg zgoraj navedenih postavk je v tej kategoriji zgolj zaradi lažjega obračunavanja vključena tudi kemično pripravljena
voda (njena poraba oziroma izgube).

V zgornji formuli se upošteva poraba tistih postavk, ki imajo več kot 2 % delež v porabi vseh postavk.

7. Nove cene za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema (variabilni del cene) se lahko izračunavajo in
usklajujejo vsak mesec glede na spremembe cen posameznih energentov iz druge točke te priloge.
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8. Za spremembo fiksnega dela cene tako za samostojne proizvajalce in proizvajalce, ki so istočasno tudi distributerji
toplotne energije, kakor tudi za samostojne distributerje toplotne energije, se izračuni opravijo po naslednji formuli:
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Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
FC = Nova cena za priključno moč (SIT/MW/leto) (brez davka na dodano vrednost),
FC0 = Izhodiščna cena za priključno moč (SIT/MW/leto) (brez davka na dodano vrednost),
P = Letno povprečje mesečnih bruto plač v Republiki Sloveniji,
Po= Izhodiščna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji,
I = Indeks cen proizvajalcev v industriji v Republiki Sloveniji v spremljanem obdobju,
Io = Izhodiščni indeks cen proizvajalcev v industriji v Republiki Sloveniji,
a = Ponder mesečih bruto plač v Republiki Sloveniji,
b = Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v Republiki Sloveniji.

Izhodiščna cena za priključno moč (FC0) je cena za priključno moč, ki je bila za vsakega proizvajalca ter samostojnega
distributerja toplotne energije opredeljena kot izhodiščna cena ob sprejemu oziroma začetku veljavnosti te metodo-
logije.

Nova cena za priključno moč (FC) je cena, ki je izračunana na osnovi te metodologije in se spreminja s spremembami
vhodnih parametrov.

Izhodiščna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji (Po) je izračunana kot povprečje mesečnih bruto plač v zadnjih 12
mesecih (december 1999 – november 2000) pred izhodiščnim datumom 1. 12. 2000. Vir podatkov o višini mesečnih
bruto plač je Statistični urad Republike Slovenije: Povprečne mesečne plače v podjetjih, družbah in organizacijah.

Letno povprečje mesečnih bruto plač v Republiki Sloveniji (P) je povprečje objavljenih mesečnih bruto plač v Republiki
Sloveniji v zadnjem 12-mesečnem obdobju pred vloženim zahtevkom za spremembo cene. Vir podatkov o višini
mesečnih bruto plač je Statistični urad Republike Slovenije: Povprečne mesečne plače v podjetjih, družbah in
organizacijah.

Izhodiščni indeks cen proizvajalcev v industriji v Republiki Sloveniji (Io) je indeks cen proizvajalcev v industriji v Republiki
Sloveniji v izhodiščnem obdobju, preračunan na izhodiščni indeks maj 2000 = 100. Vir podatkov o indeksu cen
proizvajalcev v industriji je Statistični urad Republike Slovenije: Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih.

Indeks cen proizvajalcev v industriji v Republiki Sloveniji v spremljanem obdobju (I) je indeks cen proizvajalcev v
industriji v Republiki Sloveniji v zadnjem mesecu spremljanega obdobja, preračunan na izhodiščni indeks maj 2000 =
100. Vir podatkov o indeksu cen proizvajalcev v industriji je Statistični urad Republike Slovenije: Indeks cen industri-
jskih proizvodov pri proizvajalcih.

Ponder mesečnih bruto plač v Republiki Sloveniji (a) predstavlja delež bruto plač v strukturi fiksnih stroškov vsakega
proizvajalca oziroma samostojnega distributerja daljinske toplote.

Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v Republiki Sloveniji (b) predstavlja delež ostalih fiksnih stroškov (brez
bruto plač) v strukturi fiksnih stroškov vsakega proizvajalca oziroma samostojnega distributerja daljinske toplote.

Vsota ponderja indeksa cen proizvajalcev v industriji v Republiki Sloveniji in ponderja mesečnih bruto plač v Republiki
Sloveniji mora biti enaka 1.

9. Nove cene za priključno moč (FC) se izračunavajo in usklajujejo enkrat letno. Višina spremembe je odvisna od
sprememb indeksa cen proizvajalcev v industriji ter od sprememb višine povprečnih mesečnih bruto plač v Republiki
Sloveniji, ki so nastale z dnem 1. junija 2000.
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10. Način izračuna nove povprečne cene se opravi po naslednji formuli:
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Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
PC = Nova povprečna cena,
Ci=1,…n = Posamezne cene novega prodajnega cenika (toplotna energija, topla voda in priključna moč),
K i=1,…n = Planske količine prodane toplote, tople vode in priključne moči po posameznih kategorijah prodajnega
cenika v obdobju enega leta od predvidenega datuma uveljavitve spremembe variabilnega ali fiksnega dela cene.

1787. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
prenos električne energije in gospodarske
javne službe upravljanje prenosnega omrežja

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o načinu
izvajanja gospodarske javne službe prenos

električne energije in gospodarske javne službe
upravljanje prenosnega omrežja

1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe

prenos električne energije in gospodarske javne službe
upravljanje prenosnega omrežja (v nadaljevanju: uredba)
(Uradni list RS, št. 54/00, 79/00 in 124/00) se v prvem
odstavku 31. člena za besedami “proizvajalci električne ener-
gije“ doda vejica in vstavi besedilo “, ki so priključeni na
prenosno omrežje,“.

2. člen
V 38. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odsta-

vek, ki se glasijo:
“Upravljalec prenosnega omrežja mora skleniti z uprav-

ljalci distribucijskih omrežij najkasneje do 15. oktobra za
prihodnje koledarsko leto letno pogodbo o dostopu do omre-
žja, ki obsega tudi dostop do prenosnega omrežja, ki jo
uveljavlja upravljalec distribucijskega omrežja za upravičene
odjemalce in proizvajalce, priključene na distribucijsko omre-
žje. V pogodbi se določi cena za posameznega upravljavca
distribucijskega omrežja na osnovi:

– različnih stroškov z zagotavljanjem obveznosti javnih
služb s področja distribucije električne energije,

– različne gostote omrežja, upoštevaje odjem na tem
omrežju,

– naložb, ki so skladne z načrtom razvoja distribucij-
skega omrežja.

V pogodbi se tudi določi rok, v katerem morajo uprav-
ljalci distribucijskih omrežij plačevati upravljalcu prenosnega
omrežja dostop do omrežja, ki ne sme biti daljši od 10 dni
po prejemu plačila cene dostopa do prenosnega omrežja

od upravičenega odjemalca oziroma proizvajalca, ki je pri-
ključen na distribucijsko omrežje.

Obvezujoča izhodišča za pogodbe o dostopu do pre-
nosnega omrežja, ki temeljijo na v drugem odstavku oprede-
ljenih kriterijih, določi Vlada Republike Slovenije najkasneje
do 15. oktobra za naslednje leto na utemeljen in obrazložen
predlog Agencije za energijo.“.

3. člen
V prvem odstavku 40. člena se črtata besedi “drugi

alinei“, besedi “četrtega odstavka“ pa spremenita “v četrtem
odstavku“, številka “22“ pa nadomesti s številko “24“.

V tretjem odstavku se besedilo “Energijo iz drugega
odstavka“ nadomesti z besedilom “Vso energijo, ki jo je
dolžan prednostno dispečirati po prvem odstavku tega čle-
na“.

Četrti, peti in šesti odstavek se črtajo.
V sedmem odstavku se črta beseda “plačil“.
Sedmi in osmi odstavek postaneta četrti in peti odsta-

vek.

4. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:

“40.a člen
Vlada Republike Slovenije določi tudi največjo količino

električne energije, ki jo upravljalec omrežja lahko uvozi za
prodajo na organiziranem trgu z električno energijo. Stroške
za nakup električne energije krije upravljalec prenosnega
omrežja.

Dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena sme uprav-
ljalec prenosnega omrežja opravljati izključno do 1. januarja
2003, razen če Vlada Republike Slovenije, v skladu s 115.
členom energetskega zakona, ta rok skrajša.“

5. člen
V prvem odstavku 41. člena uredbe se beseda “četr-

tem“ nadomesti z besedo “petem“.

6. člen
Za 44. členom uredbe se doda nov 44.a člen, ki se

glasi:

“44.a člen
Javno podjetje Elektro Slovenija, d.o.o., kot trenutni

dobavitelj električne energije neposrednim odjemalcem na
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prenosnem omrežju, je dolžan pogodbe za njihovo oskrbo,
veljavne na dan 14. april 2001 podaljšati do 15. oktobra
2001.

Neposredni odjemalci ne morejo odstopiti od pogodb
iz prejšnjega odstavka pred iztekom v prejšnjem odstavku
navedenega obdobja.

Javno podjetje Elektro Slovenija, d.o.o., kot trenutni
dobavitelj električne energije na prenosnem omrežju, je dol-
žan veljavne pogodbe na dan 1. april 2001 podaljšati za
neposredne odjemalce do 15. oktobra 2001 in za distribu-
cijska podjetja do 15. julija 2001.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 312-30/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1788. Uredba o pogojih za pridobitev statusa
kvalificiranega proizvajalca električne energije

Na podlagi drugega odstavka 29. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega

proizvajalca električne energije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se določajo pogoji za pridobitev statusa

kvalificiranega proizvajalca električne energije.

2. člen
Ta uredba zlasti določa:
– vrste kvalificiranih proizvajalcev električne energije

glede na primarni vir energije in nazivno električno moč,
– pogoje za pridobitev statusa kvalificiranega proizva-

jalca električne energije in
– postopek za pridobitev statusa kvalificiranega proiz-

vajalca električne energije.

3. člen
Določbe uredbe se nanašajo na pravne in fizične ose-

be, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije.

4. člen
Poleg pomenov, določenih v energetskem zakonu, ima-

jo izrazi v tej uredbi še naslednji pomen:
– celotni izkoristek toplarne je razmerje med vsoto ne-

to proizvedene električne energije ter koristne toplote in
energijskim vložkom goriva. Če ni drugače navedeno, se v
tej uredbi upošteva celotni izkoristek glede na energijski

vložek fosilnega goriva, pri čemer se energijski vložki obnov-
ljivih virov in komunalnih odpadkov ne upoštevajo. Pri dolo-
čitvi energijskega vložka goriva se upošteva spodnja kurilna
vrednost goriva,

– fosilna goriva so goriva, ki so pridobljena iz rudnin-
skih zalog, ne glede na to ali se uporabijo v prvotni sestavi ali
predelana,

– komunalni odpadki: velja enaka definicija, kot je upo-
rabljena v zakonodaji s področja ravnanja z odpadki; v to
skupino sodi tudi deponijski plin,

– koristna toplota je toplota, ki se odda v sisteme lokal-
ne javne službe za distribucijo toplote ali v sisteme industrij-
skih porabnikov,

– kvalificirana elektrarna je postroj, s katerim si je kvali-
ficirani proizvajalec pridobil status kvalificiranega proizva-
jalca,

– ločena proizvodnja je proizvodnja električne energije
in toplote v ločenih postrojih. V primerjavi s soproizvodnjo je
iz goriva možno v ločeni proizvodnji pridobiti električno ener-
gijo v termoelektrarni in toploto v kotlovnici,

– neto proizvedena električna energija je električna
energija oddana iz elektrarne, ki se od proizvedene električ-
ne energije na delih postroja, ki proizvajajo električno ener-
gijo, razlikuje za vso v postroju porabljeno električno energi-
jo in izgube znotraj elektrarne ter za morebitne vstopne
količine električne ali mehanske energije,

– proizvodnja toplarne je vsota neto proizvedene elek-
trične energije in koristne toplote,

– prihranek primarne energije (PPE) je s to uredbo
določen pokazatelj, ki je izražen kot odstotek porabljenega
goriva, in izraža, kolikšen del energije, vsebovane v gorivu,
se v obravnavanem procesu pretvorbe prihrani v primerjavi z
ločeno proizvodnjo,

– toplarna: elektrarna s soproizvodnjo toplote in elek-
trične energije.

II. KVALIFICIRANI PROIZVAJALCI ELEKTRIČNE
ENERGIJE IN KVALIFICIRANE ELEKTRARNE

5. člen
Kvalificirani proizvajalci (KP) električne energije so pro-

izvajalci električne energije v kvalificiranih elektrarnah (KE),
ki si pridobijo status po tej uredbi.

Kvalificirani proizvajalci si pridobijo status samo za
postroje, ki so kvalificirane elektrarne, ne pa tudi za morebit-
ne druge postroje na isti lokaciji ali druge elektrarne, v
katerih proizvajajo električno energijo.

Kvalificirana elektrarna ne more biti organizacijsko v
sestavi pravne osebe, ki se ukvarja z izvajanjem dejavnosti
prenosa, upravljanjem prenosnega omrežja, distribucijo elek-
trične energije, upravljanjem distribucijskega omrežja, oskr-
bo tarifnih odjemalcev ali organiziranjem trga z električno
energijo. Kvalificirane elektrarne, v lasti navedenih pravnih
oseb, se morajo v 6 mesecih po uveljavitvi te uredbe organi-
zirati kot samostojne pravne osebe.

Pri izpolnjevanju predpisanih deležev porabe električ-
ne energije, ki jih morajo porabniki potrošiti iz obnovljivih
virov ali odpadkov, je položaj kvalificiranih proizvajalcev, ki
so svoj status dosegli na podlagi pretvorbe fosilnih goriv z
visokim izkoristkom v električno energijo in toploto enak
kvalificiranim proizvajalcem, ki so svoj status dosegli na
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podlagi izrabe obnovljivih virov oziroma odpadkov v sora-
zmerju z njihovim doseženim prihrankom izpusta v ozračje
CO2 na kWh električne energije.

6. člen
Kvalificirane elektrarne so glede na vir primarne ener-

gije:
1. Elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo eno

od obnovljivih energij, se uvrščajo v naslednje skupine:
– hidroelektrarne,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo pretež-

no geotermalno energijo,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo bio-

maso,
– elektrarne, ki izkoriščajo izključno energijo vetra,
– elektrarne, ki izkoriščajo izključno sončno energijo,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katero-

koli drugo vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedr-
skega izvora,

– kombinirane elektrarne skupin, opisanih v tej točki;
2. Elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo ko-

munalne odpadke;
3. Toplarne, ki z visokim izkoristkom pretvarjajo vho-

dno energijo goriv fosilnega izvora kot edino vhodno energi-
jo ali fosilna goriva v kombinaciji z obnovljivimi viri oziroma
komunalnimi odpadki.

7. člen
Glede na maksimalno možno količino proizvedene elek-

trične energije v enem letu se kvalificirane elektrarne delijo
na naslednje velikostne razrede:

1. mikro: do vključno 36 kW nazivne instalirane elek-
trične moči,

2. male: nad 36 kW do vključno 1 MW nazivne instali-
rane električne moči,

3. srednje: nad 1 MW do vključno 10 MW nazivne
instalirane električne moči,

4. velike: nad 10 MW nazivne instalirane električne
moči.

8. člen
Glede na razporeditev proizvodnje tekom leta se kvalifi-

cirane toplarne delijo na:
1. toplarne za daljinsko ogrevanje; to so toplarne, ki

več kot 50% letno proizvedene toplote oddajajo v sisteme
lokalne javne službe za distribucijo toplote,

2. industrijske toplarne: so toplarne, ki več kot 50%
letno proizvedene toplote oddajajo v sisteme industrijskih
porabnikov.

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA KVALIFICIRANEGA
PROIZVAJALCA ELEKTRIČNE ENERGIJE

9. člen
Glede na vrsto energetskega vira morajo posamezne

kvalificirane elektrarne zadostiti tudi naslednjim pogojem:
1. Elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo eno

od obnovljivih energij:
– hidroelektrarne: hidroelektrarne ne smejo prekomer-

no posegati v okolje,

– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo pretež-
no geotermalno energijo: niso določeni dodatni pogoji,

– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo bioma-
so:

a) biomasa mora predstavljati najmanj 90% uporablje-
nega goriva, merjeno po spodnji kurilni vrednosti, v letnem
povprečju,

b) elektrarne lahko kot gorivo uporabljajo biomaso, če
delujejo v skladu z zakoni in podzakonskimi akti, ki urejajo
ravnanje z odpadki in z biomaso,

– elektrarne, ki izkoriščajo izključno energijo vetra: ni-
so določeni dodatni pogoji,

– elektrarne, ki izkoriščajo izključno sončno energijo:
niso določeni dodatni pogoji,

– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katero-
koli drugo vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedr-
skega izvora: niso določeni dodatni pogoji,

– kombinirane elektrarne skupin, opisanih v tej točki:
niso določeni pogoji.

2. Elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo ko-
munalne odpadke:

– komunalni odpadki morajo predstavljati najmanj 90%
uporabljenega goriva, merjeno po spodnji kurilni vrednosti,
na letnem povprečju,

– elektrarne lahko kot gorivo uporabljajo komunalne
odpadke, če delujejo v skladu z zakoni in podzakonskimi
akti, ki urejajo ravnanje z odpadki.

3. Toplarne, ki uporabljajo goriva fosilnega izvora kot
edino vhodno energijo ali fosilna goriva v kombinaciji z
obnovljivimi viri oziroma odpadki:

– dosegati morajo celotni izkoristek vsaj 80%,
– glede na celotni izkoristek morajo dosegati nasled-

nje vrednosti prihranka primarne energije:
a) če dosegajo celotni izkoristek od 80% do vključno

90%, morajo glede na velikost dosegati naslednje vrednosti
prihranka primarne energije (okrajšano PPE):

– za toplarne z izhodno električno močjo nad 1 MW:
PPE > 10%,

– za toplarne z izhodno električno močjo do vključno 1
MW: PPE > 0,

b) če dosegajo celotni izkoristek več kot 90%, morajo
dosegati prihranek primarne energije PPE > 0.

PPE se računa kot povprečje za eno leto obratovanja.
Za nove elektrarne se PPE izračuna na podlagi podatkov iz
prevzemnih meritev in predvidenega časa enoletnega obra-
tovanja iz energetskega dovoljenja.

Količina energijskih vložkov se izračuna kot vsota po-
sameznih delnih vložkov za različna goriva. Posamezni vložki
so izračunani na podlagi količine posameznega goriva in
spodnje kurilne vrednosti teh goriv.

Vložek obnovljivih virov energije ter komunalnih odpad-
kov se ne šteje med vložke goriva. Postopek izračuna PPE
in celotnega izkoristka vsebuje Priloga 1, ki je sestavni del te
uredbe.

Za dokazovanje dosežene PPE mora kvalificirani proiz-
vajalec z ustreznimi registriranimi merilniki dokazati celotno
vstopno in izstopno energijo.

Posebne zahteve glede meritev in registracije se dolo-
čijo v energetskem dovoljenju.
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IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA
KVALIFICIRANEGA PROIZVAJALCA ELEKTRIČNE

ENERGIJE

10. člen
O pridobitvi statusa kvalificiranega proizvajalca odloči

minister, pristojen za energetiko, na zahtevo proizvajalca.
Vlogi je potrebno priložiti energetsko dovoljenje, upo-

rabno dovoljenje za elektrarno, dokumentacijo o izpolnjeva-
nju pogojev iz te uredbe in dokazila o proizvedeni količini
električne energije in toplote v preteklem letu.

Za nove elektrarne in elektrarne, ki so rekonstruirane,
s spremenjenimi parametri, se predloži tudi Poročilo o pre-
vzemnih meritvah.

Nove elektrarne lahko zaprosijo za dodelitev statusa
kvalificiranega proizvajalca tudi brez uporabnega dovoljenja,
vendar se jim bo status kvalificiranega proizvajalca dodelil
le, ko bodo dostavile uporabno dovoljenje. V tem primeru
morajo vlogi priložiti odločbo o poskusnem obratovanju. V
času poskusnega obratovanja ima taka elektrarna enak sta-
tus kot industrijska toplarna iz druge alinee 8. člena te
uredbe. Tak status lahko velja do izteka roka iz odločbe za
poskusno obratovanje.

Podrobnejša vsebina vloge za pridobitev statusa za
nove ali rekonstruirane elektrarne je razvidna iz Priloge 2, ki
je sestavni del te uredbe.

11. člen
Za ustrezno dodeljevanje statusa kvalificiranega proiz-

vajalca se pri ministrstvu, pristojnem za energetiko, vodi
register kvalificiranih proizvajalcev.

V register kvalificiranih proizvajalcev so vpisani vsi kvali-
ficirani proizvajalci.

Ob vpisu v register se kvalificiranemu proizvajalcu dolo-
či identifikacijska številka.

Razen z dokončno odločbo o podelitvi statusa kvalifici-
ranega proizvajalca lahko kvalificirani proizvajalec uveljavlja
ugodnosti, ki izhajajo iz tega statusa tudi z navedbo identifi-
kacijske številke vpisa v register in z navedbo obdobja ve-
ljavnosti statusa.

12. člen
V register kvalificiranih proizvajalcev se proizvajalci vpi-

šejo po dokončnosti odločbe o dodelitvi statusa kvalificira-
nega proizvajalca. V registru so enaki podatki kot v vlogi za
pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca (Priloga 2), po-
leg tega pa tudi podatki o proizvedeni količini električne
energije in toplote v preteklem letu.

Kvalificirani proizvajalci morajo za vsako leto obratova-
nja za potrebe registra dostaviti podatke o proizvedeni koli-
čini električne energije in toplote ter o porabi goriva. Nave-
deni podatki morajo biti podani v enaki obliki, kot je določe-
na v točki 2.0 Podatki o obratovanju KE iz Vloge za podaljša-
nje statusa kvalificiranega proizvajalca – Priloga 3, ki je
sestavni del te uredbe.

13. člen
Status kvalificiranega proizvajalca se podeli za obdobje

od enega do deset let obratovanja kot KE. Dolžina veljavno-
sti statusa se določi v odločbi o dodelitvi statusa kvalificira-
nega proizvajalca glede na vrsto elektrarne, povprečno amor-
tizacijsko dobo in druge obratovalne parametre, obseg pro-
izvodnje in možnost, da se učinki obratovanja spreminjajo
glede na zahteve po tej uredbi.

14. člen
Za podaljšanje statusa morajo kvalificirani proizvajalci

ali njihovi zastopniki najkasneje 60 dni pred iztekom statusa
kvalificiranega proizvajalca vložiti vlogo za podaljšanje statu-
sa kvalificiranega proizvajalca (Priloga 3), s katero dokažejo
izpolnjevanje pogojev za podaljšanje statusa.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Obstoječe toplarne za daljinsko ogrevanje, ki ne izpol-

njujejo pogoja celotnega izkoristka iz tretje točke 9. člena te
uredbe, imajo petletno prehodno obdobje, v katerem za
pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca zadostuje, da
poleg ostalih pogojev določenih z energetskim zakonom in
to uredbo, dosegajo celotni izkoristek 75%.

16. člen
Obstoječi mali proizvajalci električne energije, ki pro-

dajajo električno energijo v skladu s sklepom Vlade Republi-
ke Slovenije o najvišji ceni odkupa električne energije od
malih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št.
82/99, v nadaljevanju: sklep) si v času 6 mesecev od uve-
ljavitve te uredbe pridobijo status kvalificiranega proizvajalca
električne energije.

Do pridobitve statusa kvalificiranega proizvajalca pote-
ka odkup električne energije od malih proizvajalcev po po-
gojih in na način, ki ga določa sklep iz prejšnjega odstavka.

17. člen
Male elektrarne, ki prodajajo električno energijo v skla-

du s sklepom iz prvega odstavka prejšnjega člena te uredbe
in si v danem roku ne bodo pridobile statusa kvalificiranega
proizvajalca, bodo lahko prodajale električno energijo po
prenehanju veljavnosti prej navedenega sklepa le na organi-
ziranem trgu električne energije kot vsi ostali proizvajalci
električne energije, ki nimajo statusa kvalificiranega proizva-
jalca.

18. člen
Obstoječe toplarne, ki bodo izkazovale status kvalifici-

ranega proizvajalca po 15. členu te uredbe, morajo v roku
dveh mesecev od dneva uveljavitve te uredbe vložiti vloge za
pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca.

19. člen
Vlada Republike Slovenije vsakih 5 let preizkusi ustrez-

nost referenčnih vrednosti toplotnih in električnih izkoristkov
glede na stanje tehnologije proizvodnje toplote in električne
energije v ločeni proizvodnji.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 312-35/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1 
 
 
 

,=5$ý81 35,+5$1.$ 35,0$51( (1(5*,-( ,1 &(/271(*$ ,=.25,67.$ 
 
 
1. Prihranek primarne energije 
 
3ULKUDQHN SULPDUQH HQHUJLMH �33(� L]UDþXQDPR SR QDVOHGQML IRUPXOL� 
                              PPE = [1- 1/(αQ/ηQ+ αE/ηE)]   x  100 %. 
 
3UL þHPHU posamezni simboli pomenijo: 
αE  HOHNWULþQL L]NRULVWHN WRSODUQH 
αQ = toplotni izkoristek toplarne 
ηE  HOHNWULþQL L]NRULVWHN UHIHUHQþQH HOHNWUDUQH: 
        - ]D WRSODUQH� NL VR SULNOMXþHQH QD QDSHWRVW ! �� N9  ηE = 55 %  
        - za toplarne, ki so priklMXþHQH QD QDSHWRVW " �� N9 ηE = 50 %  
        - ]D PLNUR WRSODUQH� NL VR SULNOMXþHQH QD QL]NR QDSHWRVW ηE = 45 % 
ηQ  WRSORWQL L]NRULVWHN UHIHUHQþQH NRWORYQLFH�  
        - ]D WRSODUQH� NL XSRUDEOMDMR NRW JRULYR ]HPHOMVNL SOLQ DOL XWHNRþLQMHQ QDIWQL SOLQ�  
ηQ = 100 % 
        - za druge toplarne: ηQ = 90 % 
 
(OHNWULþQL LQ WRSORWQL L]NRULVWHN WRSODUQH L]UDþXQDPR SR QDVOHGQMLK IRUPXODK� 
                                                   αE = E/G x 100 % 
                                                   αQ = Q/G x 100 % 
 
3UL þHPHU SRVDPH]QL VLPEROL SRPHQLMR� 
Q: proizvedena koristna toplota, 
(� QHWR SURL]YHGHQD HOHNWULþQD HQHUJLMD  
*� NROLþLQD HQHUJLMVNLK YORåNRY IRVLOQHJD JRULYD Y WRSODUQR� SUL þHPHU MH XSRãWHYDQD  
    spodnja kurilna vrednost 
 
2. Proizvodnja in celotni izkoristek 
 
Proizvodnja Ecel toplarne je: 

Ecel = (E + Q), 
kjer so oznake kot zgoraj. 
 
Celotni izkoristek glede na fosilno gorivo (ηC � VH L]UDþXQD SR QDVOHGQML IRUPXOL� 

ηC = Ecel/G x 100 %. 
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PRILOGA 2 
 
 
 

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA KVALIFICIRANEGA PROIZVAJALCA 
 
 
1.0 Splošni podatki o prosilcu (za poslovne subjekte) 

 
1.1 Identifikacijska številka v registru kvalificiranih proizvajalcev (KE) 

 
1.2 0DWLþQD ãWHYLOND SRVORYQHJD VXEMHNWD  

'DYþQD ãWevilka poslovnega subjekta 
 

1.3 Ime poslovnega subjekta, ki prosi za dodelitev statusa KE 
 

1.4 Naslov:  
ulica: ...................................................................številka: ..........………………. 
naselje: ............................................................. 
poštna številka:...................... pošta:.................................................................. 
 

1.5 Glavna dejavnost prosilca  
 

1.6 3UDYQD RUJDQL]DFLMVND REOLND �G�R�R�� G�G�� V�S�� GUXJR� LQ SRORåDM .( Y SRGMHWMX

(lastnina, najem itd.) 
 

1.7 Podatki o registraciji podjetja (kopija) 
 

1.8 Ime in kontaktni podatki osebe odgovorne za obratovanje KE: 
tel: …………….... fax: …………………... e-pošta: .......................................... 
 

1.9 Številka in kopija licence 
�ýH SURVLOHF VDP QLPD OLFHQFH� SRWHP MH SRWUHEQR SULORåLWL SRJRGER ]
upravljavcem elektrarne, ki ima licenco) 
 

 
 
1.0 6SORãQL SRGDWNL R SURVLOFX �]D REþDQH� 

 
1.1 Identifikacijska številka v registru kvalificiranih proizvajalcev (KE) 

 
1.2 'DYþQD ãWHYLOND  

 
1.3 ,PH LQ SULLPHN REþDQD� NL SURVL ]D GRGHOLWHY VWDWXsa KE 
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1.4 Naslov:  
ulica: ……………………................................. številka: ..........…………………. 
naselje: ....................................................................................…………………. 
poštna številka: ...................... pošta: ................................................................ 
 

1.5 Ime in kontaktni podatki osebe odgovorne za obratovanje KE: 
tel: ……………….... fax: …………………...  e-pošta: ........................................ 
 

1.6 Številka in kopija licence 
�ýH SURVLOHF VDP QLPD OLFHQFH� SRWHP MH SRWUHEQR SULORåLWL SRJRGER ]

upravljavcem elektrarne, ki ima licenco) 
 

 
 
2.0 Podatki o KE 

 
2.1 Lokacija in naslov elektrarne, parcelna številka 

 
2.2 8SUDYOMDYHF GLVWULEXFLMVNHJD RPUHåMD 

Ime upravljavca distribucijVNHJD RPUHåMD� QD þLJDU REPRþMX MH .(� NL

SUHY]HPD SURL]YHGHQR HOHNWULþQR HQHUJLMR 
 

2.2.1 6WRULWYH� NL MLK XSUDYOMDYHF GLVWULEXFLMVNHJD RPUHåMD QXGL .( 
 

2.2.2 6WRULWYH� NL MLK .( QXGL XSUDYOMDYFX GLVWULEXFLMVNHJD RPUHåMD 
�RWRþQR REUDWRYDQMH� EODFN VWDUW� sekundarna regulacija itd.) 
 

2.3 .UDWHN SRY]HWHN WHKQLþQLK SDUDPHWURY HOHNWUDUQH 
 

 Vrsta KE glede 
na primarni vir 
energije 

1D]LYQD HOHNWULþQD

PRþ �QD VSRQNDK

generatorja kW) 

Nazivna toplotna 
PRþ (na 
prevzemnem 
mestu kW) 

Osnovno gorivo 
(Rezervno 
gorivo) 

 
 

    

  
2.3.1 Osnovni podatki iz prevzemnih meritev elektrarne 

 
2.4 1DMYHþMD SULNOMXþQD PRþ DJUHJDWD QD RPUHåMX 

 
2.5 1DSHWRVWQL QLYR RPUHåMD QD NDWHUR MH SULNOMXþHQD .( 
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2.6 Obvezne priloge 
 
 
 

2.6.1 Energetsko dovoljenje (kopija) 
 

2.6.2 Elektro energetsko soglasje pristojne distribucije (kopija) 
 

2.6.3 Uporabno dovoljenje (kopija) 
 

2.6.4 Kopija pogodbe o prodaji toplote 
 

2.6.5 Povzetek projekta izvedenih del: 
gradbeno dovoljenje 
JHRGHWVNL QDþUW ]HPOMLãþD LQ QDþUW ORNDFLMH REMHNWD LQ QDSHOMDY 
enopolna shema 
tehnološka shema objekta 
ostalo (telemetrija, povezave s centrom vodenja) 
 

2.6.6 3RY]HWHN SRURþLOD R HNRORãNLK PHULWYDK 
CO2, CO, NOx, SO2, drugo 
 
 
 

3.0 Podatki o predvidenem obratovanju KE 
 Meseci zimske sezone Meseci letne 

sezone 
Celotna proizvodnja elektULþQH HQHUJLMH

na sponkah generatorja (kWh) 
  

&HORWQD HOHNWULþQD HQHUJLMD SRVODQD Y

RPUHåMH GLVWULEXFLMH �N:K� 
 

  

Skupaj   
Celotna toplotna energija oddana v 
MDYQR GLVWULEXFLMVNR RPUHåMH �N:K� 
 

  

Porabljeno osnovno gorivo (kWh, m3, t) 
 

  

Porabljeno rezervno gorivo 
 

  

Skupaj   
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,]UDþXQ LQGLNDWRUMHY ]D SULGRELWHY VWDWXVD .( 
 

  ,]UDþXQ Zahtevan 
4.1 Celotni izkoristek KE 

 
  

4.2 Celoten prihranek primarne 
energije 
 

  

4.3 Celoten vnos CO2 kg / leto 
 

  

4.3.1 Prihranek CO2 kg / leto 
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PRILOGA 3 
 
 

VLOGA ZA PODALJŠANJE STATUSA KVALIFICIRANEGA PROIZVAJALCA 
 
 
1.0 Splošni podatki o prosilcu (za poslovne subjekte) 

 
1.1 Identifikacijska številka v registru kvalificiranih proizvajalcev (KE) 

 
1.2 0DWLþQD ãWHYLOND SRVORYQHJD VXEMHNWD  

'DYþQD ãWevilka poslovnega subjekta 
 

1.3 Ime poslovnega subjekta, ki prosi za dodelitev statusa KE 
 

1.4 Naslov:  
ulica: ...................................................................številka: 
..........……………….. 
naselje: ............................................................. 
poštna številka: ..................... pošta: ................................................................. 
 
 

1.5 Glavna dejavnost prosilca  
 

1.6 3UDYQD RUJDQL]DFLMVND REOLND �G�R�R�� G�G�� V�S�� GUXJR� LQ SRORåDM .( Y SRGMHWMX

(lastnina, najem, itd.) 
 

1.7 Podatki o registraciji podjetja (kopija) 
 

1.8 Ime in kontaktni podatki osebe odgovorne za obratovanje KE: 
tel: ……………….... fax: …………………... e-pošta: ......................................... 
 

1.9 Številka in kopija licence 
�ýH SURVLOHF VDP QLPD OLFHQFH� SRWHP MH SRWUHEQR SULORåLWL SRJRGER ]

upravljavcem elektrarne, ki ima licenco) 
 

 
 
1.0 6SORãQL SRGDWNL R SURVLOFX �]D REþDQH� 

 
1.1 Identifikacijska številka v registru kvalificiranih proizvajalcev (KE) 

 
1.2 'DYþQD ãWHYLOND  

 
1.3 ,PH LQ SULLPHN REþDQD� NL SURVL ]D GRGHOLWHY VWDWXVD .( 
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1.4 Naslov:  
ulica: ……………………................................ številka: .........…………………... 
naselje: ...................................................................................………………….. 
poštna številka: ..................... pošta: .............................................................… 
 

1.5 Ime in kontaktni podatki osebe odgovorne za obratovanje KE: 
tel: ………………....  fax: …………………... e-pošta: ........................................ 
 

1.6 Številka in kopija licence 
�ýH SURVLOHF VDP QLPD OLFHQFH� SRWHP MH SRWUHEQR SULORåLWL SRJRGER ]
upravljavcem elektrarne, ki ima licenco) 
 

 
 
2.0 Podatki o obratovanju KE 
2.1 Podatki o obratovanju v preteklem letu, ko je prosilec imel status KE 
  Planirano v 

preteklem letu 
Dejansko 
GRVHåHQR 

Planirano v 
WHNRþHP OHWX 

2.1.1 Celotna proizvedena 
HOHNWULþQD HQHUJLMD

na sponkah 
generatorja (kWh) 

   

2.1.2 &HORWQD HOHNWULþQD

energija oddana    v 
RPUHåMH �N:K� 
 

   

2.1.3 Celotna toplotna 
energija poslana v 
RPUHåMH �N:K� 

   

2.1.4 Porabljeno gorivo 
(osnovno gorivo) 
(kWh) 
Rezervno gorivo 
(kWh) 

   

2.1.5 Celoten izkoristek 
 

   

2.1.6 Celoten prihranek 
primarne energije 

   

2.1.7 Celoten prihranek 
CO2 v kg na leto 
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3.0 Dokazila 
 
 
 

3.1 Potrdilo upravljavcD GLVWULEXFLMVNHJD RPUHåMD R� 
- poYSUHþQL PRþL QD SUDJX �þH VH PHUL� 
- NROLþLQL SUHY]HWH HQHUJLMH 
- ]QHVNX SODþDQH HQHUJLMH 
- ostalih sistemskih storitvah KE 
 

3.2 Potrdilo podjetja za distribucijo toplote o: 
- SRYSUHþQD WRSORWQD PRþ QD SUDJX 
- NROLþLQD SUHY]HWH HQHUJLMH 
- ]QHVHN ]D SODþDQo energijo 
 

3.3 Potrdilo podjetja o dobavi goriva (glavno gorivo): 
- SRYSUHþQD XUQD NRQLFD �VDPR ]D JRULYD SUHY]HWD L] RPUHåLM� 
- NROLþLQD SUHY]HWHJD JRULYD 
- ]QHVHN ]D SODþDQR HQHUJLMR 
 

3.4 Potrdilo podjetja o dobavi rezervnega goriva: 
- NROLþLQD SUHY]Htega rezervnega goriva 
- znesek za rezervno gorivo 
 

3.5 3RURþLOR R PRQLWRULQJX HPLVLM� 
- SRURþLOR R SHULRGLþQLK PHULWYDK 
- SRURþLOR R NRQWLQXLUDQHP PRQLWRULQJX 
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1789. Uredba o določitvi ugodnejše carinske
obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v
posebne namene

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi

narave ali uporabe blaga v posebne namene

1. člen
Ta uredba določa blago, ki je predmet ugodnejše ca-

rinske obravnave pri uvozu, pogoje, ki morajo biti izpolnjeni,
da bi blago lahko uživalo ugodnejšo carinsko obravnavo,
pogoje glede ravnanja s tem blagom ter pogoje za sprostitev
blaga v prost promet pod ugodnejšo carinsko obravnavo.

Za namene te uredbe izraz “uvoz“ pomeni sprostitev v
prost promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek,
pri katerem nastane carinski dolg.

2. člen
Za blago, ki se uporabi za izvedbo sprejetih temeljnih

razvojnih programov obrambnih sil, se uporablja carinska
stopnja “prosto“.

Seznam blaga iz prejšnjega odstavka in obseg uvoza
tega blaga določi Vlada Republike Slovenije na predlog
Ministrstva za obrambo, po predhodnem soglasju Ministrstva
za gospodarstvo.

3. člen
Pri uvozu blaga iz prejšnjega člena je treba pristojnemu

carinskemu organu poleg rednih carinskih uvoznih doku-
mentov predložiti še potrdilo Ministrstva za obrambo Repu-
blike Slovenije (upravičenec), da se blago uvaža za namene
iz prvega odstavka prejšnjega člena.

4. člen
Za blago, navedeno v Prilogi 1 k tej uredbi, ki se

uporabi neposredno za izgradnjo ali obnovo železniške in-
frastrukture ter za prenovo ali vzdrževanje železniškega voz-
nega parka, se uporablja carinska stopnja “prosto“. Priloga
1 je sestavni del te uredbe.

Pri uvozu blaga, namenjenega prenovi ali vzdrževanju
železniškega voznega parka, je treba pristojnemu carinske-
mu organu poleg rednih uvoznih dokumentov predložiti še
izjavo Slovenskih železnic d.d., Ljubljana (upravičenec), da
bo to blago uporabljeno za ta namen.

Pri uvozu blaga, namenjenega izgradnji ali obnovi že-
lezniške infrastrukture, je treba pristojnemu carinskemu or-
ganu poleg rednih uvoznih dokumentov predložiti še izjavo
izvajalca ali podizvajalca (upravičenec) del na posameznem
objektu železniške infrastrukture, da bo blago uporabljeno
za ta namen, ter potrdilo Slovenskih železnic d.d., Ljubljana.

Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. firmo in sedež oziroma ime in priimek ter naslov

izvajalca oziroma podizvajalca del,
2. navedbo, ali gre za izvajalca del ali za podizvajalca z

navedbo številke pogodbe z investitorjem oziroma njegovo
soglasje k pogodbi med izvajalcem in podizvajalcem,

3. firmo in sedež uvoznika,
4. navedbo gradbišča železniške proge, za katerega

se blago uvaža, s točnim naslovom gradbišča po pogodbi
med investitorjem in izvajalcem oziroma izvajalcem in podiz-
vajalcem,

5. specifikacijo blaga, ki se uvaža (navedba tarifnih
oznak, poimenovanje blaga, količine in vrednosti), in

6. navedbo, ali bo blago uvoženo naenkrat ali postopo-
ma v več pošiljkah.

5. člen
Za blago, navedeno v Prilogi 2 k tej uredbi, ki se

uporabi za prenovo ali vzdrževanje civilnih letal ter prenovo
ali vzdrževanje opreme za nadzor civilnega zračnega prome-
ta, se uporablja carinska stopnja “prosto“. Priloga 2 je se-
stavni del te uredbe.

Pri uvozu blaga iz prejšnjega odstavka je treba pristoj-
nemu carinskemu organu poleg rednih uvoznih dokumentov
predložiti še izjavo letalskega prevoznika oziroma letalskega
kluba s sedežem v Republiki Sloveniji (upravičenec), da bo
blago uporabljeno za prenovo ali vzdrževanje civilnih letal,
oziroma izjavo Ministrstva za promet (upravičenec), da bo
blago uporabljeno za prenovo ali vzdrževanje opreme za
nadzor civilnega zračnega prometa.

6. člen
Glavni carinski urad Republike Slovenije vodi evidenco o

količini, vrstah in vrednosti blaga, uvoženega po 4. in 5. členu
te uredbe, in o tem letno poroča Ministrstvu za gospodarstvo.

7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije določi carinski

urad, preko katerega se lahko uvaža blago po 2., 4. oziroma
5. členu te uredbe.

Generalni direktor Carinske uprave Republike Sloveni-
je določi način vodenja evidenc in podatkov, predpisanih s
to uredbo.

8. člen
Upravičenci iz 3., 4. in 5. člena te uredbe so dolžni

voditi evidenco o uporabi oziroma porabi blaga, uvoženega
po 2., 4. oziroma 5. členu te uredbe, in carinskim organom
na njihovo zahtevo omogočiti pregled tega blaga in vpogled
v dokumentacijo o uporabi blaga.

Investitor je dolžan spremljati uporabo blaga, uvoženega
po 2., 4. oziroma 5. členu te uredbe, in obveščati carinski
urad iz prvega odstavka prejšnjega člena o vseh spremembah
v zvezi z blagom, zaradi katerih bi lahko nastopila obveznost
plačila carinskega dolga v skladu z 9. členom te uredbe.

9. člen
Ne glede na 2., 4. in 5. člen te uredbe je upravičenec

dolžan plačati uvozne dajatve po stopnjah, določenih s ca-
rinsko tarifo, če:

1. odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače
uporabi blago za druge namene, ne pa za namene, za
katere je bilo uvoženo, preden so plačane uvozne dajatve,
razen če to blago proda, da v uporabo ali drugačno razpola-
ganje drugemu upravičencu po tej uredbi;

2. ne omogoči carinskim organom pregleda blaga ali
vpogleda v dokumentacijo o uporabi blaga.

Carinski dolg iz prejšnjega odstavka se določi na osno-
vi podlag, ki so veljale v trenutku sprejema carinske deklara-
cije za sprostitev blaga v prost promet.

10. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno

carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvaja-
nje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99 in
112/00) v polje 39 vpiše naslednjo štirimestno šifro:

– 3001 – pri uvozu blaga iz prvega odstavka 2. člena
te uredbe;

– 3002 – pri izvozu blaga iz priloge 1;
– 3003 – pri uvozu blaga iz priloge 2.
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11. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 424-36/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

PRILOGA 1

Tarifna oznaka Poimenovanje

1 2

3209 Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih naravnih
polimerov, dispergiranih ali raztopljenih v vodi

3209 10 00 – Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov
3209 90 00 – Drugo

7214 Palice iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali toplo iztiskane, brez nadaljne
obdelave, vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju

7214 10 00 – Kovane
7214 20 00 – Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali spiralno zvite po valjanju

7214 30 00 – Druge, iz avtomatnega jekla
– Druge:

7214 91 – – s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom:
7214 91 10 – – – ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika
7214 91 90 – – – ki vsebujejo 0,25 mas. % ogljika ali več
7214 99 – – druge:

– – – ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika:
7214 99 10 – – – – iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona

– – – – druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:
7214 99 31 – – – – – 80 mm ali več
7214 99 39 – – – – – manj kot 80 mm
7214 99 50 – – – – druge

– – – druge, ki vsebujejo 0,25 mas. % in več, toda manj kot 0,6 mas. % ogljika:
– – – – druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:

7214 99 61 – – – – – 80 mm ali več
7214 99 69 – – – – – manj kot 80 mm
7214 99 80 – – – – druge
7214 99 90 – – – ki vsebujejo 0,6 mas. % ali več ogljika

7410 Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih podložnih
materialov), debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)
– Brez podlage:

7410 11 00 – – iz rafiniranega bakra
7410 12 00 – – iz bakrovih zlitin

– S podlago:
7410 21 00 – – iz rafiniranega bakra
7410 22 00 – – iz bakrovih zlitin

7614 Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani
7614 10 00 – Z jeklenim jedrom
7614 90 00 – Drugo

8409 Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. št. 8407 ali 8408
– Drugi:

8409 91 00 – – primerni izključno ali pretežno za batne motorje z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko
8409 99 00 – – drugi
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8413 Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, elevatorji za tekočine
8413 30 – Črpalke za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih motorjev z notranjim zgorevanjem:

– – druge:
8413 30 99 – – – druge
8413 50 – Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem:

– – druge:
– – – druge:

8413 50 90 – – – – druge
8413 60 – Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:

– – druge:
8413 60 30 – – – hidravlične enote

– – – druge:
8413 60 90 – – – – druge

– Druge črpalke; elevatorji za tekočine:
8413 82 00 – – elevatorji za tekočine

– Deli:
8413 91 – – črpalk:
8413 91 90 – – – drugi

8414 Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali recirkulacijske
nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre

8414 10 – Vakuumske črpalke:
– – druge:
– – – druge:

8414 10 80 – – – – druge

8415 Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti,
vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati
– Drugo:

8415 81 – – z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za hlajenje ali gretje:
8415 81 90 – – – drugo
8415 82 – – drugo, z vgrajeno hladilno enoto:
8415 82 80 – – – drugo
8415 83 – – brez vgrajene hladilne enote:
8415 83 90 – – – drugo
8415 90 – Deli:
8415 90 90 – – drugi

8421 Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov
– Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov:

8421 31 – – filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem:
8421 31 90 – – – drugi

8425 Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični vitli; dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino
– Škripčevja in škripci:

8425 11 – – na električni pogon:
8425 11 90 – – – drugi
8425 19 – – drugi:

– – – drugi:
8425 19 91 – – – – ročno vodeni verižni škripci
8425 19 99 – – – – drugi
8425 20 00 – Izvozne naprave za jaške; vitli, specialno izdelani za uporabo pod zemljo

– Drugi vitli:
8425 31 – – na električni pogon:
8425 31 90 – – – drugi
8425 39 – – drugi:

– – – drugi:
8425 39 91 – – – – na pogon z batnimi motorji z notranjim izgorevanjem
8425 39 99 – – – – drugi

– Dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino; dvigala za dviganje vozil:
8425 41 00 – – nepremična dvigala za vgraditev v delavnicah za popravilo cestnih vozil
8425 42 – – druga dvigala, hidravlična:
8425 42 90 – – – druga
8425 49 – – druga:
8425 49 90 – – – druga



Stran 3132 / Št. 29 / 20. 4. 2001 Uradni list Republike Slovenije

1 2

8431 Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s stroji iz tar. št. 8425 do 8430
– Za stroje iz tar. št. 8426, 8429 in 8430:

8431 49 – – drugi:
8431 49 80 – – – drugi

8481 Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno, vključno z
redukcijskimi ventili in termostatsko krmiljenimi ventili

8481 30 – Nepovratni ventili:
8481 30 99 – – drugi
8481 40 – Varnostni ventili:
8481 40 90 – – drugi
8481 90 00 – Deli

8483 Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji;
zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniška ohišja in drugi
menjalniki hitrosti, vključno pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za
škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)

8483 10 – Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice:
– – druge:
– – – odmične in kolenaste gredi in ročice:

8483 10 57 – – – – druge
8483 10 80 – – – druge
8483 90 – Deli:

– – drugi:
– – – drugi:

8483 90 98 – – – – drugi

8504 Električni transformatorji, statični pretvorniki (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave
– Transformatorji s tekočim dielektrikom:

8504 21 00 – – z močjo do vključno 650 kVA
– Drugi transformatorji:

8504 31 – – z močjo do vključno 1 kVA:
– – – drugi:

8504 31 90 – – – – drugi
8504 40 – Statični pretvorniki:

– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi:

8504 40 93 – – – – – polnilniki akumulatorjev
– – – – – drugi:

8504 40 94 – – – – – – usmerniki
8504 50 – Druge indukcijske tuljave:

– – druge:
8504 50 80 – – – druge
8504 90 – Deli:

– – statičnih pretvornikov:
8504 90 99 – – – drugo

8531 Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr.: zvonci, sirene, indikatorske table, alarmni
aparati proti tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št. 8512 ali 8530

8531 10 – Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in podobni aparati (ki ga sestavljata najmanj en senzor in zvočni ali
svetlobni alarm):
– – drugi:

8531 10 20 – – – namenjeni za motorna vozila
8531 10 30 – – – namenjeni za zgradbe
8531 10 80 – – – drugi
8531 80 – Drugi aparati:

– – drugi:
8531 80 80 – – – drugi
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8535 Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi
tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni
elementi motečih valov, priključne razdelilne priprave in stikalne omare), za napetost nad 1.000 V

8535 10 00 – Varovalke
– Avtomatski odklopniki tokokrogov:

8535 21 00 – – za napetost, manjšo od 72,5 kV
8535 29 00 – – drugi
8535 30 – Ločilniki in vklopno-izklopna stikala:
8535 30 10 – – za napetosti manjšo od 72,5 kV
8535 90 00 – Drugo

8536 Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, releji, varovalke, dušilni elementi motečih valov, vtiči in
vtičnice, okovi žarnic in razdelilne omarice), za napetosti do vključno 1.000 V

8536 10 – Varovalke:
8536 10 10 – – za tokove do vključno 10 A
8536 10 50 – – za tokove od 10 A do vključno 63 A
8536 10 90 – – za tokove nad 63 A
8536 20 – Avtomatski odklopniki tokokrogov:
8536 20 10 – – za tokove do vključno 63 A
8536 20 90 – – za tokove nad 63 A
8536 30 – Drugi aparati za zaščito električnih tokokrogov:
8536 30 10 – – za tokove do vključno 16 A
8536 30 30 – – za tokove od 16 A do vključno 125 A
8536 30 90 – – za tokove nad 125 A

– Releji:
8536 41 – – za napetost do vključno 60 V:
8536 41 10 – – – za tokove do vključno 2 A
8536 41 90 – – – za tokove nad 2 A
8536 50 – Druga stikala:

– – druga:
– – – za napetosti do vključno 60 V:

8536 50 11 – – – – pritisna stikala
8536 50 15 – – – – vrtljiva stikala
8536 50 19 – – – – druga
8536 50 80 – – – druga

– Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:
8536 61 – – okovi žarnic:
8536 61 10 – – – z Edisonovim navojem
8536 61 90 – – – drugi
8536 69 – – drugi:
8536 69 90 – – – drugi
8536 90 – Drugi aparati:
8536 90 01 – – predpripravljeni elementi za električna vezja

8537 Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali
8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti
in aparati iz 90. poglavja in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tar. št. 8517

8537 10 – Za napetost do vključno 1.000 V:
8537 10 10 – – numerične upravljalne plošče, omare, pulti, table, mize z vgrajenimi avtomatskimi napravami za

obdelavo podatkov
8537 20 – Za napetost nad 1.000 V:
8537 20 91 – – za napetosti od 1.000 V do vključno 72,5 kV
8537 20 99 – – za napetosti nad 72,5 kV

8539 Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske žarnice z
naparjenim zrcalom, ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice

8539 10 – Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom (sealed beam lamp units):
8539 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8539 10 90 – – druge

– Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih in infrardečih žarnic:
8539 21 – – volframove halogenske:
8539 21 30 – – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila

– – – druge, za napetosti:
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8539 21 92 – – – – nad 100 V
8539 21 98 – – – – do vključno 100 V
8539 22 – – druge, z močjo do vključno 200 W in za napetosti nad 100 V:
8539 22 10 – – – reflektorske svetilke
8539 22 90 – – – druge
8539 29 – – druge:
8539 29 30 – – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila

– – – druge, za napetosti:
8539 29 92 – – – – nad 100 V
8539 29 98 – – – – do vključno 100 V

– Žarnice na razelektrenje, razen ultravijoličnih žarnic:
8539 31 – – fluorescenčne, s termokatodo:
8539 31 90 – – – druge
8539 32 – – žarnice, napolnjene s parami živega srebra ali natrija in kovinsko-halogenske žarnice:
8539 32 50 – – – napolnjene s parami natrija
8539 39 00 – – druge

– Ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice:
8539 41 00 – – obločnice
8539 49 – – druge
8539 49 10 – – – ultravijolične žarnice
8539 49 30 – – – infrardeče žarnice
8539 90 – Deli:
8539 90 90 – – drugo

8601 Tirne lokomotive, napajane iz zunanjega vira električne energije ali iz električnega akumulatorja
8601 10 00 – Napajane iz zunanjega vira električne energije
8601 20 00 – Napajane iz električnih akumultorjev

8602 Druge tirne lokomotive; lokomotive z zalogovnikom
8602 10 00 – Električne dieselske lokomotive
8602 90 00 – Druge

8603 Samovozni železniški in tramvajski potniški in tovorni vagoni, razen tistih iz tar. št. 8604
8603 10 00 – Napajani iz zunanjega vira električne energije
8603 90 00 – Drugi

8604 00 00 Železniška in tramvajska vozila za vzdrževanje ali servisiranje, vključno samovozna (na primer vagoni-
delavnice, vagoni-dvigala, vagoni-podbijalniki tolčenca, vagoni-ravnalniki tirov, poskusno-preskusni vagoni
in progovna inšpekcijska vozila)

8605 00 00 Železniški in tramvajski potniški vagoni, nesamovozni; prtljažni vagoni, poštni vagoni in drugi železniški in
tramvajski vagoni za specialne namene, nesamovozni (razen tistih iz tar. št. 8604)

8606 Železniški in tramvajski tovorni vagoni, nesamovozni
8606 10 00 – Vagoni cisterne in podobno
8606 20 00 – Vagoni z izolacijo ali hlajenjem, razen tistih iz tar. podšt. 8606 10
8606 30 00 – Samopraznilni vagoni, razen tistih iz tar. podšt. 8606 10 in 8606 20

– Drugi:
8606 91 – – s streho in zaprti:
8606 91 90 – – – drugi
8606 92 00 – – odprti, s fiksnimi stranicami, visokimi več kot 60 cm
8606 99 00 – – drugi

8607 Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov
– Podstavni vozički, osi, kolesne dvojice in njihovi deli:

8607 11 00 – – pogonski podstavni vozički
8607 12 00 – – drugi podstavni vozički
8607 19 – – drugo, vključno z deli:

– – – osi, sestavljene ali nesestavljene; kolesa in njihovi deli:
8607 19 01 – – – – iz litega železa ali litega jekla
8607 19 11 – – – – iz zaprto utopno kovanega jekla
8607 19 18 – – – – drugo

– – – deli tovornih tirnih vozil, tovornih podstavkov itd.:
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8607 19 91 – – – – iz litega železa ali litega jekla
8607 19 99 – – – – drugi

– Zavore in njihovi deli:
8607 21 – – zračne zavore in njihovi deli:
8607 21 10 – – – iz litega železa ali litega jekla
8607 21 90 – – – drugo
8607 29 – – drugo:
8607 29 10 – – – iz litega železa ali litega jekla
8607 29 90 – – – drugo
8607 30 – Vlečne naprave (s kavljem in drugo), odbojniki in njihovi deli:
8607 30 01 – – iz litega železa ali litega jekla
8607 30 99 – – druge

– Drugi:
8607 91 – – za lokomotive:
8607 91 10 – – – ohišja osi in njihovi deli

– – – drugi:
8607 91 91 – – – – iz litega železa ali litega jekla
8607 99 – – drugi:
8607 99 10 – – – ohišja osi in njihovi deli
8607 99 30 – – – karoserije in njihovi deli
8607 99 50 – – – šasije in njihovi deli
8607 99 90 – – – drugi

8608 00 Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vključno elektromehanska) oprema za signalizaci-
jo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na
notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli

8608 00 10 – Oprema za železnice in tramvajske proge
8608 00 30 – Druga oprema
8608 00 90 – Deli

8609 00 Zabojniki (vključno z zabojniki za transport tekočin), specialno konstruirani in opremljeni za enega ali več
načinov prevoza

8609 00 90 – Drugi

8709 Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiš-
čih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila (razen tistih iz tar. št. 8701), ki
se upoprabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil
– Vozila:

8709 11 – – električna:
8709 11 90 – – – druga
8709 19 – – druga:
8709 19 90 – – – druga
8709 90 00 – Deli

9030 Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin,
razen merilnikov iz tar. št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama,
rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj
– Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo napetosti, jakosti toka, upornosti ali moči, brez naprav
za registriranje:

9030 39 – – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi:

9030 39 91 – – – – – voltmetri
9030 39 99 – – – – – drugi
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4009 Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trde gume, s priborom ali brez njega (npr. spojnice,
kolena, prirobnice)

4009 50 – S priborom:
4009 50 10 – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem letalstvu

4017 00 Trdi vulkaniziran kavčuk (guma) (npr.: ebonit) v vseh oblikah, vključno z odpadki in ostanki; izdelki iz trdega
vulkaniziranega kavčuka (gume)

4017 00 90 – Izdelki iz trde gume

4823 Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali
oblike, drugi izdelki iz celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken

4823 90 – Drugo:
4823 90 10 – – tesnila in podobni predmeti za uporabo v civilnem letalstvu

6812 Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbona-
ta; izdelki iz teh mešanic ali iz azbesta (npr. preja, tkanine, oblačila, pokrivala, obutev, tesnila), ojačeni ali
neojačeni, razen izdelkov iz tar. št. 6811 in 6813

6812 90 – Drugo:
6812 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla
– Plastno varnostno steklo:

7007 21 – – velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, letala, vesoljske ladje ali plovila:
7007 21 10 – – – vetrobranska stekla, neuokvirjena, za uporabo v civilnem letalstvu

7304 Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega železa) ali jekla
– Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz drugega legiranega jekla:

7304 59 – – drugi:
– – – drugi:

7304 59 50 – – – – opremljeni s priborom(fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine za uporabo v civilnem letalstvu

7306 Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa ali
jekla

7306 30 – Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa ali nelegiranega jekla:
7306 30 10 – – opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu
7306 60 – Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega prereza:
7306 60 10 – – opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu

7312 Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno izolirani
7312 10 – Vpredena žica, vrvi in kabli:
7312 10 10 – – opremljeni s priborom (fitingi) ali predelani v izdelke za uporabo v civilnem letalstvu
7312 90 – Drugo:
7312 90 10 – – opremljeno s priborom (fitingi) ali predelano v izdelke za uporabo v civilnem letalstvu

7322 Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z električno energijo, in njihovi deli iz železa ali jekla;
grelniki na topli zrak in distributorji toplega zraka (vključno z razdelilci, ki lahko oddajajo tudi svež ali
obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z električno energijo, z vgrajenim električnim ventilatorjem, in njihovi deli
iz železa ali jekla

7322 90 – Drugo:
7322 90 10 – – grelci zraka in razdelilci toplega zraka (brez njihovih delov), za uporabo v civilnem letalstvu

7324 Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa ali jekla
7324 10 – Pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega jekla:
7324 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
7324 90 – Drugo, vključno z deli:
7324 90 10 – – sanitarna oprema (brez njihovih delov) za uporabo v civilnem letalstvu

7326 Drugi železni ali jekleni izdelki
7326 20 – Izdelki iz železne ali jeklene žice:
7326 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
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7413 00 Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz bakra, električno neizolirani
7413 00 10 – Opremljeni s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu

7608 Aluminijaste cevi
7608 10 – Iz nelegiranega aluminija:
7608 10 10 – – opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu

7608 20 – Iz aluminijevih zlitin:
7608 20 10 – – opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu

8302 Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča, okna, rolete,
karoserije, sedlarsko blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki za klobuke, konzole ipd.;
koleščki (za pohištvo ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz
navadnih kovin

8302 20 – Koleščki (za pohištvo ipd.):
8302 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki:
8302 42 – – drugi, za pohištvo:
8302 42 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8302 49 – – drugi:
8302 49 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8302 60 – Avtomatična zapirala za vrata:
8302 60 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8307 Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom ali brez njega
8307 10 – Iz železa ali jekla:
8307 10 10 – – opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu
8307 90 – Iz drugih navadnih kovin:
8307 90 10 – – opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu

8408 Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)
8408 90 – Drugi motorji:
8408 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8412 Drugi pogonski stroji in motorji
– Hidravlično gnani stroji in motorji:

8412 21 – – z linearnim gibanjem (cilindri):
8412 21 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8412 29 – – drugi:
8412 29 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Pnevmatično gnani stroji in motorji:
8412 31 – – z linearnim gibanjem (cilindri):
8412 31 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8412 39 – – drugi:
8412 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8412 80 – Drugi:

– – drugi:
8412 80 91 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8412 90 – Deli:
8412 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8413 Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, elevatorji za tekočine
– Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene za delovanje z merilnimi napravami:

8413 19 – – druge:
8413 19 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8413 20 – Ročne črpalke, razen črpalk iz tar. podšt. 8413 11 in 8413 19:
8413 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8413 50 – Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem:
8413 50 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8413 60 – Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:
8413 60 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Druge črpalke; elevatorji za tekočine:
8413 81 – – črpalke:
8413 81 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
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8414 Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali recirkulacijske
nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre

8414 30 – Kompresorji za hladilne naprave:
8414 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Ventilatorji:
8414 51 – – namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali strešni ventilatorji, z vgrajenim elektromotorjem moči do

vključno 125 W:
8414 51 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8414 59 – – drugi:
8414 59 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8414 80 – Drugo:
8414 80 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8415 Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti,
vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati
– Drugo:

8415 81 – – z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za hlajenje ali gretje:
8415 81 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8415 82 – – drugo, z vgrajeno hladilno enoto:
8415 82 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8415 83 – – brez vgrajene hladilne enote:
8415 83 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8415 90 – Deli:
8415 90 10 – – klimatizacijskih naprav iz tar. podšt. 8415 81, 8415 82 ali 8415 83, za uporabo v civilnem letalstvu

8418 Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke,
drugačne od klimatizacijskih naprav iz tar. št. 8415

8418 10 – Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s posebnimi vrati:
8418 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8418 30 – Zamrzovalniki - skrinje, z zmogljivostjo do vključno 800 l:
8418 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8418 40 – Zamrzovalniki - vertikalni, z zmogljivostjo do vključno 900 l:
8418 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje; toplotne črpalke:
8418 61 – – kompresorske enote za hlajenje, katerih kondenzatorji so toplotni izmenjalniki:
8418 61 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8418 69 – – druge:
8418 69 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu

8419 Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno električno ogrevani), za obdelavo materiala s spremembo
temperature, kot je ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parjen-
je, sušenje, izhlapevanje, vplinjevanje, kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav;
pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični

8419 50 – Toplotni izmenjalniki:
8419 50 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Drugi stroji, naprave in oprema:
8419 81 – – za pripravo toplih napitkov ali za kuhanje ali gretje (pečenje) hrane:
8419 81 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8419 90 – Deli:
8419 90 10 – – toplotnih izmenjalnikov, za uporabo v civilnem letalstvu

8421 Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov
– Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje:

8421 19 – – druge:
8421 19 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin:
8421 21 – – za filtriranje in čiščenje vode:
8421 21 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8421 23 – – filtri za olje ali gorivo, za motorje z notranjim zgorevanjem:
8421 23 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8421 29 – – druge:
8421 29 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov:



Uradni list Republike Slovenije Št. 29 / 20. 4. 2001 / Stran 3139

1 2

8421 31 – – filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem:
8421 31 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8421 39 – – druge:
8421 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu

8424 Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega) za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu;
gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne naprave; stroji za brizganje pare
ali peska in podobni stroji za brizganje s curkom

8424 10 – Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni:
8424 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8425 Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični vitli; dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino
– Škripčevja in škripci:

8425 11 – – na električni pogon:
8425 11 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8425 19 – – drugi:
8425 19 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Drugi vitli:
8425 31 – – na električni pogon:
8425 31 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8425 39 – – drugi:
8425 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino; dvigala za dviganje vozil:
8425 42 – – druga dvigala, hidravlična:
8425 42 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8425 49 – – druga:
8425 49 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu

8426 Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska dvigala; portalna dvigala, luška dvigala in avto dvigala, opremlje-
na z dvigalom
– Druga dvigala:

8426 99 – – druga:
8426 99 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu

8428 Drugi stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje (npr.: dvigala, premične stopnice, trans-
porterji in žičnice)

8428 10 – Dvigala in skipi:
8428 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8428 20 – Transporterji, pnevmatični:
8428 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8428 39 – – drugi:
8428 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu

8479 Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

8479 90 – Deli:
8479 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8483 Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji;
zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniška ohišja in drugi
menjalniki hitrosti, vključno pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za
škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)

8483 10 – Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice:
8483 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8483 20 – Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji:
8483 20 10 – – ki se uporabljajo v zračnem in vesoljskem prometu
8483 30 – Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih ležajev; drsni ležaji:
8483 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8483 40 – Zobniki in zobniški prenosi, kolesja drugačna od zobatih, zobniki za verige in drugi elementi prenosov

prikazani ločeno; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vključno s
pretvorniki navora:

8483 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8483 60 – Sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi):
8483 60 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8483 90 – Deli:
8483 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture
tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanska tesnila

8484 10 – Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom ali iz dveh ali več plasti kovine:
8484 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8484 90 – Drugo:
8484 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8501 Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)
8501 20 – Univerzalni motorji (na izmenični ali enosmerni tok) z močjo nad 37,5 W:
8501 20 10 – – z močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za uporabo v civilnem letalstvu

– Drugi enosmerni motorji; generatorji enosmernega toka:
8501 31 – – z močjo do vključno 750 W:
8501 31 10 – – – motorji z močjo nad 735 W, generatorji enosmernega toka, za uporabo v civilnem letalstvu
8501 32 – – z močjo nad 750 W do vključno 75 kW
8501 32 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8501 33 – – z močjo nad 75 kW do vključno 375 kW:
8501 33 10 – – – motorji z močjo nad 75 kW do vključno 150 kW in generatorji za uporabo v civilnem letalstvu
8501 34 – – z močjo nad 375 kW:
8501 34 10 – – – generatorji za uporabo v civilnem letalstvu
8501 40 – Drugi izmenični motorji, enofazni:
8501 40 10 – – z močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za uporabo v civilnem letalstvu

– Drugi izmenični motorji, večfazni:
8501 51 – – z močjo do vključno 750 W:
8501 51 10 – – – z močjo nad 735 W do vključno 750 W, za uporabo v civilnem letalstvu
8501 52 – – z močjo nad 750 W do vključno 75 kW:
8501 52 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8501 53 – – z močjo nad 75 kW:
8501 53 10 – – – z močjo nad 75 kW do vključno 150 kW, za uporabo v civilnem letalstvu

– Generatorji izmeničnega toka (alternatorji):
8501 61 – – z močjo do vključno 75 kVA:
8501 61 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8501 62 – – z močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA:
8501 62 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8501 63 – – z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA:
8501 63 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu

8502 Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki
– Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselski ali
poldieselski motorji):

8502 11 – – z močjo do vključno 75 kVA:
8502 11 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8502 12 – – z močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA:
8502 12 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8502 13 – – z močjo nad 375 kVA:
8502 13 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8502 20 – Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami:
8502 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Drugi generatorski agregati:
8502 39 – – drugi:
8502 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8502 40 – Električni rotacijski pretvorniki:
8502 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8504 Električni transformatorji, statični pretvorniki (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave
8504 10 – Predstikalne naprave za žarnice na razelektrenje:
8504 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Drugi transformatorji:
8504 31 – – z močjo do vključno 1 kVA:
8504 31 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8504 32 – – z močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA:
8504 32 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8504 33 – – z močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA:
8504 33 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8504 40 – Statični pretvorniki:
8504 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
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8504 50 – Druge indukcijske tuljave:
8504 50 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8507 Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi
8507 10 – Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev:
8507 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8507 20 – Drugi svinčevi akumulatorji:
8507 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8507 30 – Kadmij-nikljevi akumulatorji:
8507 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8507 40 – Železo-nikljevi akumulatorji:
8507 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8507 80 – Drugi akumulatorji:
8507 80 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8507 90 – Deli:
8507 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8511 Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo s svečko ali
kompresijo (npr.: vžigalni magneti, dinamomagneti, vžigalne tuljave, vžigalne svečke, ogrevalne svečke,
električni zaganjalniki); generatorji (npr. diname in alternatorji) in reglerji zanje

8511 10 – Vžigalne svečke:
8511 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 20 – Vžigalni magneti; dinamomagneti; magnetni vztrajniki:
8511 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 30 – Razdelilniki; vžigalne tuljave:
8511 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 40 – Električni zaganjalniki in stroji z dvojnim namenom (električni zaganjalniki-generatorji):
8511 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 50 – Drugi generatorji:
8511 50 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 80 – Druga oprema:
8511 80 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8516 Električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki; električni aparati za ogrevanje
prostorov in električne naprave za ogrevanje tal; elektrotermični aparati za urejanje las (npr. aparati za
sušenje las, aparati za kodranje las idr.) in aparati za sušenje rok; električni likalniki; druge gospodinjske
elektrotermične naprave; električni grelni upori, razen tistih iz tar. št. 8545

8516 80 – Električni grelni upori:
8516 80 10 – – montirani v preprosto izolirano ohišje z električnim priključkom, uporabljani za odmrzovanje ali odtajan-

je, za uporabo v civilnem letalstvu

8518 Mikrofoni (razen brezžičnih iz tar. št. 8525) in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih
omaricah; naglavne slušalke, slušalke za eno uho in kombinacije z mikrofonom (razen brezžičnih iz tar. št.
8525, 8527 ali 8543); avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka

8518 10 – Mikrofoni in njihova stojala:
8518 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah:
8518 21 – – zvočne omarice z enim zvočnikom:
8518 21 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8518 22 – – zvočne omarice z več zvočniki:
8518 22 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8518 29 – – drugi:
8518 29 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8518 30 – Naglavne slušalke, slušalke za eno uho in kombinacije z mikrofonom:
8518 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8518 40 – Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki:
8518 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8518 50 – Kompletne električne enote za ojačevanje zvoka:
8518 50 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8520 Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka, ali brez njih
(vključno taki aparati, ki snemajo brez traku v mikroprocesor)

8520 90 – Drugi:
8520 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
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8521 Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV - sprejemno enoto) ali ne
8521 10 – Z magnetnim trakom:
8521 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8522 Deli in pribor uporabni predvsem ali v glavnem z aparati iz tar. št. 8519 do 8521
8522 90 – Drugo:
8522 90 10 – – sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali več medsebojno pritrjenih delov za aparate iz tar. podšt. 8520

90, za uporabo v civilnem letalstvu

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, vključno s sprejemniki, kombiniranimi v
istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro

8527 90 – Drugi aparati:
8527 90 10 – – za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo, za uporabo v civilnem letalstvu

8529 Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528
8529 10 – Antene in antenski raflektorji vseh vrst; deli, namenjeni za uporabo z njimi:
8529 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8531 Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr.: zvonci, sirene, indikatorske table, alarmni
aparati proti tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št. 8512 ali 8530

8531 10 – Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in podobni aparati (ki ga sestavljata najmanj en senzor in zvočni ali
svetlobni alarm):

8531 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
8531 80 – Drugi aparati:
8531 80 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8539 Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske žarnice z
naparjenim zrcalom, ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice

8539 10 – Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom (sealed beam lamp units):
8539 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8543 Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

8543 90 – Deli:
8543 90 10 – – sklopi in podsklopi iz dveh ali več delov ali kosov, ki so medsebojno pritrjeni, za zapisovalnike poletov,

za uporabo v civilnem letalstvu

8544 Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli)
in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz
posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

8544 30 – Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila, letala ali ladje:
8544 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

8802 Druga letala (npr. helikopterji, letala); vesoljska vozila (vključno s sateliti) in sredstva za orbitalno ali
izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil

8802 20 – Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase do vključno 2000 kg:
8802 20 90 – – drugo
8802 30 – Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 2000 do vključno 15000 kg:
8802 30 90 – – drugo
8802 40 – Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 15000 kg:
8802 40 90 – – drugo
8802 60 – Vesoljska vozila (vključno s sateliti) in sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil:
8802 60 10 – – vesoljska vozila (vključno s sateliti)
8802 60 90 – – sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil

8803 Deli blaga iz tar. št. 8801 do 8802
8803 10 – Propelerji in rotorji ter njihovi deli:
8803 10 90 – – drugi
8803 20 – Podvozja in njihovi deli:
8803 20 90 – – drugi
8803 90 – Drugi:
8803 90 10 – – zmajev
8803 90 20 – – vesoljskih vozil (vključno s sateliti)
8803 90 30 – – sredstev za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil

– – drugi:
8803 90 98 – – – drugi
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8804 00 00 Padala (vključno jadralna padala) in rotošuti; njihovi deli in pribor

8805 Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave; naprave za treniranje letenja na
tleh; deli navedenih izdelkov

8805 10 – Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave ter njihovi deli:
8805 10 10 – – lansirne naprave za zrakoplove in njihovi deli
8805 10 90 – – drugo
8805 20 – Naprave za treniranje letenja na tleh in njihovi deli:
8805 20 90 – – drugo

9001 Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken (nevgrajeni in neoplaščeni), razen tistih iz
tar. št. 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vključno kontaktne leče), prizme, zrcala in
drugi optični elementi iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih
elementov

9001 90 – Drugo:
9001 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

9002 Leče, prizme, zrcala in drugi optični elmenti, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor
instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov

9002 90 – Drugo:
9002 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

9014 Kompasi; drugi navigacijski instrumenti in aparati
9014 10 – Kompasi, vključno navigacijski:
9014 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
9014 90 – Deli in pribor:
9014 90 10 – – instrumentov iz tar. podšt. 9014 10 in 9014 20, za uporabo v civilnem letalstvu

9020 00 Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih mask brez mehanskih delov in zamenljivih filtrov;
deli in pribor

9020 00 10 – Dihalne naprave in plinske maske (razen njihovih delov), za uporabo v civilnem letalstvu

9025 Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihrometri,
tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje
– Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z drugimi instrumenti:

9025 11 – – tekočinski, za direktno odčitavanje:
9025 11 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9025 19 – – drugi:
9025 19 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9025 80 – Drugi instrumenti:
9025 80 15 – – za uporabo v civilnem letalstvu
9025 90 – Deli in pribor:
9025 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

9029 Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki
hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 in 9015; stroboskopi

9029 10 – Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno:
9029 10 10 – – električni ali elektronski števci obratov, za uporabo v civilnem letalstvu
9029 20 – Kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi:

– – kazalniki hitrosti in tahometri:
9029 20 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9029 90 – Deli in pribor:
9029 90 10 – – za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in tahometre, za uporabo v civilnem letalstvu

9030 Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin,
razen merilnikov iz tar. št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama,
rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj

9030 10 – Instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanj:
9030 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
9030 20 – Osciloskopi in oscilografi s katodno cevjo:
9030 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo napetosti, jakosti toka, upornosti ali moči, brez naprav
za registriranje:

9030 31 – – multimetri:
9030 31 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9030 39 – – drugi:
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9030 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi instrumenti in aparati:

9030 83 – – drugi, z napravo za registriranje:
9030 83 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9030 90 – Deli in pribor:
9030 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

9031 Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
poglavju; projektorji profilov

9031 80 – Drugi instrumenti, aparati in stroji:
9031 80 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
9031 90 – Deli in pribor:
9031 90 10 – – instrumentov, naprav in strojev iz tar. podšt. 9031 80, za uporabo v civilnem letalstvu

9032 Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje
9032 10 – Termostati:
9032 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
9032 20 – Manostati (regulatorji pritiska):
9032 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

– Drugi instrumenti in aparati:
9032 81 – – hidravlični ali pnevmatski:
9032 81 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9032 89 – – drugi:
9032 89 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9032 90 – Deli in pribor:
9032 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

9104 00 Ure za instrumentne plošče in ure podobnega tipa za vozila, letala, vesoljska vozila ali plovila
9104 00 10 – Za uporabo v civilnem letalstvu

9109 Drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni
– Električni:

9109 19 – – drugi:
9109 19 10 – – – širine ali premera do 50 mm, za uporabo v civilnem letalstvu
9109 90 – Drugi:
9109 90 10 – – širine ali premera do 50 mm, za uporabo v civilnem letalstvu

9401 Sedeži (razen tistih iz tar. št. 94.02), vključno s tistimi, ki se lahko spremenijo v ležišča, in njihovi deli
9401 10 – Sedeži za letala:
9401 10 10 – – neprevlečeni z usnjem, za uporabo v civilnem letalstvu
9401 90 – Deli:
9401 90 10 – – sedežev, ki se uporabljajo v letalih

9403 Drugo pohištvo in njegovi deli
9403 20 – Drugo kovinsko pohištvo:
9403 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu
9403 70 – Pohištvo iz plastičnih mas:
9403 70 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu

9405 Svetilke in pribor za njih, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi
deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

9405 10 – Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila, razen za razsvetljavo javnih odprtih prostorov ali
prometnih poti:

9405 10 10 – – iz navadnih kovin ali plastičnih mas, za uporabo v civilnem letalstvu
9405 60 – Osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno:
9405 60 10 – – osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, iz osnovnih kovin ali iz plastičnih mas, za

uporabo v civilnem letalstvu
– Deli:

9405 92 – – iz plastičnih mas:
9405 92 10 – – – deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali 9405.60, za uporabo v civilnem letalstvu
9405 99 – – drugi:
9405 99 10 – – – deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali 9405.60, iz navadnih kovin, za uporabo v civilnem letalstvu
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1790. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju
Sporazuma med državami članicami EFTE in
Republiko Slovenijo ter začasni uporabi
spremembe Priloge IV k Sporazumu med
državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma
med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo, Pro-
tokola, ki spreminja Protokol B, naveden v 3. členu Spora-
zuma ter Protokola, ki spreminja 16. člen in prilogo VII k
Sporazumu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
19/97, 63/98), uredbe o ratifikaciji sklepov št. 2 do 8
Skupnega odbora EFTA Slovenija (Uradni list RS – Medna-
rodne pogodbe, št. 16/) in četrtega odstavka 60. člena
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.1/91-I) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o izvajanju Sporazuma med
državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo

ter začasni uporabi spremembe Priloge IV k
Sporazumu med državami članicami EFTA in

Republiko Slovenijo

1. člen
V uredbi o izvajanju Sporazuma med državami članica-

mi EFTE in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi spre-
membe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami
EFTA in Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 121/00) se
za drugim odstavkom 4. člena doda tretji odstavek, ki se
glasi:

“Za predelane kmetijske proizvode po poreklu iz držav
članic EFTA, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po stopnjah oziroma posebna uvozna dajatev v višini
določeni v tej prilogi.“

2. člen
V 10. členu se za peto alineo doda nova, šesta alinea,

ki se glasi:
“2003 – za izdelke iz priloge 5 k tej uredbi.“

3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 334-02/2000-4
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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PRILOGA 5

PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska stopnja/posebna uvozna dajatev

1 2 3

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko
in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali
z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom

0403 10 – Jogurt:
– – aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 10 51 – – – – do vključno 1,5 mas.% 118,00 SIT/kg
0403 10 53 – – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% 118,00 SIT/kg
0403 10 59 – – – – več kot 27 mas.% 118,00 SIT/kg

– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 10 91 – – – – do vključno 3 mas.% 118,00 SIT/kg
0403 10 93 – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.% 118,00 SIT/kg
0403 10 99 – – – – več kot 6 mas.% 118,00 SIT/kg
0403 90 – Drugo:

– – aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 90 71 – – – – do vključno 1,5 mas.% 167,00 SIT/kg
0403 90 73 – – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% 167,00 SIT/kg
0403 90 79 – – – – več kot 27 mas.% 167,00 SIT/kg

– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 90 91 – – – – do vključno 3 mas.% 167,00 SIT/kg
0403 90 93 – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.% 167,00 SIT/kg
0403 90 99 – – – – več kot 6 mas.% 167,00 SIT/kg

0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi),
zamrznjene

0710 40 00 – Sladka koruza 8.3

0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali
drugih raztopinah za začasno konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo
prehrano

0711 90 – Druge vrtnine, mešanice vrtnin:
– – vrtnine:

0711 90 30 – – – sladka koruza 8.3

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge
sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali
nemodificirani
– Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali
nemodificirani:

1302 32 – – sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali semena
giara, modificirani ali nemodificirani:

1302 32 90 – – – iz semena giara pr
1302 39 00 – – drugi pr

1517 Margarina; mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali rastlinskega izvora ali
frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali
olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516

1517 10 – Margarina, razen tekoče margarine:
1517 10 10 – – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob 15.0
1517 90 – Drugo:
1517 90 10 – – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob 15.0

1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava
1704 10 – Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne 20.3
1704 90 – Drugo 16.5

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
1806 10 – Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 20.3
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1806 20 – Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih
 ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg 20.3
– Druga čokolada, v blokih ali palicah:

1806 31 00 – – polnjeni 20.3
1806 32 – – nepolnjeni 12.8
1806 90 – Drugo 20.3

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40 mas.%, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila
iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 5 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno
osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1901 10 00 – Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno 15.0
1901 20 00 – Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905 15.0
1901 90 – Drugo:

– – ekstrakt slada:
1901 90 11 – – – z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas.% ali več 15.0
1901 90 19 – – – drugo 15.0

– – drugo:
1901 90 91 – – – ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki

vsebuje manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, manj kot 5 mas.% saharoze (vštevši
invertni sladkor) ali izoglukoze, manj kot 5 mas.% glukoze ali škroba. Iz te tar. podšt. pa
so izključeni prehrambeni preparati, če so v prahu in, če vsebujejo blago iz tar. št.
0401 do 0404 15.0

1901 90 99 – – – drugo 18.8

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen
– Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene:

1902 11 00 – – z jajci 22.5
1902 19 – – druge:
1902 19 10 – – – ki ne vsebuje navadne pšenične moke ali zdroba 33.8
1902 19 90 – – – drugo 33.8
1902 20 – Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene:

– – druge:
1902 20 91 – – – kuhane 15.0
1902 20 99 – – – drugo 15.0
1902 30 – Druge testenine 15.0
1902 40 – Kuskus 9.0

1904 Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr.
koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike (razen
moke in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na
 drugem mestu 15.0

1905 Kruh, peciva, sladice, keksi (piškoti) in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali
brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje,
rižev papir in podobni izdelki

1905 10 00 – Hrustljavi kruh (krisp) 18.8
1905 20 – Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem 20.3
1905 30 – Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati:

– – popolnoma ali delno prevlečeni s čokolado ali drugimi proizvodi, ki vsebujejo kakav:
1905 30 11 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85g 20.3
1905 30 19 – – – drugo 20.3

– – drugo:
– – – sladki keksi (piškoti):

1905 30 30 – – – – ki vsebujejo 8 mas.% ali več mlečnih maščob 20.3
– – – – drugo:

1905 30 51 – – – – – sendvič keksi (piškoti) 20.3
1905 30 59 – – – – – drugo 20.3

– – – vaflji in oblati:
1905 30 91 – – – – soljeni, polnjeni ali nepolnjeni 15.0
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1905 30 99 – – – – drugo 15.0
1905 40 – Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki:
1905 40 10 – – prepečenec 15.0
1905 40 90 – – drugo 15.0
1905 90 – Drugo:
1905 90 10 – – matzos 15.0
1905 90 20 – – hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, oblati, rižev papir in podobni

proizvodi 7.5
– – drugo:

1905 90 30 – – – kruh (navaden), ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v suhem stanju
ne vsebuje več kot 5 mas.% sladkorjev niti več kot 5 mas.% maščob 22.5

1905 90 40 – – – vaflji in oblati z vsebnostjo vode več kot 10 mas.% 22.5
1905 90 45 – – – nesladki keksi (piškoti, krekerji) 22.5
1905 90 55 – – – izdelki, pridobljeni z ekspandiranjem ali ekstrudiranjem, začinjeni

ali soljeni 22.5
– – – drugo:

1905 90 60 – – – – z dodanimi sladili 22.5
1905 90 90 – – – – drugo 22.5

2001 Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini
2001 90 – Drugo:
2001 90 30 – – sladka koruza (Zea mays var. saccharata) 15.0
2001 90 40 – – yam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas.% škroba 15.0

2004 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

2004 10 – Krompir:
– – drugo:

2004 10 91 – – – v obliki moke, zdroba ali kosmičev 16.5
2004 90 – Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
2004 90 10 – – sladka koruza (Zea mays var. saccharata) 15.0

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

2005 20 – Krompir:
2005 20 10 – – v obliki moke, zdroba ali kosmičev 16.5
2005 80 00 – Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) 6.0

2008 Sadje, lupinasto sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu

– Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
2008 92 – – mešanice.

– – – ki ne vsebujejo dodanega alkohola
– – – – ki vsebujejo dodani sladkor:
– – – – – drugo, v izvirnih pakiranjih, z neto vsebino 1 kg ali manj:
– – – – – – mešanice sadja, katerega delež ene vrste sadja ne presega 50 mas.% skupne mase:

2008 92 72 – – – – – – – iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 50 mas.% ali več tropskih
sadežev in tropskih oreščkov) pr

2008 99 – – drugo:
– – – brez dodanega alkohola:
– – – – brez dodanega sladkorja:

2008 99 85 – – – – – koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata) 4.5
2008 99 91 – – – – – jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas.% ali več škroba 4.5

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja, maté čaja in pripravki na njihovi
osnovi ali na osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni
nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati
– Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
koncentratov ali na osnovi kave:

2101 11 – – ekstrakti, esence ali koncentrati 7.5
2101 12 – – pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega koncentrata ali na osnovi kave 7.5
2101 20 – Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov,

esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega čaja ali maté čaja 7.5
2101 30 – Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati 3.7
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2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002);
pripravljeni pecilni praški

2102 10 – Aktivni kvas:
2102 10 10 – – kultura kvasa 1.5

– – pekovski kvas:
2102 10 31 – – – posušen 7.5
2102 10 39 – – – drugo pr
2102 10 90 – – drugo 7.5
2102 20 – Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi pr
2102 30 00 – Pripravljeni pecilni praški 6.3

2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe (razen tistih iz tar. št.
0910) in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in priprav-
ljena gorčica

2103 10 00 – Sojina omaka 7.3
2103 20 00 – Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake 10.1
2103 30 – Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica 9.3
2103 90 – Drugo 10.0

2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila
2104 10 – Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe 10.5
2104 20 00 – Homogenizirana sestavljena živila, primerna kot hrana za otroke ali za dietetične namene 7.8

2105 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava 20.3

2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
2106 10 – Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi:
2106 10 20 – – brez mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj

kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba 5.3
2106 10 80 – – drugo 7.5
2106 90 – Drugo:
2106 90 10 – – sirovi fondueji 4.5
2106 90 20 – – sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo

pri proizvodnji pijač 9.0
– – aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

2106 90 30 – – – izoglukozni sirupi 9.0
– – – drugo:

2106 90 51 – – – – laktozni sirupi 9.0
2106 90 55 – – – – glukozni sirupi in maltodekstrinski sirup 9.0
2106 90 59 – – – – drugo 9.0

– – drugo:
2106 90 92 – – – ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo

manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba 9.0
2106 90 98 – – – drugo 9.0
iz 2106 90 98 10 – – – – dietetična hrana za ljudi s hudimi presnovnimi motnjami pr

2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače, razen čistih ali koncentriranih sadnih in
zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

2202 10 00 – Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
aromatiziranje 8.3

2202 90 – Drugo 15.0

2203 00 Pivo iz slada 24.0

2205 Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje 20.0

2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; destilati, likerji in druge alkohol-
ne pijače s katero koli vsebnostjo alkohola

2208 20 – Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin 25.0
2208 30 – Whisky 18.9
2208 40 – Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa) 25.0
2208 50 – Gin in brinjevec 25.0
2208 90 – Drugo 25.0

(1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
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1791. Odlok o razglasitvi Muzeja solinarstva za
kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o razglasitvi Muzeja solinarstva za kulturni

spomenik državnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi

enoto dediščine: Sečovlje – Muzej solinarstva v Krajinskem
parku Sečoveljske soline (EŠD 13697).

Muzej solinarstva ima zaradi kulturnih, zgodovinskih,
etnoloških, tehniških, krajinskih in drugih izjemnih lastnosti
poseben pomen za Republiko Slovenijo. Zato ga razglaša-
mo za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi
etnološkega in tehniškega spomenika.

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev Muzeja solinarstva

za spomenik državnega pomena:
Ohranjena je edinstvena kulturna dediščina v sloven-

skem prostoru, ki je pomembno sooblikovala gospodarski,
družbeni in kulturni razvoj slovenskega Primorja. Najstarejši
pisni viri o solinah segajo v 13. stoletje, verjetno pa je njihov
začetek še starejši. Na obsežnem južnem predelu Sečovelj-
skih solin, imenovane Fontanigge, so pridobivali sol po sred-
njeveških postopkih do 60-ih let 20. stoletja. Muzej solinar-
stva ponovno vzpostavlja tradicionalno solinarstvo po sred-
njeveških postopkih.

Muzej solinarstva deluje v območju Krajinskega parka
Sečoveljske soline.

3. člen
Kulturni spomenik iz 1. člena obsega parcelne števil-

ke:
746 (del), 748 (del), 754, 757, 759 (del), 761, 764,

765, 768, 769, 771, 773, 775, 778, 779, 786, 787,
790, 794, 3807 (del), 3814, 3815, 3818, 3819 (del),
3820, 3821, 3822, 3823, 3826, 3827, 3830, 3831,
3835, 3836, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 5444,
5493, 5494, vse k.o. Sečovlje.

Vplivno območje kulturnega spomenika obsega solna
polja med kanalom Giassi in cesto ter od Cavane 131 do
solnih polj Muzeja solinarstva in od solnih polj Muzeja soli-
narstva do morja.

Meji kulturnega spomenika in vplivnega območja spo-
menika sta vrisani na temeljnem topografskem načrtu v me-
rilu 1:5000. Izvirnik načrta, ki je sestavni del odloka hranijo
Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kultur-
no dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine.

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, tehniških, arhitektur-

nih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v
njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;

– ohranjanje gabaritov, primernih tlorisnih razporedov,
izvirne gradbene substance ter značilne opreme vseh spo-
meniških objektov in naprav, solnih fondov in kanalov;

– podrejanje vsake rabe in posegov v objekte in njiho-
ve robne površine ohranjanju in vzdrževanju varovanih spo-
meniških lastnosti;

– podrejanje rabe spomenika tradicionalnemu solinar-
stvu po srednjeveških postopkih in muzejski dejavnosti;

– usklajena raba in posegi v vplivnem območju za ne-
moteno delovanje Muzeja solinarstva;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih za-
ščitenih elementov ter dostopnost za javnost v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika;

– znotraj območja spomenika je prepovedano postav-
ljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z
nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilce reklam;

– označevanje spomenika je mogoče le ob pred-
hodnem kulturnovarstvenem soglasju.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki zagotavlja
nemoteno delovanje Muzeja solinarstva in varovanje njego-
vih kulturnih, etnoloških, tehniških, arhitekturnih, krajinskih,
likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti in je v skladu z uredbo o krajinskem parku
Sečoveljske soline.

Pri izvajanju varstvenih režimov iz prejšnjih dveh odstav-
kov se upošteva varstvo naravnih vrednot in biotske raznovr-
stnosti v Krajinskem parku Sečoveljske soline, kot je dolo-
čeno z uredbo iz prejšnjega odstavka.

5. člen
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, tehniških, etnoloških, krajin-

skih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– ohranjanju tradicionalnega solinarstva in pridobivanju

soli po srednjeveških postopkih;
– ohranjanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– prezentaciji kulturnih vrednot in situ, v tisku in drugih

medijih;
– muzejski dejavnosti;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.

6. člen
Za vsako spremembo funkcije in dejavnosti Muzeja

solinarstva in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali
zemljišče je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstve-
ne pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje.

Dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje nalog v zvezi z
varstvom solinarske kulturne dediščine in muzejske dejav-
nosti, opravlja Pomorski muzej Sergej Mašera, Piran.

7. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega

akta izdati lastnikom spomenika odločbo o varstvu na podla-
gi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine, v soglasju
z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-1
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1972. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študentski
domovi v Ljubljani

Na podlagi 39. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 67/93, 13/94, 39/95, 18/98, 35/98 in 99/99)
in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi

v Ljubljani

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se ustanovi javni zavod Študentski do-

movi v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) in ureja-
jo njegova organizacija ter delovanje.

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Re-
publike Slovenije.

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen
Ime javnega zavoda je Študentski domovi v Ljubljani.
Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Cesta 27. aprila

31.
Javni zavod je pravna oseba javnega prava.

3. člen
Javni zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm.

Ob zunanjem robu je napisano REPUBLIKA SLOVENIJA,
znotraj pa ime javnega zavoda.

III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

4. člen
Javni zavod opravlja naslednje dejavnosti iz uredbe o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in
12/99):
G/52.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajal-

nah;
G/52.6 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
H/55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitve-

nih zmogljivosti za krajši čas;
H/55.3 Gostinske storitve prehrane;
H/55.4 Točenje pijač in napitkov;
H/55.5 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (cate-

ring);
J/67.1 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu,

razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov;

K/74.8 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
L/75.1 Dejavnost javne uprave ter ekonomska in social-

na politika skupnosti;
N/85.3 Socialno varstvo;
O/92.3 Druge razvedrilne dejavnosti;
O/92.6 Športna dejavnost;
O/92.7 Druge dejavnosti za sprostitev;
O/93.0 Druge storitvene dejavnosti.

IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

5. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– študentski svet stanovalcev,
– drugi organi, določeni s statutom zavoda.

6. člen
Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda sestavlja devet članov, od tega:
– trije predstavniki ustanoviteljice: dva predstavnika mi-

nistrstva, pristojnega za visoko šolstvo in znanost, en pred-
stavnik ministrstva, pristojnega za socialne zadeve,

– en predstavnik Mestne občine Ljubljana,
– en predstavnik Univerze v Ljubljani: prorektor,
– en predstavnik Študentskega sveta stanovalcev,
– dva predstavnika delavcev zavoda, in
– en predstavnik Študentske organizacije Univerze v

Ljubljani.
Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta, razen

za predstavnike Študentskega sveta stanovalcev in Študent-
ske organizacije Univerze v Ljubljani, katerih mandatna doba
je eno leto.

Člani sveta so lahko imenovani dvakrat zaporedoma.
Svet zavoda ima predsednika in njegovega namestnika.
Predsednika imenuje svet zavoda izmed predstavnikov

ustanoviteljice.
Svet zavoda je konstituiran, če je imenovana oziroma

izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče
direktor zavoda.

7. člen
Svet zavoda:
1. določa:
– poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– finančni načrt javnega zavoda,
– načrt investicij in investicijskega vzdrževanja,
– vsebino pogodbe o bivanju študentov v zavodu;
2. sprejema:
– letne in večletne delovne načrte in poročila o njihovi

uresničitvi,
– statut javnega zavoda,
– pravilnik o delovnih razmerjih,
– domski red,
– zaključni račun javnega zavoda,
– cenik storitev javnega zavoda,
– poročilo direktorja javnega zavoda;
3. odloča:
– na drugi stopnji v sporih o pravicah in obveznostih iz

delovnega razmerja,
– o prodaji in nabavi osnovnih sredstev;
4. imenuje in razrešuje:
– direktorja javnega zavoda;
5. predlaga:
– ustanoviteljici spremembo dejavnosti;
6. opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem skle-

pom in statutom.
K statutu, letnemu delovnemu načrtu in finančnemu

načrtu javnega zavoda mora svet zavoda pridobiti soglasje
ustanoviteljice.

Seja sveta zavoda je sklepčna, če je navzoča večina
njegovih članov, sklepe pa sprejema z večino glasov navzo-
čih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov jav-
nega zavoda, letnega delovnega načrta in finančnega načrta
je potrebna večina glasov vseh članov sveta zavoda.
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8. člen
Direktorja javnega zavoda imenuje in razrešuje svet

zavoda s poprejšnjim soglasjem ustanoviteljice.
Mandat direktorja je pet let, po preteku te dobe pa je

lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje nasled-

nje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega naj-

manj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno obvlada vsaj en tuji jezik.
Morebitni dodatni pogoji za imenovanje direktorja in

podrobnejši postopek imenovanja se določijo s statutom
javnega zavoda.

9. člen
Direktor:
– organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda,
– vodi strokovno delo javnega zavoda,
– predstavlja in zastopa javni zavod,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvaja-

nje,
– odgovarja za zakonitost dela,
– sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug

organ po zakonu ali tem sklepu,
– organizira in usklajuje delovni proces,
– skrbi za izvajanje odločitev sveta zavoda,
– predlaga delovni program,
– daje poročilo o delu in poslovanju,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
– odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delav-

cev,
– določi sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o oddaji 20 postelj študentom, ki ne izpolnju-

jejo pogojev in meril, predpisanih za subvencioniranje biva-
nja študentov,

– opravlja druga dela v skladu s predpisi, tem sklepom
in statutom.

10. člen
Študentski svet stanovalcev je organ študentov, ki biva-

jo v javnem zavodu. Sestavljajo ga po en predstavnik študen-
tov iz vsakega študentskega bloka v domovih.

Študentski svet stanovalcev daje mnenje pristojnim or-
ganom javnega zavoda o statutu in vseh zadevah, ki se
nanašajo na pravice in obveznosti študentov stanovalcev,
sprejema letni program interesnih dejavnosti in ga uresniču-
je v skladu s finančnim predpisom javnega zavoda.

Če pristojni organ mnenja iz prejšnjega odstavka ne
upošteva, lahko Študentski svet stanovalcev zahteva, da se
še enkrat obravnava in odloči o posamezni zadevi na način
in po postopku, določenim s statutom.

Način dela in izvolitve predstavnikov v Študentski svet
stanovalcev določa statut.

V. DELOVNA RAZMERJA

11. člen
Za urejanje delovnih razmerij v javnem zavodu se upo-

rabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju
ter določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izo-
braževanja.

VI. PREMOŽENJE, S KATERIM JAVNI ZAVOD UPRAVLJA

12. člen
Za opravljanje dejavnosti uporablja javni zavod premo-

ženje v obsegu, s katerim so upravljali do uveljavitve tega
sklepa Študentski domovi v Ljubljani in ga izkazuje v bilanci
stanja.

VII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO JAVNEGA ZAVODA

13. člen
Sredstva za delo pridobiva javni zavod:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz stanarin,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, dediščin in daril,
– iz drugih virov.

14. člen
Javni zavod upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga

uporablja za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z name-
nom, za katerega je bilo pridobljeno.

Javni zavod lahko obremeni nepremičnino oziroma
opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev le v
soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se
šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00) potre-
ben razpis.

Javni zavod upravlja in razpolaga z nepremičnino, pri-
dobljeno iz drugih virov, v skladu z namenom, za katerega je
bila pridobljena.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

15. člen
Javni zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, v

svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obvez-
nostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v
tem sklepu, brez omejitev.

Javni zavod odgovarja za obveznosti iz prejšnjega od-
stavka s premoženjem, s katerim upravlja in razpolaga.

16. člen
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti javnega zavoda

do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s
katerim javni zavod upravlja in razpolaga.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJICE IN JAVNEGA ZAVODA

17. člen
Ustanoviteljica zagotavlja pogoje za delo javnega zavo-

da ter izvaja druga upravičenja v skladu s tem sklepom in
drugimi predpisi.

18. člen
Javni zavod mora na mesta, namenjena za bivanje dr-

žavljanov Republike Slovenije, sprejemati študente po po-
gojih in merilih, predpisanih za subvencioniranje bivanja štu-
dentov. Pri sklepanju nastanitvenih pogodb mora upoštevati
število točk. Prednost imajo študenti z več točkami.
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19. člen
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in javni zavod

lahko s pogodbo določita še druge medsebojne pravice in
obveznosti.

X. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN PORAVNAVANJE PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA ZAVODA

20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki javnega zavoda se

uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti v naslednjih
letih.

21. člen
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev javnega za-

voda, ki nastane pri izvajanju njegove dejavnosti, odloča
ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Javni zavod je pravni naslednik zavoda s pravico javno-

sti z imenom Študentski domovi v Ljubljani, ki sta ga leta
1991 po zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Urad-
ni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93,
66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) ustanovili Univerza v Ljub-
ljani, Kongresni trg 12, Ljubljana in Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, Ljubljana.

Po 39. členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 99/99) je
Republika Slovenija z dnem uveljavitve zakona postala usta-
noviteljica študentskih domov, ki so na ta dan opravljali
javno službo.

23. člen
Člani sveta zavoda, ki opravljajo funkcijo na dan uvelja-

vitve tega sklepa, jo opravljajo do konstituiranja novega.
Svet zavoda po tem sklepu se konstituira najkasneje v

treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa.

24. člen
Direktorica javnega zavoda opravlja funkcijo do izteka

mandata. Svet javnega zavoda mora objaviti javni razpis naj-
manj treh mesece pred iztekom mandata sedanje direktori-
ce.

25. člen
Javni zavod uskladi statut s tem sklepom v treh mese-

cih po njegovi uveljavitvi.

26. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 628-04/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1793. Sklep o spremembi sklepa o določitvi
cestninskih cest in višine cestnine

Na podlagi prvega odstavka 8. člena uredbe o cestnini
za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97,
48/98, 84/98, 51/99 in 105/00) je Vlada Republike Slov-
enije na 22. seji dne 19. aprila 2001 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest

in višine cestnine

I
V sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

(Uradni list RS, št. 105/00) se v prvem odstavku II. točke
zamenja vrednost “9,2247 tolarjev“ z “9,9184 tolarjev“.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 425-03/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

1794. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V
LJUBLJANI v študijskem letu 2001/2002

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o viso-
kem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 13/94, 22/94,
39/95, 18/98, 35/98 in 99/99) je Vlada Republike Slove-
nije na 22. seji dne 19. aprila 2001 sprejela

S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V

LJUBLJANI v študijskem letu 2001/2002

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, spre-

jetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljub-
ljani 9. aprila 2001 in dopolnjenem 12., 13. in 17. aprila
2001, tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji
na:

1. AKADEMIJA ZA GLASBO
15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študij-

skem programu Godala in drugi inštrumenti s strunami
11 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študij-

skem programu Inštrumenti s tipkami,
22 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študij-

skem programu Pihala, trobila in tolkala;

2. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN
TELEVIZIJO

10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-
gramu Dramska igra in umetniška beseda

3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem pro-
gramu Gledališka in radijska režija
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3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem pro-
gramu Filmska in televizijska režija;

3. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Slikarstvo
6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem progra-

mu Kiparstvo
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Oblikovanje
10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Restavratorstvo
4 vpisna mesta za izredni študij po univerzitetnem štu-

dijskem programu Oblikovanje;

4. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Krajinska arhitektura
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Mikrobiologija
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Biologija
45 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi
viri

40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-
gramu Gozdarstvo;

5. EKONOMSKA FAKULTETA
600 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem

študijskem programu Ekonomija
400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem

strokovnem programu Visoka poslovna šola;

6. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem

programu Arhitektura

7. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Sociologija – analitsko-teoretska smer
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Sociologija – kadrovsko-menedžerska smer
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Sociologija – smer za družboslovno informatiko
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Politologija – smer mednarodni odnosi
10 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem

programu Politologija – smer mednarodni odnosi
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Politologija – smer obramboslovje
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Politologija – smer analiza politik in javna uprava
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Politologija – teoretsko-analitska smer
10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-

predmetnem programu Politologija – smer obramboslovje

40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-
gramu Novinarstvo

10 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem
programu Novinarstvo

30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-
gramu Komunikologija – teoretsko-metodološka smer

60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-
gramu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje

30 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem
programu Komunikologija – smer trženje in tržno komunici-
ranje

30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-
gramu Kulturologija

15 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem
programu Kulturologija

10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študij-
skem programu Komunikologija – smer trženje in tržno ko-
municiranje v 3. letniku

5 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem štu-
dijskem programu Komunikologija – smer trženje in tržno
komuniciranje v 3. letniku;

8. FAKULTETA ZA FARMACIJO
125 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem

programu Farmacija
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Laboratorijska biomedicina;

9. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Geodezija
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Geodezija
100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem

strokovnem programu Gradbeništvo;

10. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNO-
LOGIJO

40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-
gramu Biokemija

100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Varstvo pri delu in požarno varstvo;

11. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
150 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem

strokovnem programu Tehnologija prometa;

12. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMA-
TIKO

180 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Računalništvo in informatika

135 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Računalništvo in informatika;

13. FAKULTETA ZA ŠPORT
160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem

programu Športna vzgoja
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14. FILOZOFSKA FAKULTETA

33 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem eno-
predmetnem programu Arheologija

20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Bibliotekarstvo

40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem eno-
predmetnem programu Etnologija in kulturna antropologija

25 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem eno-
predmetnem programu Pedagogika – smer andragogika

35 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Pedagogika – smer pedagogika

50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem eno-
predmetnem programu Psihologija

50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem eno-
predmetnem programu Geografija

50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Geografija

50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Angleški jezik s književnostjo

90 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Sociologija kulture

70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Zgodovina

30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem eno-
predmetnem programu Zgodovina

30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Umetnostna zgodovina

80 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Slovenski jezik

40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Nemški jezik s književnostjo

60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem eno-
predmetnem programu Nemški jezik s književnostjo

40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Primerjalna književnost

50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Italijanski jezik

40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Ruski jezik

50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Španski jezik

45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-
predmetnem programu Sociologija;

15. MEDICINSKA FAKULTETA

160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Medicina

48 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-
gramu Stomatologija;

16. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-
gramu Oblikovanje tekstilij in oblačil

60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-
kovnem programu Grafična tehnika;

17. PEDAGOŠKA FAKULTETA
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem

programu Razredni pouk – Ljubljana
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Razredni pouk – Koper
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Socialna pedagogika
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Likovna pedagogika
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Defektologija
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Predšolska vzgoja – Ljubljana
30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Predšolska vzgoja – Koper
60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem

strokovnem programu Predšolska vzgoja – Ljubljana v 3.
letniku

30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Predšolska vzgoja – Koper v 3. let-
niku;

18. PRAVNA FAKULTETA
400 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem

programu Pravo;

19. VETERINARSKA FAKULTETA
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pro-

gramu Veterinarstvo;

20. VISOKA ŠOLA ZA SOCIALNO DELO
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem

strokovnem programu Socialno delo
100 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem

strokovnem programu Socialno delo;

21. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
90 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Zdravstvena nega
90 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem

strokovnem programu Zdravstvena nega
30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Zdravstvena nega – porodniško gineko-
loška smer

40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-
kovnem programu Delovna terapija

40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-
kovnem programu Radiologija

40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-
kovnem programu Sanitarno inženirstvo

40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-
kovnem programu Fizioterapija

120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Zdravstvena nega v 3. letniku

60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Fizioterapija v 3. letniku

30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Delovna terapija v 3. letniku;
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22. VISOKA UPRAVNA ŠOLA
330 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem

strokovnem programu Javna uprava
660 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem

strokovnem programu Javna uprava;

23. VISOKA POLICIJSKO-VARNOSTNA ŠOLA
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Varnost in notranje zadeve
200 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem

strokovnem programu Varnost in notranje zadeve.

II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu,

sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v
Ljubljani 9. aprila 2001 in dopolnjenem 12., 13. in 17.
aprila 2001 za omejitev vpisa na:

1. Filozofski fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem

programu Pedagogika – smer pedagogika
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem

programu Primerjalna književnost
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem

programu Slovenski jezik
– za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem pro-

gramu Filozofija
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem štu-

dijskem programu Sinologija.

III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce

se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posamez-
nem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom
vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 624-00/2000-3
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

1795. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI
V MARIBORU v študijskem letu 2001/2002

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o viso-
kem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 13/94, 22/94,
39/95, 18/98, 35/98 in 99/99) je Vlada Republike Slove-
nije na 22. seji dne 19. aprila 2001 sprejela

S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V

MARIBORU v študijskem letu 2001/2002

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, spre-

jetem na seji senata Univerze v Mariboru 10. aprila 2001,
tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:

1. EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
330 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem

strokovnem programu Poslovna ekonomija;

2. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem

strokovnem programu Promet v Mariboru
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Promet v Celju;

3. FAKULTETA ZA KMETIJSTVO
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Agronomija – smer sadjarstvo in vinogra-
dništvo;

4. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
190 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem

strokovnem programu Organizacija in management;

5. PEDAGOŠKA FAKULTETA
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem eno-

predmetnem programu Nemški jezik s književnostjo
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem

enopredmetnem programu Razredni pouk
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem eno-

predmetnem programu Likovna pedagogika
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-

predmetnem programu Angleški jezik s književnostjo in …
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-

predmetnem programu Geografija in …
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-

predmetnem programu Nemški jezik s književnostjo in …
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-

predmetnem programu Zgodovina in …
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-

predmetnem programu Pedagogika in...
30 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem

dvopredmetnem programu Pedagogika in...
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvo-

predmetnem programu Sociologija in …
75 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Predšolska vzgoja
90 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem

strokovnem programu Predšolska vzgoja;

6. PRAVNA FAKULTETA
170 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem

programu Pravo;

7. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA
92 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem stro-

kovnem programu Zdravstvena nega;

II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu,

sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 10. aprila
2001 za omejitev vpisa na:

1. Ekonomsko-poslovni fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem programu Ekono-

mija;
2. Fakulteti za gradbeništvo
– za redni študij po visokošolskem strokovnem progra-

mu Gradbeništvo.

III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce

se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posamez-
nem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom
vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.
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IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 624-00/2000-3
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

1796. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI
ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE v Novem
mestu v študijskem letu 2001/2002

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o viso-
kem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 13/94, 22/94,
39/95, 18/98, 35/98 in 99/99) je Vlada Republike Slove-
nije na 22. seji dne 19. aprila 2001 sprejela

S K L E P
o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI ZA

UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE v Novem mestu
v študijskem letu 2001/2002

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, spre-

jetem na seji senata Visoke šole za upravljanje in poslovanje
v Novem mestu 29. 3. 2001, tako da se vpis omeji na

100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Upravljanje in poslovanje

130 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Upravljanje in poslovanje v Ljubljani.

II
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce

se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posamez-
nem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom
vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 624-00/2000-3
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

1797. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI
ZA MANAGEMENT V KOPRU v študijskem letu
2001/2002

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o viso-
kem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 13/94, 22/94,
39/95, 18/98, 35/98 in 99/99) je Vlada Republike Slove-
nije na 22. seji dne 19. aprila 2001 sprejela

S K L E P
o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI ZA

MANAGEMENT V KOPRU v študijskem letu
2001/2002

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, spre-

jetem na seji senata Visoke šole za management iz Kopra
10. aprila 2001, tako da se vpis omeji na

110 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Management.

II
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce

se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posamez-
nem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom
vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 624-00/2000-3
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

1798. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na TURISTICI –
VISOKI ŠOLI ZA TURIZEM V PORTOROŽU v
študijskem letu 2001/2002

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o viso-
kem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 13/94, 22/94,
39/95, 18/98, 35/98 in 99/99) je Vlada Republike Slove-
nije na 22. seji dne 19. aprila 2001 sprejela

S K L E P
o soglasju k omejitvi vpisa na TURISTICI –
VISOKI ŠOLI ZA TURIZEM V PORTOROŽU v

študijskem letu 2001/2002

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, spre-

jetem na seji senata Turistice – Visoke šole za turizem iz
Portoroža 12. 4. 2001, tako da se vpis omeji na

110 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Hotelirstvo in turizem.

II
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce

se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posamez-
nem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom
vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 624-00/2000-3
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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1799. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Portu

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 7/94, 23/96,
47/97 in 23/99) in 14. in 27. člena zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 1/91 in 1/91-I) ter na predlog
ministra za zunanje zadeve številka 211-01/00-37 z dne
24. 10. 2000 je Vlada Republike Slovenije na 22. seji dne
26. 10. 2000 sprejela naslednji

S K L E P

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Portu na čelu

s častnim konzulom.
Konzularno območje obsega okrožja: Porto, Braga,

Viana do Castelo, Vila Real in Braganca.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodar-

skih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z
državo Portugalsko.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi sklepa v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 912-10/98-15
Ljubljana, dne 22. oktobra 2000.

Predsednik
dr. Andrej Bajuk l. r.

1800. Sklep o postavitvi častnega konzula v Portu na
Portugalskem

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 7/94, 23/96,
47/97 in 23/99) in 27. in 31. člena zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na predlog ministra
za zunanje zadeve številka 211-01/00-30-I z dne 23. 10.
2000 Vlada Republike Slovenije na 22. seji dne 26. 10.
2000 izdaja

S K L E P
o postavitvi častnega konzula v Portu

na Portugalskem

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Portu na

Portugalskem se postavi Francisca Silva de Calheiros e
Menezes.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi sklepa v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 912-10/98-15
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.

Predsednik
dr. Andrej Bajuk l. r.

MINISTRSTVA

1801. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Ajdovščina

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
sprejel 10. 4. 2001

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Ajdovščina

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Aj-
dovščina, Gregorčičeva 44, Ajdovščina. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ajdovščina.

4. člen
V času javne razgrnitve bo v istih prostorih organizirana

javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen nak-
nadno v prostorih javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-01-4/00
Ljubljana, dne 10. aprila 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

1802. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Črni vrh

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
sprejel 10. 4. 2001

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Črni vrh
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1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črni
vrh, Črni vrh 101, Črni vrh nad Idrijo. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črni vrh.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na sedežu krajevne skupno-

sti Črni vrh, Črni vrh 84, Črni vrh nad Idrijo, organizirana
javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen nak-
nadno v prostorih javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-01-3/00
Ljubljana, dne 10. aprila 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

1803. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Stojna

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Stojna

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Stojna, št. 06-06/96 z dne 6.
februarja 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31.
12. 2005.

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

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Stojna je izdelan v treh izvodih za 3300,83

hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Kočevje, v Občini Kočevje, oziroma v katastrskih občinah
Koblarji, Stara cerkev, Mahovnik, Kočevje, Livold in Črni
potok.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Stojna je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ko-
čevje, Rožna ul. 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdo-
ve Slovenije, Krajevne enote Pugled, Rožna ul. 39, Koče-
vje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splo-
šnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodar-
ske enote Stojna.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-06/17-99
Ljubljana, dne 10. aprila 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

1804. Odločba o prepovedi uvoza pošiljk domačih in
divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz Republike
Romunije

Na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99,
98/99 – ZZZiv in 8/00 – ZUT) v zadevi preprečevanja
vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji izdaja direktor Vete-
rinarske uprave Republike Slovenije

O D L O Č B O
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih

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

iz Republike Romunije

I
Da bi preprečili vnos klasične prašičje kuge v Republi-

ko Slovenijo, se iz Republike Romunije prepoveduje uvoz v
Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Republike Slo-
venije za naslednje pošiljke:

1. domači in divji prašiči,
2. seme, jajčeca in embrii domačih in divjih prašičev,
3. sveže in zmrznjeno meso domačih in divjih prašičev,
4. živila, surovine in odpadki, ki izvirajo od domačih in

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

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

– druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila
pri obdelavi v sredini izdelka dosežena temperatura najmanj
70° C; med te proizvode se štejejo tudi tehnična mast,
želatina in podobno;
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– kemično povsem predelane živalske surovine, kot so
wet - blue, krom strojene kože, kemično in termično obdela-
ne ščetine in podobno;

– trajni fermentirani izdelki, če so izpolnjeni naslednji
pogoji: aktivnost vode 0,93 ali manj, pH manj kot 6, zorenje
vsaj 9 mesecev in teža najmanj 5,5 kg.

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

potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Re-
publike Slovenije in izvirajo iz Republike Romunije, je treba
odvzeti in neškodljivo odstraniti in uničiti.

III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-192/01
Ljubljana, dne 18. aprila 2001.

Direktor
Veterinarske uprave RS

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.

1805. Seznam zdravil, za katera je od 3. 4. 2001 do
17. 4. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je od 3. 4. 2001 do 17. 4. 2001

prenehalo veljati dovoljenje za promet

Št. 512-20/01-139
Ljubljana, dne 17. aprila 2001.

Urad Republike Slovenije
za zdravila

Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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1806. Seznam zdravil, za katera je bilo od 3. 4. 2001 do 17. 4. 2001 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja Urad
Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je bilo od 3. 4. 2001 do 17. 4. 2001 izdano dovoljenje za promet

Št. 512-19/01-138
Ljubljana, dne 17. aprila 2001.

Urad Republike Slovenije
za zdravila

Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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USTAVNO SODIŠČE

1807. Odločba o razveljavitvi prvega in drugega
odstavka 9. člena pravilnika o ribiško-gojitvenih
načrtih ter o evidenci izvrševanja

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Ribiške družine Bohinj iz
Bohinjske Bistrice in Ribiške družine Tolmin iz Tolmina, ki ju
zastopa Jože Kristan, odvetnik v Kranju, na seji dne
22. marca 2001

o d l o č i l o:

1. Prvi in drugi odstavek 9. člena pravilnika o ribiško-
gojitvenih načrtih ter o evidenci izvrševanja (Uradni list RS,
št. 68/00) se razveljavita, kolikor se nanašata na določitev
obveznosti ribiških organizacij, da ribiško-gojitveni načrt pre-
dložijo v strokovno presojo Zavodu za ribištvo Ljubljana, in
na postopek v zvezi z mnenjem, ki je predmet te presoje.

2. Razveljavitev začne učinkovati po preteku enega
leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnici izpodbijata določbi prvega in drugega

odstavka 9. člena pravilnika o ribiško-gojitvenih načrtih ter o
evidenci izvrševanja (v nadaljevanju: pravilnik), na podlagi
katerih morajo ribiške organizacije do 31. 1. v koledarskem
letu ribiško-gojitveni načrt predložiti Zavodu za ribištvo Ljub-
ljana (v nadaljevanju: zavod) v strokovno mnenje, do 30. 4.
v koledarskem letu pa morajo ribiško-gojitveni načrt in mne-
nje zavoda predložiti v potrditev upravni enoti. Izpodbijana
določba pravilnika še določa, da upravna enota pri izdaji
odločbe o potrditvi ribiško-gojitvenega načrta upošteva mne-
nje zavoda. Navedeni določbi pravilnika naj bi v nasprotju s
26. členom zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list
SRS, št. 25/76 in nasl. – v nadaljevanju: ZSlaR), s tretjim
odstavkom 153. člena, s prvim odstavkom 70. člena, s
tretjim odstavkom 74. člena in z drugim odstavkom 14.
člena ustave širili pogoje, ki jih mora izpolniti ribiška organi-
zacija pri izdelavi in potrjevanju ribiško-gojitvenega načrta.
ZSlaR naj bi namreč ne določal, da bi morala ribiška organi-
zacija pridobiti predhodno mnenje zavoda ali kakšne druge
strokovne organizacije.

2. Pravni interes za oceno ustavnosti in zakonitosti
izpodbijanega pravilnika pobudnici utemeljujeta z navedba-
mi, da je zavod sprožil upravni spor, v katerem izpodbija
odločbi, s katerima sta pobudnici dobili v upravljanje ribiška
okoliša, hkrati pa naj bi zavod na podlagi izpodbijanih do-
ločb pravilnika izdal strokovno mnenje o ribiško-gojitvenih
načrtih za sporna ribiška okoliša. Zavod naj bi bil tako, po
navedbah pobudnic, hkrati ribiška organizacija kakor tudi
strokovna organizacija, ki na podlagi pravilnika izdaja stro-
kovna mnenja. Menita, da bi morebitno negativno mnenje
zavoda, ki naj bi bilo za upravne enote zavezujoče, pobudni-
cama preprečilo upravljanje ribolovnih okolišev. Z nadalj-
njim izvrševanjem izpodbijanih določb naj bi pobudnicama
nastajala materialna in moralna škoda, izničena naj bi bila
tudi dosedanja prizadevanja in vlaganja v upravljanje ribiških
okolišev. Prva pobudnica naj bi celo izgubila ribiški okoliš in
posledično status ribiške družine.

3. Pobudnici sta v pobudi obširno povzeli potek uprav-
nih in sodnih postopkov v zvezi z dodelitvijo posameznih
ribolovnih okolišev v upravljanje.

4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljevanju: ministrstvo) je na pobudo odgovorilo. Pojas-
njuje, da je namen izpodbijanih določb pravilnika zagotoviti
upoštevanje pravil stroke pri pripravi in izvrševanju ribiško-
gojitevnih načrtov. Za izdelavo strokovnega mnenja o us-
treznosti ribiško-gojitvenih načrtov je ministrstvo pooblastilo
zavod, ker gre za javni zavod in strokovno institucijo, ki je na
podlagi drugega odstavka 35. člena ZSlaR pooblaščena za
vodenje katastra ribiških območij, ribiških okolišev in drugih
ribolovnih voda. Menijo, da gre za strokovno mnenje po
določbah zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 38/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZUP), saj uprav-
ni organ v postopku potrjevanja ribiško-gojitvenega načrta
postopa po tem zakonu. Ker naj bi bile možnosti za vsebin-
sko presojo primernosti ribiško-gojitvenega načrta v uprav-
nem postopku omejene, je pravilnik predvidel predložitev
načrta v strokovno presojo še pred uvedbo upravnega po-
stopka.

5. Ministrstvo v odgovoru pojasnjuje tudi skladnost iz-
podbijanih določb pravilnika z zakonom o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – ZVO), z ustavnimi
določbami o javnem dobru (70. člen) ter z določbami ustave
o nelojalni konkurenci (74. člen). Ustavnemu sodišču pre-
dlaga, naj pobudo zavrže zaradi pomanjkanja pravnega inte-
resa pobudnic, oziroma naj ugotovi, da izpodbijani določbi
pravilnika nista v neskladju z ustavo in zakonom.

B)
6. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili

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

7. Ustavnopravno relevantno vprašanje, ki ga je ustav-
no sodišče obravnavalo, se nanaša na vprašanje obstoja
oziroma obsega zakonskega pooblastila za izdajo pravilni-
ka. Ustavno sodišče je v obravnavani zadevi presojalo, ali za
izpodbijane določbe prvega in drugega odstavka 9. člena
pravilnika obstoja zakonsko pooblastilo v skladu z ustavnim
načelom vezanosti delovanja državnih organov na ustavo in
zakon (drugi odstavek 120. člena ustave).

8. Po drugem odstavku 120. člena ustave morajo
upravni organi opravljati svoje delo v okviru in na podlagi
ustave in zakona. Glede normativne dejavnosti državne upra-
ve pomeni, da je ta pri izdajanju podzakonskih predpisov
vsebinsko vezana na ustavo in zakon. Zakon mora biti vse-
binska podlaga za izdajanje podzakonskih aktov. Obseg, v
katerem sme podzakonski akt dopolnjevati zakonsko določ-
bo, je odvisen od položaja podzakonskega akta, s katerim
se natančneje opredeljuje zakonska materija, v hierarhiji
pravnih aktov ter od obsega zakonskega pooblastila.

9. Pravilnik je po svoji pravni naravi podzakonski pred-
pis, ki ga lahko izda minister za izvrševanje zakonov in dru-
gih predpisov. Vsebino, ki jo lahko ureja pravilnik, določa
99. člen zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 in nasl.
– ZUpr): “(1) Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
aktov državnega zbora ter predpisov in aktov vlade izdajajo
ministri pravilnike, odredbe in navodila. (2) S pravilnikom se
razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega predpisa
ali akta za njegovo izvrševanje”. To pomeni, da se pravilniki
sprejemajo za izvrševanje zakona, kar predpostavlja njihovo
vsebinsko vezanost na zakon. Pravilnik ne sme v vsebin-
skem smislu določati ničesar brez zakonske podlage in
zunaj vsebinskih okvirov, ki morajo biti v zakonu izrecno
določeni, ali iz njega vsaj z razlago ugotovljivi, zlasti pa ne
sme samostojno določati pravic in obveznosti. S pravilni-
kom se lahko le podrobneje uredijo in razčlenijo z zakonom
določeni pogoji, v skladu z nameni in kriteriji iz zakona,
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oziroma uredi način uresničevanja ali izpolnjevanja zakon-
sko določenih pogojev.

10. Izpodbijani pravilnik v 9. členu določa: “Ribiško-
gojitveni načrt izdela in sprejme ribiška organizacija ter ga
do 31. januarja v koledarskem letu, v katerem se začne
petletno obdobje, predloži v strokovno presojo Zavodu za
ribištvo Ljubljana (v nadaljevanju: zavod). Zavod izdela mne-
nje o ustreznosti ribiško-gojitvenega načrta ter ga v roku
dveh mesecev od predložitve ribiško-gojitvenega načrta poš-
lje ribiški organizaciji. Ribiško-gojitveni načrt in mnenje za-
voda iz prejšnjega odstavka mora ribiška organizacija pre-
dložiti v potrditev pristojni upravni enoti najpozneje do 30.
aprila v koledarskem letu, v katerem se začne petletno ob-
dobje. Mnenje zavoda upravna enota upošteva pri izdaji
odločbe o potrditvi ribiško-gojitvenega načrta. Do potrditve
ribiško-gojitvenega načrta ribiška organizacija upravlja z ribi-
škim okolišem na podlagi letnega načrta.” Pobudnici izpod-
bijata določbi prvega in drugega odstavka 9. člena pravilni-
ka, na podlagi katerih morata predložiti ribiško-gojitveni načrt
v strokovno presojo Zavodu za ribištvo Ljubljana, ki izdela
strokovno mnenje. To mnenje pa upravna enota upošteva
pri potrditvi ribiško-gojitvenega načrta.

11. Izrecno zakonsko pooblastilo za izdajo izpodbija-
nega pravilnika se nahaja v določbi 50. člena ZSlaR, ki
določa, da minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, izda izvršilni predpis o ribiško-gojitvenih načrtih
ter o evidenci izvrševanja. Po določbi 25. člena ZSlaR mora
ribiška organizacija zaradi smotrnega upravljanja z ribiškim
okolišem sprejeti ribiško-gojitveni načrt. Zakon določa vse-
bino ribiško-gojitvenega načrta. V 26. členu ZSlaR je dolo-
čeno, da mora ribiška organizacija predložiti upravni enoti le
ribiško-gojitveni načrt, ne pa tudi strokovnega mnenja zavo-
da o tem načrtu, kot to zahteva pravilnik.

12. S tem ko je pravilnik določil, da mora ribiška orga-
nizacija obvezno pridobiti strokovno mnenje o ribiško-goji-
tvenem načrtu, in določil subjekt, ki poda takšno strokovno
mnenje, je določil novo obveznost za ribiške organizacije in
brez podlage v zakonu predpisal nov pogoj za potrditev
načrta. To bi lahko storil le zakon. Pravilnik je torej očitno
določil dodaten pogoj, ki ga mora izpolniti ribiška organiza-
cija v postopku potrditve ribiško-gojitvenega načrta. Zato je
v tem delu v nasprotju z drugim odstavkom 120. člena
ustave.

13. Ustavno sodišče ni sledilo stališču ministrstva, da
gre za mnenje strokovnega zavoda, ki je izvedensko mnenje
po drugem odstavku 196. člena ZUP. Tudi če bi šlo za
takšno mnenje, bi ga kot obveznega lahko predpisal le
zakon, ne pa pravilnik. Glede na to, da se ribiško-gojitveni
načrt potrjuje v upravnem postopku, ni ovire, da bi upravna
enota v postopku potrjevanja načrta postavila izvedenca;
seveda v primeru in pod pogoji, ki jih prepisuje ZUP za
ugotavljanje dejstev z izvedencem. V tem primeru mora
upravni organ ravnati po določbah ZUP o izvedencih in
skladno z zakonom stranki zagotoviti tudi vsa procesna jam-
stva v postopku.

14. V skladu z določbo tretjega odstavka 45. člena
ZUstS lahko ustavno sodišče podzakonski predpis, za kate-
rega ugotovi, da je v neskladju z ustavo in zakonom, razve-
ljavi z odložnim rokom, če obstajajo ustavnopravni razlogi,
zaradi katerih je treba dopustiti, da protiustaven podzakon-
ski predpis še določen čas velja. Takšni razlogi v tem prime-
ru obstajajo. Namen izpodbijanih določb je zagotoviti upoš-
tevanje pravil stroke pri načrtovanju z ribolovnimi vodami.
Upravljanje z ribolovnimi vodami je posebna pravica upora-
be javnega dobra (prvi odstavek 70. člena ustave), ki se
mora izvrševati tako, da je zagotovljeno ohranjanje tega jav-
nega dobra, kar je dolžan zagotoviti zakonodajalec. Ta na-
men pa je med drugim lahko dosežen tudi z upoštevanjem

pravil stroke. Zato lahko vlada zakonodajalcu v odložnem
roku predlaga, naj z zakonom uredi način njihovega upošte-
vanja, zakonodajalec pa lahko to sprejme.

15. Glede na to, da je ustavno sodišče razveljavilo
izpodbijane določbe pravilnika, zaradi neskladnosti z dru-
gim odstavkom 120. člena ustave, ni ocenjevalo drugih
zatrjevanih neskladnosti. Prav tako ni obravnavalo navedb,
ki se nanašajo na konkretne postopke za dodelitev posa-
mičnih ribolovnih okolišev v upravljanje, ker niso predmet
presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov.

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

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribi-
čič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-
Lukić. Prvo točko izreka je sprejelo soglasno, drugo točko
izreka pa s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali
sodnik Fišer, sodnici Modrijan in Škrk ter sodnik Ude.

Št. U-I-272/00-14
Ljubljana, dne 22. marca 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

1808. Odločba o ugotovitvi neskladnosti zakona o
popravi krivic z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Irene Golob iz Maribora, na
seji dne 5. aprila 2001

o d l o č i l o:

1. Ni v skladu z ustavo, da zakon o popravi krivic
(Uradni list RS, št. 59/96) ne določa, da pripada upravičen-
cu po tem zakonu pravica do vštetja odvzema prostosti v
pokojninsko dobo najpozneje od dneva, ko je vložil zahtevo
za priznanje statusa oziroma pravice.

2. Državni zbor mora neskladnost iz prejšnje točke
odpraviti v devetih mesecih od objave te odločbe v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica izkaže svoj pravni interes tako, da pre-

dloži dokumente o tem, da ji je zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje kot svojcu pokojnega bivšega politič-
nega zapornika na novo odmeril pokojnino, vendar ne od
uveljavitve zakona o popravi krivic (v nadaljevanju: ZPKri) niti
od dne, ko je pri komisiji za izvajanje tega zakona vložila
zahtevo za priznanje statusa in pravice, temveč za čas, ki se
začne 6 mesecev preden je vložila zahtevo za ponovno
odmero pokojnine. Pri tem se zavod sklicuje na določbo
petega odstavka 185. člena zakona o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in nasl. – v
nadaljevanju: ZPIZ), po katerem gre ob ponovni odmeri
pokojnine zavarovancu zvišana pokojnina od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi zahteve za ponovno odmero
pokojnine in največ za šest mesecev nazaj. Tako pobudnica
dobiva zvišano pokojnino na podlagi ZPKri šele od skoraj
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dveh let po tistem, ko je vložila zahtevo za priznanje statusa
in pravice po ZPKri.

2. Pobudnica meni, da je ZPKri v neskladju z ustavo,
kolikor ne določa, da pripadajo prizadetim pravice iz tega
zakona vsaj od dne, ko vložijo zahtevo za priznanje statusa
ali pravice; pozitiven sklep o tej zahtevi je namreč pogoj za
zahtevo, naj zavod upravičencu ponovno odmeri pokojnino,
upoštevaje pravico, ki jo je pridobil po ZPKri.

3. Po mnenju pritožnice namreč začetek upravičenosti
do pravice iz ZPKri, s tem pa za določeno obdobje pravica
sama, ne bi smel biti za posameznika odvisen od tega, kdaj
bo prezaposlena komisija utegnila o posameznikovi zahtevi
odločiti, temveč bi o tem moral odločiti zakonodajalec.

4. Pobudnica spominja na podoben pravni položaj, ki
je nastal pri upravičencih do take pravice po zakonu o žrtvah
vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95 in nasl. – v nada-
ljevanju: ZZVN), le da je zakonodajalec tam z zakonom o
spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja
(Uradni list RS, št. 43/99 – ZZVN-D) to krivico z novo
določbo odpravil. Pobudnica domneva, da na pobudo ustav-
nega sodišča.

5. Pobudnica smiselno predlaga, naj ustavno sodišče
ugotovi neskladnost očitane opustitve zakonske ureditve z
ustavo.

6. Državni zbor kot nasprotni udeleženec opozarja
predvsem na to, da se pobudnica neutemeljeno sklicuje na
ZZVN. Različna ureditev glede časa uveljavitve pravice do
višje pokojnine v ZZVN in v ZPKri po njegovem mnenju ne
more predstavljati razloga za protiustavnost (manj ugodne)
ureditve po ZPKri. ZZVN naj bi imel svoj ustavni temelj v
tretjem odstavku 50. člena ustave, ki določa, da je vojnim
veteranom in žrtvam vojnega nasilja zagotovljeno posebno
varstvo skladno z zakonom, medtem ko naj bi ustavno pod-
lago za ZPKri predstavljala določba 30. člena ustave, ki
daje pravico do rehabilitacije, odškodnine in druge pravice
po zakonu osebam, ki so bile po krivem obsojene za kazni-
vo dejanje in jim je bila prostost neutemeljeno odvzeta.
Različna ustavna podlaga obeh zakonov po mnenju Držav-
nega zbora upravičuje tudi razlike v zakonski ureditvi. Čas,
od katerega gre upravičencu na novo odmerjena pokojnina,
je z ZPKri in ZPIZ določno in primerno uzakonjen, meni
nasprotni udeleženec. Morebitna dolgotrajnost postopka
pred komisijo za izvajanje ZPKri pa po njegovem mnenju ne
more biti razlog za protiustavnost izpodbijane določbe, to bi
bilo tudi v nasprotju z ustavnim načelom delitve oblasti (dru-
gi odstavek 3. člena ustave).

7. Vlada v svojem mnenju predsedniku Državnega zbo-
ra, poslanem tudi ustavnemu sodišču, spominja na stališče
ustavnega sodišča, da ima zakonodajalec pri urejanju pose-
bnega socialnega varstva žrtev vojnega nasilja ter bivših
političnih zapornikov široko polje presojanja in da mora biti
ustavnosodna presoja zakonskih določb o tem zadržana in
omejena predvsem na vprašanje, ali je zakonodajalec za
svoje odločitve imel razumne razloge ter ali ni zakonska
ureditev v nasprotju z namenom ustavnih pravic do socialne
varnosti. Meni pa tudi, da v primeru, kakršen je pobudničin,
odločitev o pravici ni odvisna od poslovanja izvršne oblasti,
temveč temelji na izrecni zakonski določbi, in je zato pobu-
da neutemeljena.

B)
8. Po 9. členu ZPKri odloča o priznanju statusa biv-

šega političnega zapornika oziroma po vojni ubite osebe
ter o pravici – med drugim – do vštetja časa odvzema
prostosti in drugega časa po 6. členu tega zakona v pokoj-
ninsko dobo posebna komisija. Pri njej mora torej upravi-
čena oseba, tudi svojec po vojni ubite osebe in tudi ose-

ba, ki po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju lahko uveljavlja pokojnino po umrli upravičeni osebi,
vložiti zahtevo (10. člen ZPKri). Po tretjem odstavku
13. člena mora komisija o zahtevi odločiti najkasneje v 12
mesecih od njene vložitve. Če ni v tem zakonu drugače
določeno, se po petem odstavku 10. člena ZPKri v tem
postopku uporabljajo določbe zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl. – ZUP).
Zoper negativno odločitev komisije je dovoljen upravni
spor. Po zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št.
50/97 in nasl. – v nadaljevanju: ZUS) je zoper prvosto-
penjsko odločbo dovoljena pritožba (70. člen ZUS). Odloč-
ba v upravnem sporu lahko vsebuje odločitev o stvari ali pa
le odpravlja izpodbijani akt in vrača zadevo v ponovno
upravno odločanje. Zakon ne določa, v kolikšnem času
mora biti upravni spor končan.

9. Iz pravkar opisanega izhaja, da lahko postopek priz-
nanja statusa ali pravic iz ZPKri traja v najboljšem primeru le
nekaj tednov, v najslabšem primeru pa več let.

10. Šele s končnim pozitivnim sklepom komisije iz
9. člena ZPKri ali odločbo v upravnem sporu lahko upravi-
čena oseba zahteva ponovno odmero pokojnine. Ta ji gre
po četrtem odstavku 180. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00
in 124/00 – ZPIZ – 1) od prvega dne naslednjega meseca
po vložitvi zahteve in največ šest mesecev nazaj.

11. ZPKri ne vsebuje določbe, da pripada upravičen-
cem po tem zakonu pravica do vštetja v pokojninsko dobo
od dneva, ko so vložili zahtevo za priznanje statusa oziroma
pravice.

12. Taka ureditev povzroča neutemeljene razlike med
upravičenimi in s tem kršitev ustavnega načela, da so pred
zakonom vsi enaki (drugi odstavek 14. člena ustave). Neka-
teri upravičenci bodo krajši ali daljši, lahko tudi nekajletni
čas brez pravice, ki jim jo je dodelil zakon, medtem ko jo
bodo drugi ta čas že uživali. Diskriminirani bodo zlasti tisti,
ki bodo težko prišli do priznanja statusa oziroma pravice,
morda celo šele po večkratnem odločanju komisije in po
večkratnem upravnem sporu: ko se bo nazadnje izkazalo,
da je njihov zahtevek od vsega začetka utemeljen, bodo
ostali prikrajšani za uživanje pravice ves ta čas, ko so se
morali zanjo šele potegovati – ne da bi za to obstajal kakr-
šenkoli objektiven razlog, ki bi ga zakonodajalec utemeljeno
upošteval, ko je s sprejetjem izpodbijane ureditve vnaprej
pristal na takšno razlikovanje med upravičenci oziroma ga ni
preprečil.

13. Neskladnost take ureditve z ustavo je zakonodaja-
lec očitno sam spoznal ob zelo podobni ureditvi za žrtve
vojnega nasilja in jo odpravil z novima določbama 12. in 18.
člena ZZVN-D. Kot je razvidno iz utemeljitve v 12. točki te
obrazložitve, zahteva takšno ureditev določba drugega od-
stavka 14. člena ustave in ne gre za element posebnega
varstva, ki po tretjem odstavku 50. člena pripada samo
vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja. Tudi pobudniči-
no sklicevanje na ureditev po ZZVN je ustavno sodišče v tej
zadevi upoštevalo le, kolikor ta ureditev kaže, da se je tudi v
zakonodajno ureditev po ZPKri očitno prikradla enaka nes-
kladnost z ustavo.

14. Glede na navedbe nasprotnega udeleženca, ki
se sklicuje na ustavno načelo delitve oblasti, s tem pa
utemeljuje svoje stališče, da pomanjkljivosti v izvrševanju
zakona ne morejo biti razlog za izpodbijanje njegove ustav-
nosti, sodišče pojasnjuje, da pobuda ne izpodbija pomanj-
kljivosti pri izvrševanju zakona, temveč zakon sam. Ta je v
smislu in obsegu, kot je v 1. točki izreka te določbe, v
neskladju z ustavo iz razlogov, obrazloženih v 12. točki te
obrazložitve. O tem, ali je v neskladju z ustavo že samo
dejstvo, da zakonodajalec spornega vprašanja ni uredil v
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ZPKri enako kot v ZZVN, se ustavnemu sodišču zato ni
bilo treba odločati.

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

prvega in drugega odstavka 48. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: pred-
sednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Če-
bulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in dr. Lojze Ude. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-298/00-8
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

1809. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja zakona
o sodnih taksah

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani, na seji dne
5. aprila 2001

s k l e n i l o:

1. Izvrševanje zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS,
št. 1/90 ter Uradni list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98 in
70/00) se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži,
kolikor se ta zakon uporablja za izterjavo takse v primerih iz
četrtega odstavka 180. člena in drugega odstavka 497.
člena zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št.
26/99), četrtega odstavka 40. člena zakona o izvršbi in
zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) ter prvega odstavka
30. člena v zvezi s četrto točko 29. člena zakona o sodnem
registru (Uradni list RS, št. 13/94).

2. V času učinkovanja začasnega zadržanja iz prejšnje
točke zastaranje izterjave takse ne teče.

O b r a z l o ž i t e v

1. Predlagatelj izpodbija določbe zakona o sodnih tak-
sah (v nadaljevanju: ZST), ki urejajo postopek izterjave ne-
plačanih sodnih taks. Meni, da je uporaba izpodbijanih do-
ločb v primerih iz četrtega odstavka 180. člena in drugega
odstavka 497. člena zakona o pravdnem postopku (v nada-
ljevanju: ZPP), četrtega odstavka 40. člena zakona o izvršbi
in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ) ter prvega odstavka 30.
člena v zvezi s prvim odstavkom 29. člena zakona o so-
dnem registru (v nadaljevanju: ZSR) v nasprotju z drugim
odstavkom 14. člena (enakost pred zakonom) in 22. čle-
nom (enako varstvo pravic) ustave. Predlaga, naj ustavno
sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje 28., 29. in
30. člena ZST v zgoraj navedenih primerih. Predlog uteme-
ljuje z navedbo, da gre pri izpodbijanih členih za določbe, s
katerimi se izvršilna, pravdna in registrska sodišča dnevno
srečujejo, njihova praksa glede uporabe izpodbijanih do-
ločb v posamičnih primerih pa ni enotna.

2. Po določbi 39. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme
ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadr-
žati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje jav-
nih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko na-
stale težko popravljive škodljive posledice.

3. Pri odločanju o začasnem zadržanju izvrševanja iz-
podbijanega predpisa ustavno sodišče tehta med škodljivi-
mi posledicami, ki bi nastale zaradi neizvrševanja izpodbija-
nega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi jih
povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa. V
obravnavani zadevi zadržanje izvrševanja izpodbijanih do-
ločb ZST pomeni, da v primerih, ki so razvidni iz izreka tega
sklepa, v času učinkovanja začasnega zadržanja ne bo mo-
goče izterjati neplačanih sodnih taks za vlogo. Če se ustav-
no sodišče ne bi odločilo za zadržanje izvrševanja, bi ob
morebitni kasnejši ugotovitvi protiustavnosti izpodbijanih do-
ločb ZST z izterjavo taks lahko nastale nepopravljive škodlji-
ve posledice posameznikom, ki jih kasneje tudi z morebitno
razveljavitvijo izpodbijanih določb zaradi nastopa pravnomoč-
nosti ne bi bilo mogoče odpraviti. Po presoji ustavnega
sodišča škodljive posledice, ki bi v primeru kasnejše ugoto-
vitve protiustavnosti izpodbijanih določb ZST z njihovim izvr-
ševanjem nastale posameznikom in bi za posameznika v
določenih primerih lahko predstavljale veliko finančno bre-
me, odtehtajo morebitne škodljive posledice, ki lahko zara-
di začasne neizterjave sodnih taks nastanejo za državni pro-
račun. Zato je ustavno sodišče do svoje končne odločitve
zadržalo izvrševanje ZST v obsegu, ki je razviden iz izreka
tega sklepa (1. točka izreka).

4. Začasno zadržanje ne pomeni, da taksna obvez-
nost, ki je predmet ocene ustavnosti, ne nastane, temveč
pomeni samo, da je ni mogoče izterjati. Začasno zadržanje
tudi ne pomeni odložitve nastopa pravnomočnosti sklepov o
izterjavi takse. Nepravnomočnost pa je pogoj za učinkova-
nje morebitne razveljavitve izpodbijanih določb tudi na skle-
pe, ki bodo izdani v času učinkovanja začasne odredbe
(44. člen ZUstS). Ker v prekinjenih pritožbenih postopkih
teče zastaranje, je ustavno sodišče na podlagi drugega od-
stavka 40. člena ZUstS odločilo, da v času učinkovanja
začasnega zadržanja ne teče zastaranje izterjave sodnih
taks (2. točka izreka).

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39.
člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: pred-
sednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Če-
bulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in dr. Lojze Ude. Sklep je
sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval
sodnik Fišer.

Št. U-I-97/01-9
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

1810. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 16.
člena odloka o zazidalnem načrtu Vojkov dom –
Obala – TS 5/15 in del CT 5/14 in T 5/8 –
Portorož in o zavrnitvi pobude za oceno
ustavnosti in zakonitosti njegovega 9. člena

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Antona Maglice s Kozine,
ki ga zastopa Ervin Dokič, odvetnik v Piranu, na seji dne
5. aprila 2001

o d l o č i l o:

1. Prvi odstavek 16. člena odloka o zazidalnem načrtu
Vojkov dom – Obala – TS 5/15 in del CT 5/14 in T 5/8 –
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Portorož (Uradne objave, št. 17/92) se v delu, ki se nanaša
na arhitektonsko zazidalno situacijo (list 7A), razveljavi.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti 9. člena odloka o zazidalnem načrtu Vojkov dom
– Obala – TS 5/15 in del CT 5/14 in T 5/8 – Portorož
(Uradne objave, št. 17/92) se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija 9. člen in prvi odstavek

16. člena odloka o zazidalnem načrtu Vojkov dom – Obala
– TS 5/15 in del CT 5/14 in T 5/8 – Portorož (v nadaljeva-
nju: odlok), ker naj bi bila v nasprotju z določbami 2., 14. in
67. člena ustave. Po izpodbijanih določbah naj bi pobudni-
kov sosed pridobil potrebno dovoljenje za gradnjo in zgradil
prizidek k hiši, ki sega tik do pobudnikove hiše, tako da mu
je s tem zaprl oziroma zazidal okno. Lokacijsko dovoljenje
naj bi se po izpodbijanih določbah izdalo v postopku, v
katerem ni zagotovljena udeležba prizadetih mejašev, in se
ne ugotavlja dejansko stanje, saj odmik med objekti ni pred-
viden, kar izhaja zlasti iz arhitektonske zazidalne situacije –
lista št. 7A, ki je po prvem odstavku 16. člena odloka nje-
gov sestavni del. Pobudnik navaja, da je dosegel obnovo
postopka izdaje dovoljenja za gradnjo prizidka. Izpodbijani
določbi naj bi bili v neskladju s 14. členom ustave, po
katerem je treba vsem zagotavljati enak postopek pridobitve
dovoljenja za gradnjo. Po načelih pravne države naj bi se ne
posegalo v ustavne pravice, zlasti v pravico do lastnine, ki jo
lahko ureja le zakon. Zakon o temeljnih lastninskopravnih
razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in nasl. – v nadaljeva-
nju: ZTRL) v 3. členu določa, da se mora vsak vzdržati
kršitve lastninske pravice drugega. Prepovedano je izvrše-
vanje lastninske pravice v nasprotju z namenom, zaradi ka-
terega je z zakonom ustanovljena ali priznana ali v nasprotju
z moralo (drugi odstavek 4. člena ZTRL). Le zakon ureja
pridobivanje, varstvo ali prenehanje lastninske pravice, služ-
nostne pravice, zastave ali stvarnega bremena (7. člen
ZTRL). Izpodbijani določbi naj bi v nasprotju z zakonom
posegali v lastninsko pravico in jo varovali neenako.

2. Občina Piran v odgovoru navaja, da odlok predvide-
va obravnavani prizidek k stanovanjski hiši, ki se nahaja na
območju urejanja TS 5/15 na parc. št. 1792/2 k.o. Piran.
Po drugi alinei drugega odstavka 5. člena odloka gre za
območje stanovanjskih objektov na zgornji terasi. V 9. členu
odloka naj bi bili urejeni dovoljeni posegi na tem območju.
Občina navaja, da je za izdajo dovoljenja za gradnjo pristoj-
na upravna enota, ki v vseh zadevah odloča pod enakimi
pogoji, to je na podlagi zakonov in drugih predpisov in ne le
na podlagi odloka. Z odlokom naj bi tudi ne bil urejen
upravni postopek. V 12. členu naj bi odlok predvideval
prilagoditev zazidalnega načrta oziroma dopuščal spremem-
be in dopolnitve odloka, v 3. točki citiranega člena odloka
pa urejal manjše posege na obstoječih objektih, za katere
zadostuje priglasitev del. Odlok naj bi bil sprejet v skladu z
zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list RS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZUN). O
javni razgrnitvi naj bi bili obveščeni vsi prizadeti občani,
vendar pobudnik v postopku priprave in sprejemanja odloka
ni dal nobene pripombe ali predloga.

B)
3. Pobudnik kot stranka v obnovi postopka za pridobi-

tev dovoljenja za gradnjo prizidka na območju, ki ga ureja
arhitektonska zazidalna situacija (list 7A), izkazuje pravni
interes. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti prvega odstavka 16. člena odloka v izpodbija-

nem delu sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega
odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) nadaljevalo z odlo-
čanjem o stvari sami.

4. Odlok v 9. členu našteva dopustne posege v pro-
stor na območju stanovanjskih objektov na zgornji terasi in
določa pogoje za izrabo prostora in kvaliteto graditve tako,
da predpisuje intenzivnost izrabe površin. Pobudnik zmotno
meni, da 9. člen odloka ureja poseben postopek, po kate-
rem upravni organ odloča o izdaji dovoljenja za gradnjo
objekta. V tem postopku upravni organ odloča po zakonu o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
nasl. – ZUP). Zato ni v neskladju z drugim odstavkom 14.
člena ustave, ki zagotavlja enakost pred zakonom.

5. Pobudnik ne navaja razlogov, zaradi katerih naj bi bil
9. člen odloka v neskladju z določbama 2. in 67. člena
ustave, zato je ustavno sodišče njegovo pobudo v tem delu
zavrnilo kot očitno neutemeljeno.

6. Prvi odstavek 16. člena določa, da je lega objektov
določena v arhitektonski zazidalni situaciji (list št. 7A).

7. Po določbi 40. člena ZUN morajo prostorski izved-
beni akti urejati med drugim meje obravnavanega območja,
funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto gradnje ali
drugega posega, pogoje za urbanistično oblikovanje obmo-
čja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov oziroma pose-
gov v prostor ter druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo
predvidenih posegov. V 24. členu ZUN določa, da se pro-
storski izvedbeni akti prikažejo grafično. Torej grafični prika-
zi le na grafičen način ponazorijo situacijo iz prostorskega
izvedbenega akta, kar pomeni, da morajo biti v skladu s
pogoji, določenimi v besedilu akta.

8. Izpodbijana določba za območje, ki je prikazano na
arhitektonski zazidalni situaciji (list št. 7A), prikazuje lego
objektov na kartografskih prilogah. Njihova lega odstopa od
meril in pogojev za urbanistično oblikovanje območja ter
arhitektonsko oblikovanje objektov in drugih posegov v pro-
stor, urejenih v odloku. Odlok v 21. členu med drugim
določa, da mora biti odmik med objektom in parcelno mejo
sosednjega funkcionalnega zemljišča minimalno tri metre.
Izpodbijana arhitektonska zazidalna situacija (list 7A) pa gra-
fično ponazarja obravnavano območje v nasprotju z merili in
pogoji, določenimi v odloku, saj se posamezni načrtovani
prizidki k že obstoječim objektom neposredno dotikajo so-
sednjih objektov. Zato je grafični prikaz v izpodbijani določ-
bi odloka v nasprotju z besedilom odloka, kar predstavlja
kršitev 24. člena ZUN.

9. Iz zgoraj navedenih razlogov in ker pobudnik navaja,
da je sprožil obnovo postopka za izdajo lokacijskega dovo-
ljenja, je ustavno sodišče 16. člen odloka v izpodbijanem
delu razveljavilo. Ker je določbo odloka razveljavilo že zaradi
neskladja s 23. členom ZUN, ni presojalo še njene skladno-
sti z določbami 2., 14. in 67. člena ustave.

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

drugega odstavka 26. člena in tretjega odstavka 45. člena
ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in
sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in
dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-18/99-15
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.
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BANKA SLOVENIJE

1811. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 23. do 29. 4. 2001

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 23. do 29. 4. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

A.K.G. D.O.O. 02021-0018012327
AB DESIGN IN ANDREJ BREZEC D.N.O. 02022-0015402493
AERO KLUB MILAN BORIŠEK 02023-0013306080
AGENCIJA KLOPOTEC D.O.O. 02151-0012946243
AGROROMANA D.O.O. 04751-0000198464
AKROPHARM D.O.O., LJUBLJANA 02045-0011620888
ALBAKOM D.O.O., LJUBLJANA 02045-0014363951
ALPOD D.O.O. 02029-0050647973
ALTANA MCO D.O.O., LJUBLJANA 02045-0015285063
AMBIENT D.O.O. 03150-1009549982
ANDEMO D.O.O. 02022-0011502220
ANDRO D.O.O., LJUBLJANA 02058-0019379669
ANEX D.O.O., LJUBLJANA 02045-0020327220
ART-OPTIKA D.D. 04515-0000189658
ASLO D.O.O. 24900-9004169691
ATLETSKI KLUB SEVNICA 02379-0011885143
AUTONOVA D.O.O., LJUBLJANA 02053-0016957533
AVTOHIŠA VRTAČ, D.O.O. KRANJ 07000-0000003194
AVTO-SERVICE PAVŠIČ D.N.O. SP. IDRIJA 04752-0000186387
BALINARSKI KLUB SODRAŽICA 02321-0053998498
BARTOG D.O.O 03153-1006661951
BARTOG D.O.O. 11971-0011433856
BELMAN D.O.O. KOČEVJE 02320-0016664993
BIG TRADING D.O.O., LJUBLJANA 02045-0013163673
BINOM D.O.O. 12341-0018162367
BLISK D.O.O. 02058-0011755178
BOMI D.O.O. 24300-9004235078
B-POINT D.O.O. 12341-0019728917
CALZE D.O.O. POLZELA 06000-0111696769
CAMING D.O.O., LJUBLJANA 02018-0018148953
CAPRA PODGORJE 02379-0016823607
CAR-CLEAN D.O.O. 03135-1061133474
CARINAGENT D.O.O. 02012-0019219739
CBB D.O.O., LJUBLJANA 03110-1012542064
CHEMOPLAST D.O.O., ŠKOFLJICA 02058-0017239073
CHIC D.O.O. LJUBLJANA 06000-0057106721
CIKO D.O.O. 02029-0035276674
CIM GRAFIKA D.O.O. 02085-0014601387
CLUB EURONET D.O.O. 04515-0000196351
CYNAR D.O.O. 02233-0051207852
ČEK D.O.O. 02078-0017875771
D.FINING D.O.O. LJUBLJANA 02011-0014933164
DANČI D.O.O. 10100-0029034035
DANEX ART NOVO MESTO D.O.O. 17000-0000011677
DEDA D.O.O., LJUBLJANA 02053-0012421134
DEK ELEKTRONICS D.O.O. 02078-0014599014
DENCO, D.O.O. 02045-0017247858
DETEL, TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. 26338-0017386207
DIANA D.O.O. 03117-1010436142
DIATRADE D.O.O. LAŠKO 06000-0103616572
D-IMEX SISTEMI D.O.O. 14000-0530117304
DOM DECOR D.O.O., LJUBLJANA 02053-0016261170
DOMA-KO D.O.O. 11971-0050668319
DOREX D.O.O. 02085-0016890296

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

DRF PLUS D.D., LJUBLJANA 02913-0015064051
DRUŠTVO PESKI 1915-1917 04753-0000189054
DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER 10100-0029034229
DSL-KULI, MENJAL TRG. D.O.O. 12342-0018005760
EFFEKT D.O.O. 05100-8010031829
EFFEKT D.O.O., VNANJE GORICE 02045-0010305568
EKM D.O.O. 02024-0019256011
EKO-KONC&PARTNER D.N.O. 02379-0016418438
ELACSS D.O.O. LJUBLJANA 06000-0087346277
ELEKTRO ČEŠNOVAR D.O.O. 02054-0015612482
ELESTRA 02085-0011164483
EMIT & CO D.O.O. 02018-0014386226
EMONA BLAGOVNI CENTER D.D.,

LJUBLJANA 07000-0000048008
ESIMIT TECHNOLOGY D.O.O. 10100-0000014739
ESOTECH D.D. VELENJE 06000-0103551776
ESOTECH D.D. VELENJE 13426-0015046912
ESPERANCE D.O.O. LJUBLJANA 02011-0011336464
ETOS PIC D.O.O. 13426-0013085475
EUROSERVIS POD. TRG.

TRAN. PROIZ. GOST. D.O.O 04103-0000203153
FERMA JR D.O.O. 14000-0577767487
FERMAVAL D.O.O. 14000-0554727077
FERMAVAL D.O.O. 04750-0000203945
FINAL D.D. NOVA GORICA 04750-0000197543
FINITURA, D.O.O. 02085-0019341486
FINRA SEVNICA D.O.O. 02379-0015532052
FIRMA MOČNIK D.O.O. CERKNO 04752-0000187939
FORTI FORTUNA IN OSTALI D.N.O. 02022-0019680484
FRIDMAN D.O.O. 03123-1009647917
FRIZA D.O.O. RIBNICA 02321-0052556205
FRKO FERKULJ & CO D.N.O. 02022-0015555074
FROM TEHNIK D.O.O. 03157-1012152731
G & G SISTEMI D.O.O., LJUBLJANA 02018-0016645550
G.O.P. D.O.O. 19100-0010022870
GIM D.O.O. 04515-0000195672
GLIN RIP D.O.O. 03117-1012006572
GOBOS D.O.O. 03110-1009516149
GOLF D.O.O. 05100-8010031635
GO-RO LIV D.O.O. 02029-0013847822
GRAD MONT D.O.O. 02232-0053904889
GRADEN D.O.O. 02023-0011891335
GRADNJE D.O.O. 02379-0014234871
GRAKER, KERZNAR & CO., D.N.O. 02045-0019509995
GRANIT COMMERCE D.O.O. 11970-0017608149
GRICO D.O.O. 03134-1012552431
GRLICA D.O.O. 13426-0017170048
HA-BE D.O.O. 02026-0013348807
HERMES D.O.O. 02980-0014175158
HERZMANSKY D.O.O., LJUBLJANA 02018-0015227604
HLEVSKA OPREMA ŠTEFAN

KOBAL D.O.O. 02085-0015236446
HRAM D.O.O. 03113-1010708132
HUAN CHENG D.O.O. 02056-0012932565
I.A.P. D.O.O. 02010-0013335429
IKOR-B. D.O.O., DOBROVA 02053-0011999960
IMAGE STUDIO D.O.O. 10100-0000016194
IMP PROMONT KONTROLOR NDT D.O.O. 02923-0012680853
IMP TIO D.D. IDRIJA 04752-0000178821
IMPOL 2000 D.D. 04430-0000203329
IN2 D.O.O. 03135-1012767043
INPLET PLETIVA D.D. 02379-0019333579
INTERHIT D.O.O. 02085-0011235390
INTERPLAM D.O.O., LJUBLJANA 02045-0013640913
IVEK D.O.O., LAVRICA 02058-0013582173
IZVIR D.O.O. ŽALEC 06000-0108228049
JA & KO D.O.O., LJUBLJANA 02053-0018098156
JEKLOTEHNA -ŠPOLJAR D.O.O 03151-1000472964
JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O. 03115-1000076543
KAASS-AVTO D.O.O. 02150-0015126464
KAKEŽ D.O.O. 10100-0029034132
KASKADER D.O.O. IDRIJA 04752-0000198027
KATJA D.O.O. 05100-8010031538
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

KD ŽPZ SKLADATELJEV IPAVCEV
ŠENTJUR 06000-0501722032

KENIG D.O.O. 02022-0016359883
KIA MOTORS IMPORT D.D. 03100-1012323237
KIP PLUS STORITVE D.O.O. 02022-0050620089
KL & CO. D.O.O. 30000-0003466428
KLAJDER D.O.O. 03162-1012559886
KLIM, D.O.O., JESENICE 07000-0000052664
KMEČKA ZADRUGA SEVNICA Z.O.O. 10100-0028110013
KMETIJSKA TRGOVINA CERJAK S.P. 02373-0018688532
KMETIJSKA ZADRUGA SOSTRO Z.O.O. 02034-0053849892
KMETIJSKA ZADRUGA VELIKE

LAŠČE Z.O.O. 10100-0028191396
KOBRAM - GRADNJE D.O.O. 03178-1061098096
KOLESARSKI CENTER BAUER D.O.O. 02019-0053985554
KOLESARSKO DRUŠTVO BRANIK MB 04515-0000198873
KOM D.O.O. 02054-0013492353
KORG D.O.O. PLANINA PRI SEVNICI 06000-0141797518
KOSSAN D.O.O. 02233-0015882586
KOVIFLEX D.O.O. 02022-0013016584
KRISTAL MARIBOR D.D. 04515-0000203432
KUD HRAST VIPOLŽE 03130-1012862833
KUD LITUS LITIJA 02023-0018586469
KUD ŠMARTNO NA POHORJU 04430-0000196151
KULTURNO DRUŠTVO LIKOVNIH UMETN. 10100-0029030543
KUM-ERJAVEC K.D. LAŠKO 06000-0098064195
LABIRINT D.O.O. 24201-9004306083
LABORMED D.O.O. 02021-0014860797
LACOM-FIN D.O.O. LJUBLJANA 14000-0565241392
LEDERMAN D.O.O. 03171-1012134585
LEND D.O.O. 12342-0012205257
LEO TRADE D.O.O. 02078-0017538405
LESTRA STRAŽA D.O.O. 03150-1061087925
LINFIS D.O.O. 03137-1012113844
LOVSKA DRUŽINA BOČ 06000-0008228712
LOVSKA DRUŽINA CIGONCA 04430-0000196539
LOVSKA DRUŽINA ČEZSOČA 04753-0000201179
LOVSKA DRUŽINA RAKEK 02026-0010315229
M KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA

LITIJA Z.O.O. 10100-0011591786
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. 04515-0000203529
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. 25100-9702298185
MARKTINA D.O.O. 04515-0000202850
MASS D.O.O. 33000-6651021010
MAX-ZAV D.O.O. IDRSKO 04753-0000199433
MAZDA AMBROŽ, D.O.O., LJUBLJANA 02085-0010514777
MAŽA D.O.O. 02041-0011548431
MEGATRON D.O.O.RIBNICA 02321-0016739052
MENERGA D.O.O. 04515-0000203238
MEPRO D.O.O. 11971-0017355221
MERCATOR- KGZ LITIJA Z.O.O. 19100-0010013849
MESARIJA ARKO D.O.O. 02321-0015362331
MIBAVTO, D.O.O. 02045-0012729792
MICOS D.O.O., LJUBLJANA 02045-0017005261
MIKA D.O.O. 10100-0029033938
MIRAMAR D.O.O. 03128-1008044262
MTP, D.O.O., KRANJ 07000-0000052082
NAJK D.O.O. KOČEVJE 02320-0016195707
NIVO KOING D.O.O. CELJE 06000-0080558023
OKAR D.O.O. 30000-0003395133
OPAL D.O.O. 03123-1012520184
ORAŽEM & CO. D.N.O., LJUBLJANA 02058-0015416055
ORIENTSTYLE D.O.O. 14000-0145129445
OSTRŽEK,OTROŠKA TRGOVINA 02379-0019802477
OZZING D.O.O. PODJ. ZA INŽ.

IN GEODEZIJO 26330-0012931583
P & D D.O.O., MARIBOR 07000-0000051888
PATENTNI BIRO AF D.O.O. 02012-0018879851
PERFECTA D.O.O. IDRIJA 04752-0000164853
PGD FIKŠINCI 12354-0010737253
PGD GRAHOVO OB BAČI 04753-0000188860
PGD KNEŽA 04753-0000199530
PGD KORTE 10100-0029032483

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

PGD LITIJA 02023-0017996224
PGD OSEK 04102-0000196897
PGD SOVJAK 12341-0016128859
PGD ZIDANI MOST 06000-0008050038
PILOT, D.O.O. 02085-0016052798
PIT D.O.O. 33000-9845060387
PKT D.O.O. 03110-1012480178
PLANINSKO DRUŠTVO CERKNICA 02029-0010412276
PLASIS D.O.O. 03100-1010354913
POPCO D.O.O. VELENJE 06000-0057926274
POSREDNIK D.O.O. 02151-0019140666
PRELOGAR & D.N.O. 02023-0015715851
PREMED D.O.O. 03110-1010862897
PRINTEKS D.O.O. 11970-0011013992
PRINTS D.O.O. 33000-1932097304
PRISMA DIGITAL D.O.O. 02012-0051350989
PROCES-PDF D.O.O. 03117-1009114711
PROJEKT TONIN D.O.O. 02038-0018062419
PROMICO D.O.O. 02085-0015300951
RADIOKLUB “BC” BOVEC 04753-0000189442
RADONIČ D.O.O., LJUBLJANA 02053-0019328407
REGROS D.O.O., LJUBLJANA 02053-0011516609
RIBNIK D.O.O. 04751-0000196621
RIDDER TRADE D.O.O. 02021-0035296660
RIP CONSULTING D.O.O. 03117-1085910096
RIUS CENTER D.O.O. 11971-0016497935
ROBBE D.O.O. 30000-0003507556
ROTOS D.O.O. IDRIJA 04752-0000178627
S&B-KNEZ IN DRUGI D.N.O. 02056-0017769373
SA & NI D.O.O. 10100-0029034326
SAMEKS D.O.O. 03150-1010749387
SAMPRT D.O.O. 02028-0010760361
SCAN, D.O.O., PREDDVOR 07000-0000011536
SDS OBČINSKI ODBOR DOBJE 06000-0898364053
SECO CONDE IN DRUGI D.N.O. 04515-0000202559
SIND. VIZ OSNOVNE ŠOLE IV

M. SOBOTA 12340-0015368719
SIND. ZAVAR. TRIGLAV OBM.

ENOTA M. SOBOTA 12340-0016809072
SIND. ZDR. SOC. VAR. ZDR. DOM 12342-0010956576
SIND. ZDR. VAR. CENT. ZA

SOC. DELO 12340-0017197072
SINDIKAT DEL. UPRAVNE ENOTE 04102-0000197091
SINDIKAT PODJ. SOLIDARNOST 12340-0013120356
SINDIKAT PODJETJA IRIS D.O.O. 05100-8010032314
SINDIKAT TIM LAŠKO 06000-0004991337
SINTEC D.O.O. 17000-0000036218
SKEI SINDIKAT PODJETJA ETA

CERKNO 04752-0000195990
SLOKA, PODJETJE ZA PROIZV.,

TRG IN P.S. D.O.O. 26330-0013112876
SMS PROJEKT D.O.O., LJUBLJANA 02045-0015354224
SMUČARSKI KLUB BRANIK 04515-0000197321
SOL SERVIS D.O.O. 03155-1012800809
SOLIDARNOST D. D. 12340-0017925542
SONORA D.O.O. 03130-1085933709
SOŠKO GOZDNO

GOSPODARSTVO TOLMIN D.D. 14000-0516375702
SOZ PLAMAS Z.B.O. 02085-0014391091
SPEKTRA-JAMEX D.O.O. CELJE 06000-0058977269
SSS, SINDIKAT PODJETJA MIP 04750-0000200453
STANOVANJSKO OBRTNO PODJ.

TRBOVLJE D.O.O. 26330-0010580594
STIK R & U D.O.O. 24401-9004129831
STOBRA TRADE D.O.O. 03118-1061091433
STOTICA D.O.O. 17000-0000036897
STUDIO 37 D.O.O., LJUBLJANA 02045-0016553920
STUDIO VAJEVEC D.O.O., LJUBLJANA 02018-0010881907
SVETEK D.O.O. 02034-0018963745
ŠICO D.O.O. 02029-0018917915
ŠPORTNO DRUŠTVO HRAST 17000-0000036315
ŠPORTNO DRUŠTVO MIP 04750-0000200550
ŠPORTNO DRUŠTVO TRIOPAN 14000-0589708478
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

ŠTER R. D.O.O., LJUBLJANA 02018-0012029417
ŠTERN TT D.O.O. 25100-9702783185
T.I.P. D.O.O. 12342-0013956398
TAMIS D.O.O.,RIBNICA 02321-0018942407
TECOM D.O.O. 03135-1006552350
TEHNOBIRO D.O.O. 04515-0000202268
TELOVADNO DRUŠTVO PARTIZAN

DRAMLJE 06000-0017084424
TELPROM D.O.O., LJUBLJANA 02045-0018019784
TEPS D.O.O. 03118-1012579890
TINATEKS D.O.O. 02312-0019453553
TMK HOLDING, DRUŽBA

POOBLAŠČENKA D.D. 12341-0089583564
TOGRA D.O.O. 11970-0016827105
TOMEX D.O.O. 10100-0029033841
TOTUS, D.O.O. 02010-0014378373
TPE D.O.O. 03115-1012641729
TPP D.O.O. 03113-1008416798
TRALS D.O.O. 30000-0003551012
TRANSPORT OVNIČEK & CO. D.N.O. 11970-0012010570
TRGOPRO D.O.O.  25100-9704441109
TRIGEL D.O.O. 17000-0000034472
TRIM KLUB KRKA 11970-0018329150
TURK M&Z D.N.O. 02028-0018427435
TURŠIČ IN ČLANI D.N.O. 02029-0053823850
UČILNA D.O.O., LJUBLJANA 02018-0016641961
UNIPORT DIMNIK & ROŽMAN D.N.O. 02011-0014686747
UPANJE D.O.O. SP.IDRIJA 04752-0000202198
URŠIČ IN SINOVA D.O.O. 02026-0020076727
VERHOVŠEK IN VERHOVŠEK D.N.O.

GORICA PRI SLIVNICI 06000-0146384551
VETER ZUPANC & CO. D.N.O. 04753-0000199821
VETERINA DOBRO GROSUPLJE 02041-0050515562
VEZENJE ERCIGOJ, D.O.O. 02085-0012012554
VIJAKI D.O.O. 02373-0013965505
VITA COMMERCE D.O.O. LJUBLJANA 14000-0595083054
VITAL D.O.O. 04752-0000202004
VOLK & CO. D.O.O. 10100-0029033744
VORBO VORŠE & CO. D.N.O. 03132-1012536815
ZASVET VETERINARSKA POSTAJA D.O.O. 26338-0016287294
ZIL INŽENIRING D.D. 03100-1006375876
ZITUS, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0019256212
ZSSS-OBMOČNA ORG. DOLENJSKE

IN BELE KRAJINE 11970-0013301155
ZVEZA DRUŠTEV UPOK. SLOV. GOR. 04102-0000196412
ŽERMES D.O.O. 02150-0010113698
ŽITO ŠUMI D.O.O. 19100-0010012006

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 23. do 29. 4. 2001 so
na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 18. aprila 2001.

Guverner
Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1812. Navodilo o načinu elektronskega poročanja
zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja
in premoženja kritnega sklada

Na podlagi 6. točke 109. člena, drugega odstavka
121. člena, 140. člena in na podlagi 2. točke 256. člena
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00;
v nadaljevanju: ZZavar) ter na podlagi prvega odstavka

7. člena sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in
premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in ome-
jitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega skla-
da ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00)
izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

N A V O D I L O
o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice
o naložbah kritnega premoženja in premoženja

kritnega sklada

1. Splošne določbe
S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor (v na-

daljevanju: agencija) predpisuje vsebino, način in roke poro-
čanja o vrednosti, vrstah, razpršenosti, usklajenosti in lokali-
zaciji naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega
sklada.

Poročevalci po tem navodilu so zavarovalnice in pokoj-
ninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje.

Poročevalci predložijo poročilo v elektronski obliki, po
stanju na zadnji dan vsakega trimesečja, do zadnjega dneva
v naslednjem mesecu. Poročevalci pošljejo poročilo po elek-
tronski pošti in pisno. Predmet poročila so naložbe kritnega
premoženja in premoženja kritnega sklada zavarovalnic in
pokojninskih družb.

Poročevalci poročajo v elektronski obliki, v datoteki z
dvema listoma (1. list vrednostni papirji, 2. list druge nalo-
žbe), v Excel formatu v predpisani strukturi. V papirni obliki
pa predložijo žigosane in podpisane iztiskane vsebine dato-
tek, vključno s podatkom o osebi odgovorni za pripravo
poročila.

Poročevalci pri sestavi poročila uporabljajo šifrante, ki
so sestavni del tega navodila; po potrebi se bodo šifranti še
dopolnjevali. Poročilo mora biti izpolnjeno v tolarjih. Vredno-
sti v tujih valutah se preračunavajo v tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan valutacije.

2. Izpolnjevanje poročila
A) VREDNOSTNI PAPIR (vrsta naložb kritnega premo-

ženja: 1., 2., 3., 4., 5., 6.)
(1) Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna

oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.
(2) Matična številka poročevalca iz registra pravnih oseb

SURS.
(3) Matična številka kritnega sklada.
(4) Vrsta poročila. Dve vrsti poročil, glej šifrant vrste

poročila, ki je sestavni del navodila:
· KP naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje,
· KS naložbe, ki predstavljajo kritni sklad.
(5) Vrste naložb kritnega premoženja. Oznake vrst na-

ložb kritnega premoženja iz 2. člena sklepa o vrstah in
lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega skla-
da ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega pre-
moženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih
poročanja (Uradni list RS, št. 122/00) in šifrant, ki je sestav-
ni del tega navodila.

(6) Podvrsta naložb kritnega premoženja: podvrste na-
ložb po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.

(7) Naziv izdajatelja: firma izdajatelja.
(8) Država izdajatelja: ISO koda države izdajatelja.
(9) Matična številka izdajatelja: matična številka izdaja-

telja rezidenta iz registra pravnih oseb SURS in prazno polje
za nerezidenta oziroma številka 5980003 za domačo fizič-
no osebo.

(10) Sektor izdajatelja: sektor izdajatelja po šifrantu, ki
je sestavni del tega navodila.
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(11) ISIN koda vrednostnega papirja.
(12) Oznaka vrednostnega papirja vpiše se oznaka

vrednostnega papirja na domačem trgu (v primeru, da je
vrednostni papir vpisan v KDD se vpiše oznaka vrednostne-
ga papirja, ki jo določi KDD) ali na tujem trgu ali oznaka iz
šifranta domačih vrednostnih papijev, izdanih v tujini, ki je
sestavni del navodila.

(13) Vrsta vrednostnega papirja: CFI kode po standar-
du ISO 10962, vpiše se dvomestna koda.

(14) Količina (število enot vrednostnega papirja).
(15) Knjižna vrednost naložbe, vrednotena v skladu s

slovenskimi računovodskimi standardi oziroma v skladu s
sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih
postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list
RS, št. 118/00).

(16) Tržna vrednost naložbe na dan izdelave poročila.
(17) Valuta naložbe v skladu s šifrantom valut.
(18) Obrestna mera dolžniškega vrednostnega papirja

– realni del v %.
(19) Način revalorizacije: npr.TOM.
(20) Datum zapadlosti dolžniškega vrednostnega pa-

pirja.
(21) Popravek vrednosti za celotno vrednost naložbe.
(21) Opomba.
B) PREDPLAČILA IN TERJATVE IZ NASLOVA POSO-

JIL, NEPREMIČNINE, VLOGE V BANKAH, GOTOVINA (vr-
sta naložb kritnega premoženja: 7., 8., 9., 10., 11., 12.,
13., 14.)

V primeru, da gre za naložbo v nepremičnino oziroma
gotovino so polja, ki se nanašajo na pogodbenika prazna.

(1) Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna
oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.

(2) Matična številka poročevalca iz registra pravnih oseb
SURS.

(3) Matična številka kritnega sklada.
(4) Vrsta poročila. Dve vrsti poročil, glej šifrant vrste

poročila, ki je sestavni del navodila:
· KP naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje,
· KS naložbe, ki predstavljajo kritni sklad.
(5) Vrste naložb kritnega premoženja. Oznake vrst na-

ložb kritnega premoženja iz 2. člena sklepa o vrstah in
lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega skla-
da ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega pre-
moženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih
poročanja (Uradni list RS, št. 122/00) in šifrant, ki je sestav-
ni del tega navodila.

(6) Podvrsta naložb kritnega premoženja: podvrste na-
ložb po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.

(7) Naziv pogodbenika: Firma pogodbenika.
(8) Država pogodbenika: ISO koda države pogodbeni-

ka.
(9) Matična številka pogodbenika: matična številka po-

godbenika rezidenta iz registra pravnih oseb SURS in praz-
no polje za nerezidenta oziroma številka 5980003 za doma-
čo fizično osebo.

(10) Sektor pogodbenika: sektor pogodbenika po ši-
frantu, ki je sestavni del tega navodila.

(11) Valuta naložbe v skladu s šifrantom valut.
(12) Obrestna mera realni del v %.
(13) Način revalorizacije: npr.TOM.
(14) Datum naložbe.
(15) Datum zapadlosti naložbe.
(16) Opis zavarovanja naložbe.
(17) Knjižna vrednost naložbe, vrednotena po SRS ozi-

roma v skladu s sklepom o podrobnejšem načinu vrednote-
nja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih iz-
kazov (Uradni list RS, št. 118/00).

(18) Popravek vrednosti naložbe.
(19) Opomba.
C) SEZNAM ŠIFRANTOV, potrebnih za izpolnitev navo-

dila:
– šifrant držav: ISO 3166 (uporaba trimestne črkovne

kode, primer: SVN za Slovenijo)
– šifrant valut: ISO 4217 (uporaba numerične kode,

primer: 705 za slovenski tolar)
– šifrant vrednostnih papirjev vpisanih v KDD (kode

določi KDD)
– šifrant vrste poročila:
· KP naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje (KP)
· KS naložbe, ki predstavljajo kritni sklad:
(KSZZ) za življenjska zavarovanja, razen zavarovanj iz

2. točke;
(KSNT) za življenjska zavarovanja, pri katerih zavarova-

nec prevzema naložbeno tveganje, razen prenosnih premij,
škodnih rezervacij in dodatnih zavarovalno-tehničnih rezer-
vacij za zajamčeno najmanjše izplačilo;

(KSZD) za zdravstvena zavarovanja
(KSDR) za druge vrste zavarovanj, za katere je potre-

bno oblikovati matematične rezervacije.

– šifrant vrst in podvrst naložb:

Vrsta naložbe: Podvrsta Naložba
2. člen sklepa naložb
(4) (5)

01 01 Vrednostni papirji RS
01 02 Vrednostni papirji BS
01 03 Vrednostni papirji ES/OECD
01 04 Vrednostni papirji mednarodne

finančne organizacije
01 05 Vrednostni papirji z jamstvom
02 06 Dolžniški vrednostni papirji z organizi-

ranega trga RS
02 07 Dolžniški vrednostni papirji z organizi-

ranega trga ES/OECD
03 08 Dolžniški vrednostni papirji z neorga-

niziranega trga RS
03 09 Dolžniški vrednostni papirji z neorga-

niziranega trga ES/OECD
04 10 Lastniški vrednostni papirji z organizi-

ranega trga RS
04 11 Lastniški vrednostni papirji z organizi-

ranega trga ES/OECD
05 12 Lastniški vrednostni papirji z neorga-

niziranega trga RS
05 13 Lastniški vrednostni papirji z neorga-

niziranega trga ES/OECD
06 14 Investicijski kuponi vzajemnih

skladov, ki vlagajo v v. papirje
06 15 Delnice investicijskih družb, ki

vlagajo v vrednostne papirje
07 16 Posojila zavarovana z zastavno

pravico na nepremičnini v RS
07 17 Posojila zavarovana z zastavno

pravico na nepremičnini v ES
08 18 Posojila bankam v RS
08 19 Posojila bankam v ES/OECD
08 20 Posojila z jamstvom banke v RS
08 21 Posojila z jamstvom banke v

ES/OECD
09 22 Posojila zavarovana z zastavno

pravico na vrednostnih papirjih
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Vrsta naložbe: Podvrsta Naložba
2. člen sklepa naložb
(4) (5)

10 23 Druga ustrezno zavarovana posojila
11 24 Predplačila na račun odkupne

vrednosti zavarovalne police
11 25 Posojila zavarovana z zavarovalno

polico
12 26 Nepremičnine in druge stvarne

pravice na nepremičnini v RS
12 27 Nepremičnine in druge stvarne

pravice na nepremičnini v ES
13 28 Depoziti v banki RS
13 29 Depoziti v banki ES/OECD
14 30 Gotovina v blagajni
14 31 Gotovina na vpoglednem denarnem

računu

– šifrant sektorjev (šifrant sektorjev rezidentov je pri-
pravljen v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št.
56/98); šifrant sektorjev nerezidentov pa smiselno povze-
ma logiko uporabljeno pri sektorizaciji rezidentov):

· sektorji rezidentov:
S.11 – nefinančne družbe
S.121 – centralna banka
S.122 – druge denarne finančne ustanove (vključuje

banke, hranilnice, hranilno-kreditne službe)
S.123 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic

in pokojninskih skladov (vključujejo tudi vzajemne sklade in
pooblaščene investicijske družbe)

S.124 – pomožne finančne dejavnosti (vključuje tudi
borznoposredniške družbe)

S.125 – zavarovalnice in pokojninski skladi
S.13 – država
S.14 – gospodinjstva
S.15 – neprofitne organizacije
· sektorji nerezidentov:
S.21 – nefinančne družbe
S.221 – centralne banke
S.222 – druge denarne finančne ustanove
S.223 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic

in pokojninskih skladov (vključuje tudi odprte in zaprte inve-
sticijske sklade oziroma družbe)

S.224 – pomožne finančne dejavnosti
S.225 – zavarovalnice in pokojninski skladi
S.23 – države
S.24 – gospodinjstva
S.25 – neprofitne organizacije

– šifrant vrste vrednostnih papirjev: (CFI kode po stan-
dardu ISO 10962)

– šifrant domačih vrednostnih papirjev izdanih v tujini:
obveznice:
NFA2USD – obveznice po NFA 2. serije v USD, izdane

11. 6. 1996
NFA2DEM – obveznice po NFA 2. serije v DEM, izda-

ne 11. 6. 1996
EUR1 – evroobveznice RS v USD, izdane 6. 8. 1996
EUR2 – evroobveznice RS v DEM, izdane16. 6. 1997
EUR3 – evroobveznice RS v EUR, izdane 27. 5. 1998
EUR4 – evroobveznice RS v EUR, izdane 18. 3. 1999
EUR5 – evroobveznice RS v EUR, izdane 24.3.2000
Nove izdaje obveznic sledijo po enakem pravilu.

globalna potrdila o lastništvu:

GDRBTC – globalna potrdila o lastništvu BTC
GDRSKB – globalna potrdila o lastništvu SKB
Nove izdaje GDR sledijo po enakem pravilu.

3. Poročevalci, prvič poročajo o naložbah kritnega pre-
moženja in premoženja kritnega sklada v elektronski obliki
po stanju na zadnji dan drugega kvartala 2001, za prvi
kvartal 2001 poročajo na obrazcih RN in SN.

4. To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 17. aprila 2001.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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OBČINE

BENEDIKT

1813. Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno-
industrijsko cono Benedikt II

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 22. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95) ter 6. in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji
dne 28. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono

Benedikt II

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za obrtno-

industrijsko cono v Benediktu, ki ga je pod štev. 14/00 -
ZN/Ben v avgustu 2000 izdelala ZEU - Družba za načrtova-
nje in inženiring v Murski Soboti.

2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in

grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na
lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov,
naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:
– splošni del,
– opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo

po posameznih področjih,
– soglasja pristojnih organov.
Grafični del obsega:
I. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
1. Izrez iz družbenega plana M 1:5000
II. Prikaze prostorskih ureditev po posameznih podro-

čjih
2. Kopija katastrskega načrta z območjem
obdelave M 1:500
3. Ureditvena situacija z zasnovo zelenih
površin M 1:500
4. Komunalna ureditev M 1:500
5. Prometna situacija M 1:500
6. Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami M 1:500
7. Zakoličbena situacija M 1:500
8. Parcelacijski načrt M 1:500

II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA

3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni

načrt, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu
tega odloka.

Meja območja zazidalnega načrta poteka na jugu po
severnem robu ceste s parc. št. 1145/9, nato zavije proti
severu po vzhodni in severni meji parcele št. 482/2, nato
po zahodni meji parcele št. 482/7, nato pa po zahodni
strani poti s parc. št. 1145/8 do priključka poti na državno
cesto G1-3/0315 in nato po vzhodni strani državne ceste
proti jugu do križišča z lokalno cesto (parc. št. 1145/9); vse
k.o. Benedikt.

4. člen
Znotraj območja zazidalnega načrta so predvidene na-

slednje dejavnosti:
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– splošne storitve,
– industrijska proizvodnja,
– proizvodnja na obrtni ravni,
– skladiščenje vseh vrst blaga.

5. člen
Del parcel, ki so predvidene za izgradnjo v prvi fazi, se

nameni za gradnjo v naprej določenim investitorjem.
Predvideni so naslednji objekti (programi) in investitorji:
1. Poslovno-skladiščni objekt (poslovni prostor, skladi-

šče gradbenega materiala) – Gradbeni servis Franc Stanko
s.p.

2. Trgovski center (prodaja kmetijskih artiklov - seme-
na, gnojila, orodje…) – Kmetijska zadruga Lenart.

3. Avtoprevozništvo (mehanična delavnica in pralnica
za tovorna vozila in kmetijsko mehanizacijo, pisarne, gostin-
ski lokal – bife, sobe za občasno prenočevanje šoferjev) –
Šauperl Branko s.p.

4. Trgovsko-skladiščni objekt (skladiščenje in prodaja
izdelkov iz inoxa) – Inox center d.o.o.

5. Pekarna (peka in prodaja kruha) – Victorycommerce
d.o.o.

6. Polnilnica mineralne vode (poslovni prostori, polnil-
nica) – Prava d.o.o.

8. in 9. Kovinsko predelovalna industrija (poslovni pro-
stori, proizvodni in skladiščni prostori) – ADK d.o.o.

10. Predelava plastike in kovin (poslovni prostori, pro-
izvodni in skladiščni prostori) – Vladimir Škof s.p.

11. Grafična dejavnost (poslovni prostori) - Beneideja
d.o.o.

Objekti predvideni na drugih parcelah se namenijo de-
javnostim navedenim v 4. členu tega odloka.

III. POGOJI ZA IZRABO - OBLIKOVANJE POSEGOV
V PROSTOR

6. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljen razvoj pred-

videnih dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka pod
naslednjimi pogoji:

– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz
grafičnih prilog;

– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo pre-
segati maksimalnih gabaritov razvidnih iz grafičnih prilog
navedenih v 2. členu tega odloka. Spremeniti jih je možno
pod pogoji navedenimi v 16. členu tega odloka;
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– max. vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega
največ dve proizvodni ali poslovni etaži nad terenom;

– višina kapi (oziroma venca strehe) predvidenih objek-
tov znaša max. 7 m nad koto dvorišča pred vhodom v
objekt. Objekti v zahodnem nizu morajo imeti identične viši-
ne vencev;

– predvidena je izvedba dvokapnih streh z minimalnim
naklonom strešine (do10°);

– velikost funkcionalnih zemljišč, ki pripadajo posa-
meznemu objektu, je razvidna iz grafičnih prilog.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA

7. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po določilih

grafičnega lista št. 4 “Komunalna ureditev”. Vodi do objek-
tov se polagajo podzemsko. Infrastrukturni vodi območja se
z mestnimi infrastrukturnimi sistemi navežejo preko infras-
trukturnih vodov sosednjih območij.

1. Promet
Ceste se uredijo po trasah, kot je prikazano v grafičnih

prilogah in pod pogoji pridobljenih soglasij pristojnih služb k
zazidalnemu načrtu.

2. Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega si-

stema. Fekalni vodi se priključijo na obstoječe kanalizacij-
sko omrežje.

Meteorne vode se zbirajo in odvajajo v obstoječi obce-
stni jarek. Meteorne vode s cestnih površin se morajo odva-
jati preko lovilcev olj.

3. Vodovod in hidrantno omrežje
Na območju je predvidena zgraditev sistema krožnega

vodovoda PEHD 110 s hidrantnim omrežjem, s priključitvijo
na obstoječi mestni vodovod.

4. Elektrika
Objekti bodo priključeni na novozgrajeno nizkonapeto-

stno razdelilno kabelsko omrežje, ki se bo priključilo na
predvideno transformatorsko postajo. Predvideno je kablira-
nje VN zračnega voda, ki poteka preko območja. Predvide-
ne ureditve se izvedejo pod pogoji upravljavca (Javno podje-
tje Elektro Maribor).

5. Javna razsvetljava
Uredi se javna razsvetljava ob predvidenih ulicah zno-

traj obrtno-industrijske cone.
6. Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi ka-

belske televizije in morebitni drugi informacijski vodi) se
navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informa-
cijskega sistema se skupno vodijo v posebnih ceveh.

7. Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi ločeno za vsak obrtni ozi-

roma industrijski objekt znotraj njegovega funkcionalnega
zemljišča. Način odvoza in odlaganja se izvaja v skladu z
odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Benedikt.

V primeru postavitve proizvodnje pri kateri bi nastajali
posebni ali nevarni odpadki, je potrebno v postopku pridobi-
tve lokacijskega dovoljenja določiti poseben režim shranje-
vanja in odvoza takšnih odpadkov. Za postavitev takšnih
objektov je potrebno pridobiti posebno soglasje občine in
pristojnih služb.

8. člen
Predvideno je individualno ogrevanje posameznih ob-

jektov ali niza objektov. Predvidena je gradnja plinskih ko-
tlovnic ali kotlovnic na lahko kurilno olje.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

Varovanje in izboljšanje delovnega okolja

9. člen
Odmiki med objekti morajo omogočati ustrezno oson-

čenje vseh objektov.

10. člen
Znotraj območja se izvaja III. oziroma IV. stopnja var-

stva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzro-
čati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne (60 dbA, oziroma
70 dbA) in nočne (50 dbA, oziroma 70 dbA) ravni hrupa.

11. člen
Vsi predvideni proizvodni ter drugi objekti, ki onesnažu-

jejo okolje s prekomernimi emisijami, morajo biti opremljeni
z ustreznimi čistilnimi napravami.

Pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamezne in-
dustrijske objekte je potrebno opraviti preverbo vplivov pred-
videne proizvodnje na okolje.

12. člen
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih

vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno
vodo se zagotovi preko predvidenega hidrantnega omrežja z
nadzemnimi hidranti.

13. člen
Deli parcel, ki ne služijo kot manipulacijske in parkirne

površine se v največji možni meri zazelenijo. Za vsak posa-
mezni kompleks je potrebno pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja izdelati zasaditveni načrt, ki bo upošteval zasaditev
predvideno v grafičnem delu zazidalnega načrta.

VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

14. člen
Zazidalni načrt predvideva etapno gradnjo. Objekti se

bodo gradili v skladu z interesi investitorjev.
V prvi fazi se predvideva gradnja objektov na južnem

delu območja (južno od predvidene priključne ceste) – to je
območje, ki je v času izdelave zazidalnega načrta že znotraj
ureditvenega območja naselja.

Širitev območja severno od te priključne ceste je pred-
videna v drugi fazi – po spremembi prostorskega plana
občine, s katerim se razširi ureditveno območje naselja na ta
del območja zazidalnega načrta.

Gradnja predvidenih posameznih objektov je pogojena
z ureditvijo minimalne komunalne infrastrukture (ureditev us-
treznih dovozov, izvedba predvidenih komunalnih priključ-
kov do parcele).

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

15. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo inve-

stitorji posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta upoš-
tevati:

– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje no-
vih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba
uporabiti za ureditev zelenih površin;

– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradnje;
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– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev;

– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pri-
četkom gradnje;

– zagotoviti zavarovanje gradbišča.

16. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata

investitor in izvajalec natančno upoštevati določila zazidalne-
ga načrta.

Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja zazidalnega
načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili
zazidalnega načrta, je potrebno le-tega novelirati.

Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege
izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno
in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati
razmer na sosednjih območjih.

Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav
morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji
upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so
sestavni del zazidalnega načrta.

VIII. ODSTOPANJA

17. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabari-

tov znašajo 2 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo.
Možna je pozidava med predvidenimi objekti – združevanje
posameznih predvidenih objektov v daljše nize.

Ker vsebina nekaterih predvidenih objektov ni natan-
čno določena so možna tudi večja odstopanja od grafičnih
prilog, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena
in ekološka varnost objektov in ljudi.

Kolikor investitorji, katerim so namenjene posamezne
parcele in ki so našteti v 5. členu tega odloka, odstopijo od
gradnje, je možno te parcele nameniti drugim investitorjem z
vsebinami, ki so v skladu s 4. členom tega odloka.

V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje
tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago pred izdajo
lokacijskega dovoljenja. Odločbe tega člena se nanašajo
tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih
prilogah.

IX. NADZOR

18. člen
Za vse posege znotraj območja zazidalnega načrta je

potrebno pridobiti soglasje občine.

19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor,
izpostava Maribor.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

20. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Občinski upravi

občine Benedikt.

21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35003-001/2000
Benedikt, dne 1. marca 2001.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

KRŠKO

1814. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvez-
na razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet
občine Krško na 23. seji dne 5. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Krško

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Krško (Uradni list RS, št. 68/99) se v 6.
členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»Neposredno pri županu se ustanovi revizijski urad.«.

2. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki glasi:

»13.a člen
Revizijski urad opravlja nadzor in revidiranje uporabe

javnih finančnih sredstev pri neposrednih in posrednih upo-
rabnikih ter pri drugih subjektih za katere je nadzor oziroma
revidiranje možno na podlagi veljavnih predpisov ali pogod-
be ter zajema:

– planiranje nadzorov in revidiranj,
– izvajanje nadzorov in revidiranj,
– izdelava poročil, predlogov in priporočil po izvedbi

posameznih nadzorov oziroma revizij in izdelava letnega po-
ročila po zaključku leta,

– izdelava strokovnih mnenj,
– opravljanje drugih nalog, če so združljive z delom v

revizijskem uradu.«.

3. člen
V 16. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Revizijski urad vodi vodja, ki je za svoje delo odgovo-

ren županu. Vodjo revizijskega urada imenuje in razrešuje
župan s soglasjem občinskega sveta. Vodja revizijskega ura-
da ne sme biti v krvnem sorodstvu z županom, podžupanom
in vodjem oddelka za javne finance in proračun do tretjega
kolena ali v zakonski zvezi ali izvenzakonski skupnosti ali v
svaštvenem razmerju do drugega kolena.
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4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-2/99
Krško, dne 5. aprila 2001.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

1815. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Krško

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl.
US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl.
US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS,
9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US
RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na 23. seji dne 5. 4.
2001 sprejel

O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju

Občine Krško

1. člen
S tem odlokom Občina Krško predpisuje naslednje

vsebinske določbe tega odloka, in sicer:
1. opredelitev lokalnega turističnega vodnika,
2. strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vo-

dnika,
3. register lokalnih turističnih vodnikov,
4. programe turističnega vodenja,
5. izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj,
6. nadzor,
7. prehodne in končne določbe.

1. Opredelitev turističnega vodnika

2. člen
Po tem odloku je lokalni turistični vodnik fizična oseba,

ki domačim in tujim obiskovalcem Občine Krško razkazuje
in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovin-
ske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in
druge znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem
ceniku. Pogoj je da:

– ima opravljeno posebno strokovno usposobljenost
po tem odloku,

– je v skladu s tem odlokom vpisana v register lokalnih
vodnikov pri Občini Krško.

Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne
štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično-infor-
macijskem centru in podobnih subjektih, ko opravljajo vode-
nja v okviru svoje redne zaposlitve.

2. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega
vodnika

3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za oprav-

ljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat
izkazati:

– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe in znanje enega
tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe,

– da ima posebno strokovno usposobljenost, ki jo je
pridobil na ustreznem tečaju, ki ga je izvajala s strani občine
pooblaščena organizacija, kar dokazuje s potrdilom o uspe-
šno opravljenem strokovnem izpitu.

4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lo-

kalnih turističnih vodnikov organizira s strani Občine Krško
pooblaščen izvajalec, ki ga izbere s pomočjo javnega raz-
pisa.

Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine teča-
ja in pogoje za vpis na tečaj.

Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični
in praktični del.

Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem
tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za
opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno
komisijo, kjer so poleg izvajalčevih strokovnjakov tudi trije
člani, ki jih posebej v ta namen imenuje župan Občine Krško
za svoje območje.

5. člen
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike po ob-

čini je najmanj naslednji:
1. Vodstvo turističnih potovanj
a) vrste in načini vodenja,
b) tehnika vodenja,
c) postopek v problematičnih situacijah,
d) časovni in prostorski načrt vodenja.

2. Dopolnilne zvrsti vodenja
a) psihologija za turistične vodnike,
b) retorika,
c) bonton in kodeks vodnikov,
d) osnove poslovanja v turizmu,
e) turistična zakonodaja,
f) vaje v nastopanju – predstavitev seminarskih nalog.

3. Strokovni predmeti – spoznavanje občine
a) zgodovina,
b) geografija,
c) etnologija,
d) turistična podoba občine,
e) orientacijsko spoznavanje občine.

4. Praktično vodenje in preizkus znanja
a) vodenja izbranega dela občine v slovenskem in/ali

tujem jeziku, za katerega želi pridobiti potrdilo – simulacija
turistične skupine,

b) ogled in vodenje določenih objektov,
c) pisni preizkus – odgovori na vprašanja,
d) seminarska naloga o dogovorjeni temi.

6. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalne-

ga turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o
strokovni usposobljenosti s čemer pridobi naziv »lokalnega
turističnega vodnika«.
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Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za
lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na
preizkus znanja po 30 dneh od neuspelega preizkusa.

3. Register lokalnih turističnih vodnikov

7. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni uspo-

sobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo
pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokal-
nih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Krško, kjer dobijo
izkaznico z veljavnostjo 3 let.

Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 5,5 cm x 8,5
cm z natisnjenim grbom Občine Krško, priimkom in imenom
ter nazivom lokalni turistični vodnik, zaporedno evidenčno
številko iz registra, datumom izdaje in rokom veljavnosti.

Za kvalitetno opravljena vodenja se šteje, če v roku 15
dni po opravljenem vodenju ni prispela na občino nobena
pisna pritožba s strani obiskovalcev/uporabnikov vodenja.

Če na občino prispe pisna pripomba oziroma pritožba
se o tem obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vode-
nje opravljal in se mu da možnost, da v roku 8 dni odgovori
na pritožbo. O utemeljenosti oziroma neutemeljenosti prito-
žbe dokončno odloči posebna komisija, ki jo imenuje žu-
pan. Komisija po potrebi pridobi še dodatne informacije, če
oceni, da je to potrebno.

Lokalni turistični vodnik pri organu, ki vodi register
lokalnih turističnih vodnikov, lahko dvigne novo izkaznico,
če v treh letih opravi najmanj deset turističnih vodenj.

8. člen
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki,

ki imajo veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo obvezno
nositi veljavno izkaznico v priponki.

9. člen
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje nasled-

nje podatke:
1. zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpi-

som,
2. datum vpisa,
3. ime, priimek,
4. prebivališče in številko telefona,
5. dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Krško

opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodni-
kov pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma ima o tem
ustrezno izkaznico, kolikor turistična agencija oziroma orga-
nizirana skupina ne naroči lokalnega turističnega vodnika.

4. Programi turističnega vodenja

10. člen
S tem odlokom Občina Krško opredeljuje naslednje

programe turističnega vodenja:
– program vodenja po posameznih turistično zanimivih

krajih,
– program vodenja po kulturno-zgodovinskih in etnolo-

ških znamenitostih Posavja,
– program vodenja po vinsko turističnih cestah Posa-

vja,
– program vodenja z avtobusno vožnjo preko Posavja s

predstavitvijo vseh lokalnih zanimivosti, gostinskega, špor-
tnega, podjetniškega in kulturno zgodovinskega potenciala,

– program vodenja šolskih skupin po krajih: Brežice,
Kostanjevica, Krško, Sevnica,

– program vodenja v zvezi s gostinsko-nastanitvenimi
in turistično-kmetijskimi objekti v Posavju,

– program vodenja po naravnih znamenitostih,
– kombinirani programi po želji naročnika.

11. člen
Podatke za programe turističnega vodenja zagotavljajo:
1. turistična in druga društva
2. občinske turistične zveze
3. turistično-informacijski centri
4. ponudniki hrane in nastanitvenih kapacitet
5. druge zainteresirane fizične in pravne osebe.
Podatki se dostavijo Občini Krško ali LTO če je le-ta

organizirana. Vsebino posameznih programov potrdi pose-
bna komisija, ki jo imenuje župan.

5. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj

12. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v okviru rednih in

naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) turistično informacijski centri in turistične informacij-

ske pisarne,
b) turistična in druga društva ter druge organizacije, ki

se ukvarjajo s turistično dejavnostjo,
c) lokalni turistični vodniki lahko tudi neposredno. V

roku 3 dni morajo o naročenih in opravljenih vodenjih obve-
stiti pristojni turistično informacijski center.

13. člen
Turistično-informacijski center na osnovi prijav lokalne-

ga turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turistič-
nih vodenjih ter o tem pošlje letno poročilo do 15. januarja
za preteklo leto Občini Krško in Gospodarski zbornici Slove-
nije.

Evidenca mora poleg osnovnih podatkov iz 9. člena
tega odloka vsebovati tudi:

– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem

vodenju,
– kraj oziroma država od koder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo naknadno v roku

15 dni po odločitvi komisije.

6. Nadzor

14. člen
Lokalni turistični vodniki opravljajo vodenje v svojem

imenu in za svoj račun ter so iz konkretnih vodenj plačniki
davkov na dohodke.

15. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodni-

kov opravljajo občinski in drugi pristojni organi nadzora.

7. Prehodna in končna določba

16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-5/01-O403
Krško, dne 5. aprila 2001.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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MAJŠPERK

1816. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto
2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98,
1/99, 59/99, 61/99 – odl. US, 89/99), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 17. člena
statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Ob-
činski svet občine Majšperk na 18. redni seji dne 29. marca
2001 na predlog župana sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Majšperk za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se ureja sestava in izvrševanje proraču-

na Občine Majšperk za leto 2001 (v nadaljevanju: prora-
čun).

2. člen
S proračunom Občine Majšperk se zagotavljajo sred-

stva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni
ter občinskimi predpisi opravlja Občina Majšperk.

3. člen
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v skupni bi-

lanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in
naložb ter v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v
posebnem delu proračuna.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

Proračun Občine Majšperk za leto 2001 se določa v
višini 568,166.000 SIT, in sicer:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v SIT
I. skupaj prihodki 568.466.000
II. skupaj odhodki      568.466.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila posojil       –
V. dana posojila        –
VI. prejeta minus dana posojila      –

C) Račun finaciranja
VII. zadolževanje         –
VIII. odplačila dolga        –
IX. povečanje (zmanjšanje) sredstev     –

4. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določe-
na s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov
proračuna.

O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega od-
stavka 49. člena zakona o javnih financah odloča župan in o
tem pisno obvešča občinski svet.

5. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občin-

skemu svetu. Župan poroča občinskemu svetu v mesecu
juliju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan
oziroma od njega pooblaščena oseba.

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom

enakomerno med uporabnike v okviru doseženih prihodkov,
če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta
drugače določeno.

7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih

zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno.

9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-

vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva.

10. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejena za po-
samezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.

11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru

posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-

rabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proraču-
na, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Za veza-
vo lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za
finančno poslovanje.

12. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale

plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v
proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij-
skih odhodkov in transferov ne smejo presegati 25% sred-
stev skupin odhodkov 42 – investicijski odhodki in 43 –
investicijski transferi, zagotovljenih v proračunu za leto 2001.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za
blago in storitve ter tekoče transfere, ne smejo presegati
15% sredstev, zagotovljenih v proračunu leta 2001.

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

nem list Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001
dalje.

Št. 405-02/01-01
Majšperk, dne 29. marca 2001.

Podžupanja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.
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1817. Odlok o omejitvi cestnega prometa na trgu
Ptujska Gora

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni 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, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00), zakona o var-
nosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00,
39/00, 61/00 in 100/00), zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97,
73/97, 87/97, 73/98 in 31/00) in 17. člena statuta Obči-
ne Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Majšperk na 17. redni seji dne 15. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o omejitvi cestnega prometa na trgu Ptujska

Gora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa prometna ureditev in pravila

ravnanja udeležencev v cestnem prometu, določajo njihove
obveznosti in odgovornosti vseh, ki so posredno ali nepo-
sredno odgovorni za red in varnost v prometu na trgu Ptuj-
ska Gora.

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo na-

slednji pomen: »Dostava v prometu« je dovoz, odvoz, na-
kladanje in razkladanje blaga večje teže, dimenzij in blaga
v večji količini, ki ga ni možno ročno prenašati na večje
razdalje.

II. OMEJITEV IN PREPOVED PROMETA

3. člen
Na trgu Ptujska Gora je omejen promet z motornimi

vozili, s kolesi z motorjem in avtobusi. Pešci lahko uporablja-
jo celotni trg. Območje omejitve je označeno z ustrezno
prometno signalizacijo.

4. člen
Vožnja z motornimi vozili, kolesi z motorjem in traktorji

na trgu Ptujska Gora je dovoljena stanovalcem, družbam,
obrtnikom, samostojnim podjetnikom in društvom (v nadalje-
vanju. upravičenci) na podlagi posebnega pismenega dovo-
ljenja.

Avtobusom in motornim vozilom z invalidi z omejeno
gibalno sposobnostjo je dovoljena vožnja na trgu Ptujska
Gora brez posebnega pisnega dovoljenja.

Ustavljanje in parkiranje vozil upravičencev iz prvega
odstavka tega člena, na trgu Ptujska Gora, je prepovedano.

Upravičencem iz prvega odstavka tega člena izda ob-
činska uprava Občine Majšperk (v nadaljevanju: pristojni
organ), dovoljenje.

5. člen
Dostava na trgu Ptujske Gore ter promet z vozili komu-

nalnih služb je dovoljen od 6. do 8. ure ter od 20. do
22. ure (v nadaljevanju: dostavni čas), razen v času sejmov,
romanj in drugih prireditev, ko se lahko določi drugačen čas
z dovoljenjem pristojnega občinskega organa.

Promet izven dostavnega časa se lahko dovoli v pose-
bnih primerih z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem
se določijo pogoji.

6. člen
Trg Ptujska Gora se lahko v skladu s prostorskimi ure-

ditvenimi pogoji ter z dovoljenjem pristojnega organa upo-
rabljajo za postavitev prodajnih mizic, stojnic. Če se ugotovi,
da se trg Ptujska Gora uporablja za postavitev prodajnih
mizic, stojnic ali podobno brez dovoljenja ali v nasprotju z
dovoljenjem pristojnega organa, odredi z odločbo takojšnjo
odstranitev na stroške kršilca.

7. člen
Odvoz vozila odredi policist ali pooblaščena uradna

oseba s strani Občine Majšperk na stroške lastnika, če je
ustavljeno ali parkirano tam, kjer je prepovedano ustavljanje
in parkiranje prometnih vozil brez ustreznega dovoljenja la-
stnika. Odvoz vozil mora biti označen z ustreznim prometnim
znakom.

8. člen
Odstranitev vozil opravi od Občine Majšperk poobla-

ščena oseba oziroma samostojni podjetnik ali gospodarska
organizacija, ki je registrirana za to dejavnost ter zagotavlja
primeren prostor za deponiranje, čuvanje in celodnevno
izdajo odstranjenih vozil.

9. člen
Ceno za odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih

vozil določi pooblaščena oseba ob soglasju Občine Maj-
šperk.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo:
– policija in
– pooblaščeni občinski delavec.

III. KAZENSKI DOLOČBI

11. člen
V primeru, da pride do izlitja olja ali goriva nepravilno

parkiranega vozila na trgu Ptujska Gora, mora lastnik vozila
oziroma povzročitelj na svoje stroške očistiti nastale made-
že. Če tega ne stori sam lahko to stori Občina Majšperk na
njegove stroške.

12. člen
Z mandatno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekr-

šek posameznik, ki vozi ali parkira prometno vozilo na trgu
Ptujska Gora v nasprotju z določbami 3.in 4. člena tega
odloka.

IV. PREHODNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 351-04/01-01
Majšperk, dne 15. marca 2001.

Podžupanja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.
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1818. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda

Na podlagi 3. člena odloka o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 62/95), 3. člena odloka o
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Majšperk ter 17. člena statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski
svet občine Majšperk na 18. redni seji dne 29. 3. 2001
sprejel naslednji

S K L E P

1
Izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in

padavinskih voda kot obvezne javne službe na območju
Občine Majšperk izvaja Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 352-06/01-02
Majšperk, dne 29. marca 2001.

Podžupanja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

1819. Spremembe in dopolnitve pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov

Na podlagi 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na
18. redni seji dne 29. 3. 2001 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 oddajanju poslovnih prostorov

1. člen
V pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov (Uradni list

RS, št. 27/96, 58/98 in 36/00) se 14.a člen spremeni
tako, da se zdravstvena dejavnost prestavi iz skupine B v
skupino C.

2. člen
14.b člen se dopolni z novim drugim odstavkom, ki

glasi:
»Ne glede na razdelitev poslovnih prostorov po legi na

tri kakovostna območja v prvem odstavku tega člena so
politične organizacije in društva iz skupine A po 14.a členu
tega pravilnika, vedno razporejena v II. območje ne glede na
lego poslovnega prostora.«

3. člen
Te spremembe pravilnika se objavijo v Uradnem listu

Republike Slovenije, v 1. členu začnejo veljati s 1. 7. 2001,
v 2. členu pa takoj.

Št. 361-01-0001/98
Majšperk, dne 29. marca 2001.

Podžupanja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

PUCONCI

1820. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovne šole Puconci – enote Vrtca

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98, 102/00 in 111/00) in 16. člena statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet
občine Puconci na 23. seji dne 30. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov v javnem

vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole
Puconci – enote vrtca

1
Ekonomska cena programov v javnem vzgojno-izobra-

ževalnem zavodu Osnovne šole Puconci-enote vrtca na otro-
ka znaša mesečno 45.000 SIT.

2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2001 dalje.

Št. 640-9/2001
Puconci, dne 30. marca 2001.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

1821. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem),
oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v
lasti Občine Puconci

Na podlagi tretjega odstavka 47. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96
– odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl.
US, 70/00), 7. in 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 35/99), je Občinski svet občine Puconci na
23. redni seji dne 30. 3. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji
za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč

v lasti Občine Puconci
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo način, pogoji in postopki

prodaje, oddaje v zakup (najem), oddaje za gradnjo in zame-
njave zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so v lasti
Občine Puconci (v nadaljevanju: občina).

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za
prodajo, zamenjavo in oddajo v zakup drugih zemljišč in
nepremičnin, ki so v lasti občine, če zakon ali drugi pravilnik
ne določa drugače.

II.PRODAJA, ODDAJA IN MENJAVA STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA

2. člen
Prodaja stavbnega zemljišča po tem pravilniku pomeni

prenos lastninske pravice in posesti nad stavbnim zemlji-
ščem, katerega lastnik je občina, na izbranega interesenta.

Oddaja v zakup (najem) stavbnega zemljišča po tem
pravilniku pomeni prenos neposredne posesti nad stavbnim
zemljiščem, katerega lastnik in neposredni posestnik je ob-
čina, na izbranega interesenta.

Oddaja za gradnjo po tem pravilniku pomeni prenos
pravice do gradnje na stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti
občine. Izbrani interesent s sklenitvijo pogodbe o oddaji
zemljišča za gradnjo pridobi skladno z razpisnimi pogoji
pravico gradnje objekta na zemljišču.

Menjava zemljišča po tem pravilniku pomeni prenos
lastninske pravice občinskega zemljišča na sopogodbenika
z istočasno pridobitvijo lastninske pravice bremen prostega
zemljišča, ki ga daje v zamenjavo sopogodbenik.

Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na
območju, ki je s prostorskim planom namenjena za graditev
objektov.

Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na
območju, ki je s prostorskim planom namenjena za graditev
objektov, na kateri je objekt že zgrajen.

3. člen
Občina proda, odda zemljišče v zakup (najem) ali odda

za gradnjo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpi-
sa ali javne dražbe, če zakon, statut občine ali ta pravilnik ne
določajo drugače.

Občina lahko skladno z zakonom in tem pravilnikom
zamenja stavbna zemljišča brez predhodno izvedenega jav-
nega razpisa ali javne dražbe.

III.POSTOPEK ZA PRODAJO IN ODDAJO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

4. člen
Postopek prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča za

gradnjo se izvede preko javnega razpisa, kadar to izrecno
določa zakon ali kadar je namen občine pridobiti nedoloče-
no število konkurenčnih vlog za posamezno stavbno zemlji-
šče, razen v primerih določenih z zakonom ali s tem pravilni-
kom.

Javna dražba se praviloma okliče v primeru, ko je zna-
no končno število interesentov in se ne išče nedoločenega
števila vlog.

V primeru, da je za isto zemljišče skladno z vsemi
razpisnimi pogoji pravočasno in pravilno prispelo več enako-
vrednih vlog, prispelih za to zemljišče, lahko župan na pred-
log komisije, ki vodi postopek javnega razpisa odloči, da se

v takšnem primeru izvede javna dražba, na katero se povabi
vse interesente, ki so predložili enakovredno vlogo za isto
zemljišče.

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na javni razpis,
se smiselno uporabljajo tudi za javno dražbo, če ni s tem
pravilnikom drugače določeno.

5. člen
Občina lahko stavbna zemljišča proda ali odda za grad-

njo brez javnega razpisa, če je izpolnjen vsaj eden izmed
naslednjih pogojev:

– za gradnjo objektov za potrebe obrambe,
– za gradnjo objektov javne infrastrukture,
– za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega

varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, pravosodja in jav-
ne uprave,

– za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih sta-
novanj in stanovanjskih hiš,

– za gradnjo nadomestnih objektov,
– za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim izvedbe-

nim načrtom predvideno za določenega investitorja, če je
izpolnjen eden od naslednjih pogojev;

a) da investitor v celoti poravna vse stroške priprave in
sprejema celotnega prostorsko izvedbenega načrta in celot-
nega opremljanja stavbnih zemljišč na območju prostorsko
izvedbenega načrta

b) da občinski svet ugotovi, da je gradnja v občinskem
interesu (v tem primeru lahko občinski svet delno ali v celoti
oprosti investitorja plačila stroškov priprave in sprejema pro-
storsko izvedbenega načrta),

c) za zemljišča, za katera je bil javni razpis ali javna
dražba dvakrat neuspešna,

d) za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje
ali zaokrožitev stavbnega zemljišča,

e) če je ocenjena vrednost stavbnega zemljišča nižja
od 500.000 SIT.

Občina lahko zamenja nepremičnino za drugo enako-
vredno nepremičnino brez javnega razpisa.

6. člen
Sklep o odločitvi za izvedbo javnega razpisa za prodajo

ali oddajo za gradnjo stavbnega zemljišča, sprejme občinski
svet.

Javni razpis prodaje, oddaje v zakup (najem) in oddaje
za gradnjo objavi župan v sredstvih javnega obveščanja in
oglasni deski Občine Puconci.

7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos

pravice (prodaja, oddaja v zakup, oddaja za gradnjo),
– označbo in opis stavbnega zemljišča (parc. št. kultu-

ra, izmera, katastrska občina, lega, pravno in dejansko sta-
nje zemljišča),

– navedbo, ali gre za javni razpis s končnim rokom
oddaje vlog ali za javni razpis, ki je odprt od prodaje oziroma
oddaje vseh stavbnih zemljišč,

– navedbo, kdo je lahko udeleženec javnega razpisa,
– podatke o namembnosti zemljišč in pogojih za grad-

njo,
– poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziro-

ma ime in sedež oziroma naslov,
– rok, v katerem lahko interesenti predložijo vloge (da-

tum in čas predložitve),
– način predložitve vloge (naziv in sedež občine, na-

vedba listin, ki jih je potrebno priložiti),
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– naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja po-
nudb,

– način revalorizacije vrednosti zemljišč do sklenitve
pogodbe,

– vrednost zemljišča z opisom in izračunom komunal-
ne opremljenosti zemljišča,

– merila za izbiro najugodnejše vloge,
– višino varščine, ki jo je treba položiti kot garancijo za

resnost ponudbe in ki ne sme biti nižja od 10 % od izklicne
cene stavbnega zemljišča ter navedbo računa, kamor se
varščino vplača; po sklenjenem pravnem poslu za posamez-
no stavbno zemljišče se varščina vrne tistim interesentom, ki
na javnem razpisu niso uspeli, uspelemu interesentu se
položena varščina všteje v ceno,

– navedbo, ali se lahko interesenti pred potekom jav-
nega razpisa seznanijo s podrobnejšimi lastnostmi zemljišč
in eventualno ogledajo predmet javnega razpisa,

– način in rok plačila kupnine oziroma zakupnine (na-
jemnine),

– rok pričetka in dokončanja gradnje na stavbnem zem-
ljišču,

– rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu jav-
nega razpisa,

– druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati interesenti.

8. člen
Interesent lahko vlogo za odkup ali zakup (najem) stav-

bnega zemljišča ali pridobitve stavbnega zemljišča za grad-
njo umakne, nadomesti z drugo ali dopolni do roka za pre-
dložitev vloge, ki je določen v javnem razpisu. V primeru
umika vloge se že plačana varščina vrne.

9. člen
V primeru javne dražbe se v objavi navede tudi morebit-

ni najnižji znesek višanja.
Na javni dražbi so lahko poleg organizatorja dražbe

prisotni le povabljeni interesenti, ki so pravilno položili var-
ščino ob prijavi oziroma njihovi zakoniti zastopniki in poobla-
ščenci, če se ustrezno izkažejo.

Na javni dražbi, ki se izjemoma izvede namesto javnega
razpisa in katere namen je pridobitev nedoločenega števila
vlog, lahko poleg organizatorja k dražbi pristopijo vsi intere-
senti, ki so pravilno položili varščino (in imajo s seboj ustrez-
no dokazilo) oziroma njihovi zakoniti zastopniki oziroma poo-
blaščenci, ki se ustrezno izkažejo.

IV. OBRAVNAVA VLOG

10. člen
V postopku primerjave prispelih vlog za sklenitev

pravnega posla po tem pravilniku se upoštevajo naslednja
merila:

– ponujena cena za zemljišče,
– rok in način plačila kupnine,
– rok pričetka in dokončanja izgradnje objekta,
– mnenje delavca občinske uprave, pristojnega za pro-

storsko planiranje,
– predvideni program dejavnosti,
– skladnost predvidenega programa s programi dejav-

nosti sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov zemljišč,
– vpliv na socialnoekonomsko stanje v občini,
– druga merila, navedena v javnem razpisu.
Navedena merila se upoštevajo posamično ali kumula-

tivno, glede na predviden namen gradnje na zemljišču. V
primeru, da na podlagi navedenih meril najugodnejšega in-

teresenta ni mogoče izbrati (ponudbe so vsebinsko identič-
ne), ima prednost ponudnik s slabšimi socialnoekonomski-
mi pogoji (manjšo stanovanjsko površino, manjši delovni
prostori in podobno).

11. člen
Interesent, ki ne predloži popolne vloge, se v primeru

javnega razpisa s končnim rokom oddaje vlog izloči iz na-
daljnjega postopka. V primeru javnega razpisa z odprtim
rokom se interesenta pozove k dopolnitvi vloge, razen če je
za isto zemljišče prispela tudi vloga, ki je že na prvi pogled
ustreznejša oziroma ugodnejša.

Interesent, ki je podal vlogo, iz katere izhaja, da ne
izpolnjuje pogojev za pridobitev razpisanega stavbnega zem-
ljišča, se zavrne.

12. člen
Pri obravnavanju vloge interesenta za odkup, zamenja-

vo ali oddajo za gradnjo njegovemu zemljišču sosednjega ali
bližnjega občinskega zemljišča v smislu smotrnega izkori-
ščanja ali zaokroževanja njegovega stavbnega zemljišča,
komisija izvede predvsem naslednji postopek (brez javnega
razpisa):

– ugotovi interese občine do zemljišča, za katerega je
vloga prispela; v primeru, da ima občina poseben namen, ki
izhaja iz veljavnih prostorskih dokumentov ali se pripravlja na
sprejem takšnega dokumenta, komisija predlaga direktorju
občinske uprave, da vlogo zavrne,

– ugotovi, ali je mogoče in smotrno zemljišče samo ali
skupaj s sosednjim ali delom sosednjega zemljišča obravna-
vati kot samostojno lokacijo,

– preveri, ali obstaja kakšen interes drugih sosednjih
lastnikov zemljišč, za kar lahko opravi tudi skupni ogled in
soočenje zainteresiranih lastnikov sosednjih zemljišč; če tak
interes obstaja, komisija razvrsti interesente skladno z merili
iz 10. člena tega pravilnika,

– če delavec občinske uprave, pristojen za prostorsko
planiranje, v mnenju predlaga delitev občinskega zemljišča
med dva ali več interesentov, komisija preveri ali kateri od
teh ne izkazuje v tem primeru več svojega interesa (t.j.
pridobitev samo dela zemljišča); če posamezni interesent
interesa ne izkazuje več, komisija izdela predlog delitve
občinskega zemljišča med preostale interesente,

– izdela predlog sklepa prodaje oziroma drugega prav-
nega posla in ga pošlje v potrditev občinskemu svet; v
predlogu sklepa pa se navede tudi vrednost zemljišča.

Komisija lahko po pregledu in analizi prispelih vlog
predlaga tudi odločitev, da se posamezni vlogi ne ugodi.

13. člen
Na vlogo interesenta lahko občina proda ali zamenja

tudi zemljišče, ki ima status javnega dobra, če se predho-
dno takšen status ukine.

Komisija poleg postopka iz prejšnjega člena ugotovi
še:

– ali je obravnavano zemljišče še v funkciji javnega
dobra, ter v ta namen obravnava mnenja in pripombe obča-
nov na javni razpis o ukinitvi javnega dobra na zemljišču, ki je
obešen na oglasni deski občine v roku 14 dni;

– glede na ugotovitev ali je obravnavano zemljišče še
ali ni več v funkciji javnega dobra, komisija izdela predlog
sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in ga pošlje županu.

O ukinitvi javnega dobra odloči občinski svet na pre-
dlog župana.

Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
podelitev statusa javnega dobra zemljišču.
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V. ZAKUP (NAJEM) STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

14. člen
Interesenti lahko pridobijo v zakup (najem) občinsko

zemljišče, če predložijo vlogo na javnem razpisu ali če poda-
jo vlogo za zakup (najem) za druga občinska zemljišča.

V zakup (najem) je mogoče oddati tudi zemljišča, ki
imajo status javnega dobra v času predložitve vloge, če
občinski svet skladno s 13. členom tega pravilnika status
javnega dobra predhodno ukine.

V primeru, da interesent poda vlogo za oddajo v zakup
(najem) zemljišče, katero meji tudi na zemljišča drugih lastni-
kov, ki bi lahko bili zainteresirani za najem istega zemljišča,
se smiselno uporabijo določbe četrte in pete alinee 12.
člena tega pravilnika.

15. člen
Pri oddaji zemljišča v najem za postavitev začasnih

objektov se smiselno uporabljajo določbe 12. člena tega
pravilnika.

Javni razpis za oddajo v najem se ne objavi, če se
neposredno po prekinitvi najemne pogodbe pojavi nov na-
jemnik, ki je odkupil začasni objekt od dotedanjega najem-
nika.

16. člen
V primeru, ko interesent poda vlogo za izdajo soglasja

za časovno omejeno rabo zemljišča (npr. za odlaganje mate-
riala), mu lahko izda pristojen organ občinske uprave, sogla-
sje, v katerem navede obdobje veljave soglasja, odškodnino
za uporabo občinskega zemljišča, obveznost o vzpostavitvi
zemljišča v prvotno stanje in druge pogoje, ki jih mora izpol-
niti interesent.

17. člen
V primeru, da interesent poda vlogo za pridobitev v

zakup (najem) zemljišče, katero meri tudi na zemljišče dru-
gih lastnikov, ki bi lahko bili zainteresirani za najem istega
zemljišča, se smiselno uporabijo določbe prve, četrte in
pete alinee 12. člena tega pravilnika.

VI. DOLOČITEV VREDNOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

18. člen
Vrednost stavbnega zemljišča, ki je predmet prodaje ali

oddaje za gradnjo se določi na podlagi veljavnega akta o
povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč na območju
Občine Puconci.

Občinski svet oziroma župan lahko skladno s svojo
pristojnostjo odloči, da se opravi cenitev s strani ustrezno
usposobljenega zapriseženega sodnega cenilca.

19. člen
Višino zakupnine (najemnine) za posamezne vrste rabe

zemljišč določi na predlog župana občinski svet s sklepom o
oblikovanju najemnin za zemljišča v lasti Občine Puconci.

20. člen
Pri zamenjavi zemljišč mora biti nepremičnina, ki jo

interesent ponudi v zamenjavo, praviloma ocenjena po isti
metodi kot občinsko zemljišče. Če nepremičnini, ki sta pred-
videni za zamenjavo, nista enakovredni, mora lastnik nižje
ocenjene nepremičnine doplačati razliko v sporazumno do-
govorjeni obliki.

21. člen
Plačilne pogoje in ugodnosti za plačilo kupnine za zem-

ljišče določi na predlog župana občinski svet, za vsako
območje oziroma vsak primer posebej.

VII. KOMISIJA ZA ODDAJO STAVBNIH ZEMLJIŠČ

22. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
Vloge, ki prispejo na javni razpis in druge vloge, katere

podajo interesenti za pridobitev občinskih zemljišč, obrav-
nava komisija za prodajo, oddajo za gradnjo in dajanje v
zakup ali najem. Komisijo sestavlja pet članov, ki jih imenuje
Občinski svet občine Puconci.

Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina
njenih članov.

23. člen
O pregledovanju vlog komisija vodi zapisnik, v katerega

vpiše:
– podatke o kraju, datumu in času seje,
– imena prisotnih članov komisije in ostalih prisotnih,
– navedbo javnega razpisa, na katerega so prispele

vloge,
– ugotovitve o popolnosti posameznih vlog,
– ugotovitve o morebitnem večjem številu vlog za isto

stavbno zemljišče,
– v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje

vlog, navedbo števila pravočasno prispelih vlog in prepozno
predloženih vlog,

– druge relevantne podatke, ki zadevajo posamezno
vlogo.

Zapisnik o odpiranju ponudb komisija posreduje vsem
ponudnikom.

Po pregledu in analizi prispelih vlog komisija sprejme
sklepe, s katerimi predlaga županu rešitev posameznih vlog.

VIII. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA INTERESENTA

24. člen
Sklep o izbiri najugodnejšega interesenta izda na osno-

vi poročila komisije direktor občinske uprave.
Zoper sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika lahko

vsak ponudnik, ki se je udeležil javnega razpisa, vloži v roku
8 dni od dneva prejetja sklepa o izbiri, pritožbo pri županu
Občine Puconci. Župan pritožbo neizbranega ponudnika
obravnava čimprej, najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je
bila pritožba vložena. O pritožbi odloča župan z odločbo, ki
je dokončna.

IV. PONOVITEV IN RAZVELJAVITEV RAZPISA TER
SKLENITEV POGODBE

25. člen
Javni razpis oziroma javna dražba se ponovi, če:
– se na razpis ne javijo interesenti za odkup oziroma

zakup (najem) celotnega zemljišča, ki je predmet razpisa,
– je razpis uspešen le za posamezna stavbna zemlji-

šča, zemljišča pa se ne prodajajo ali oddajajo v kompleksu,
se razpis ponovi za preostala zemljišča,

– komisija za izbor najugodnejšega ponudnika ne izbe-
re nobenega izmed ponudnikov,

– izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe,
– komisija javni razpis razveljavi.
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26. člen
Kolikor župan ugotovi, da se postopek javnega razpisa

ne vodi skladno z določbami tega pravilnika ali so bili v
postopku nepravilnosti, ki bi lahko imele nepopravljive po-
sledice za interesente, lahko župan postopek javnega razpi-
sa razveljavi ali zadrži do odprave nepravilnosti.

27. člen
Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v 15 dneh po

pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega interesenta
oziroma po vročitvi sklepa o pozitivni rešitvi vloge.

Če interesent v tem roku ne sklene pogodbe zaradi
njegovih lastnih razlogov, se šteje, da je od vloge odstopil.
Vplačana varščina se v tem primeru ne vrne.

28. člen
V pogodbi se določi, kdo krije stroške notarskega zapi-

sa oziroma overovitve podpisa, davka na promet nepremič-
nin in morebitne parcelacije.

X. PRODAJA IN ODDAJA DRUGIH NEPREMIČNIN

29. člen
Druge nepremičnine v občinski lasti se odprodajajo in

oddajajo po predhodno ugotovljeni vrednosti nepremičnine
na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Puconci.

30. člen
Župan lahko odloči, da se določbe tega pravilnika smi-

selno uporabljajo tudi za prodajo in menjavo poslovnih pro-
storov v lasti Občine Puconci.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Določila, ki se nanašajo na oddajo stavbnih zemljišč za

gradnjo se uporabljajo v skladu z drugim odstavkom
52. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97).

32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46501-2/2001
Puconci, dne 30. marca 2001.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

ŠKOCJAN

1822. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Škocjan

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 –
popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97,
45/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98 in 31/00), 6. in

7. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na
24. redni seji dne 3. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo v Občini Škocjan

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa pogoje in način obvezne gospodarske

javne službe oskrbe s pitno vodo, gospodarjenje z vodovodi
ter pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev javne
službe oskrbe s pitno vodo v zvezi z dobavo in odjemom
pitne vode iz vodovodov v Občini Škocjan.

Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadalj-
njem besedilu: izvajalec javne službe) je javno podjetje, ki je
registrirano za opravljanje te dejavnosti, ki ga določi občina
v skladu s predpisi o gospodarskih javnih službah.

2. člen
Oskrba uporabnikov s pitno vodo se zagotavlja iz:
1. javnih vodovodov, s katerimi upravlja in gospodari

izvajalec javne službe,
2. vodovodov, s katerimi upravljajo in gospodarijo dru-

gi izvajalci.

3. člen
Za javni vodovod po tem odloku se šteje vodovodno

omrežje s pripadajočimi objekti in napravami z najmanj peti-
mi priključki oziroma, če oskrbuje več kot 20 prebivalcev, in
je v upravljanju izvajalca javne službe.

4. člen
Vodooskrbni objekti, naprave in sistemi po tem odlo-

ku so:
1. Magistralno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti, ki oskrbujejo z vodo več občin ali

regij
– tranzitni cevovodi in objekti od zajetja do primarnega

omrežja
2. Primarno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti, med magistralnim in sekundar-

nim omrežjem, oziroma cevovodi in objekti od zajetja do
sekundarnega omrežja

– cevovodi in objekti za večje naselje, med več naselji
ter med večjimi stanovanjskimi ali drugimi območji

3. Sekundarno omrežje in naprave, ki služijo za nepo-
sredno priključevanje uporabnikov na posameznem stano-
vanjskem ali drugem območju ali za požarno varstveno funk-
cijo.

4. Vodomerni priključek z vodomerno napravo.
5. Interno omrežje, ki je v upravljanju in vzdrževanju

uporabnika. Interno in javno omrežje razmejuje vodomerna
naprava.

5. člen
Uporabnik vode je fizična ali pravna oseba, ki ima za

svoje potrebe izveden priključek na vodovod ali, ki s poseb-
nim dovoljenjem izvajalca javne službe uporablja vodo ali
koristi njeno požarnovarstveno funkcijo iz javnega in drugih
vodovodov.
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6. člen
Za stanje javnega vodovoda je odgovoren izvajalec jav-

ne službe, ki v roku šestih mesecev po sprejemu tega odlo-
ka izdela in da v sprejem Občinskemu svetu občine Škocjan
tehnični pravilnik o javnem vodovodu in tarifni pravilnik. V
tehničnem pravilniku se podrobneje opredeli pogoje in nor-
mative za gradnjo, priključevanje, dobavo, upravljanje in
vzdrževanje javnega vodovoda. Tarifni pravilnik opredeljuje
merila in kriterije za oblikovanje cen.

Za stanje vodovodov, s katerimi upravljajo in gospoda-
rijo drugi izvajalci javne službe pa so odgovorni drugi izvajal-
ci javne službe.

II. GRADITEV VODOVODA

7. člen
Izvajalec javne službe izdaja soglasja k prostorsko iz-

vedbenim aktom, ureditvenim in lokacijskim načrtom, zbirni
karti komunalnih vodov, k lokacijskim in gradbenim dovolje-
njem ter enotnim dovoljenjem za graditev objektov.

Izvajalec javne službe načrtuje javne vodovode in vodi
investicije v javne vodovode. Investitor sekundarnega ali
internega vodovoda pa si mora za načrtovanje pridobiti smer-
nice izvajalca javne službe.

8. člen
Izvajalec mora začetek gradnje vodovoda pisno prigla-

siti izvajalcu javne službe vsaj osem dni pred začetkom del.
Za novozgrajeni vodovod mora investitor pridobiti upo-

rabno dovoljenje pristojnega organa.
V enem mesecu po pridobitvi uporabnega dovoljenja

po zgraditvi mora investitor vodovoda zgrajeni javni vodovod
predati v last občini, na območju, katere je zgrajen, ta pa v
upravljanje izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe mo-
ra zgrajeni vodovod prevzeti v upravljanje pod pogojem, da
je pridobljeno uporabno dovoljenje. Prenos se opravi na
podlagi pogodbe o prevzemu, s katerim se opredelijo pogoji
prevzema in medsebojne obveznosti.

Ob primopredaji mora investitor izročiti izvajalcu javne
službe vsa soglasja in upravna dovoljenja ter projekt izvede-
nih del. Projekt izvedenih del mora vsebovati geodetski po-
snetek zgrajenega objekta, montažni načrt ter detajle križanj
z ostalimi komunalnimi napravami.

9. člen
Kdor se namerava priključiti na vodovod ali povečati

priključno moč obstoječega priključka, mora izpolniti vse
pogoje iz soglasij, poravnati vse obveznosti investitorju se-
kundarnega vodovodnega omrežja, kakor tudi plačati stro-
šek izvedbe in prispevek po merilih in kriterijih, kot povračilo
za zgrajeno primarno omrežje, predložiti potrebno doku-
mentacijo opredeljeno s tehničnim pravilnikom in ustrezna
soglasja za posege na zemljišča.

Bodoči uporabnik vode mora plačati prispevek in vse
ostale obveznosti pred priključitvijo svojega objekta na javni
vodovod.

Uporabnik vode, ki sofinancira gradnjo vodovodnega
omrežja s tem ne pridobi nikakršno pravico razpolaganja na
javnem vodovodu.

III. PRIKLJUČITEV NA VODOVOD

10. člen
Kjer je zgrajen vodovod, ki ima še proste zmogljivosti,

je izvajalec javne službe dolžan priključiti uporabnike na

vodovod ob pogojih, ki jih določa ta odlok in tehnični pravil-
nik o javnem vodovodu.

11. člen
Uporabnik sme vodo iz vodovoda odvzemati le v skladu

z izdanim soglasjem izvajalca javne službe oziroma pogodbo
o priključitvi.

12. člen
Priključek se izvede praviloma za vsakega uporabnika

posebej, uporabnik pa lahko ima tudi več priključkov glede
na potrebe in ob pogojih, ki so predpisani s tehničnim
pravilnikom.

Možen je tudi začasni priključek na omrežje vodovoda
ob pogojih, ki jih določajo interni akti izvajalca javne službe.

13. člen
Ob izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev izvede pri-

ključitev na javni vodovod ter vgraditev, zamenjavo ali od-
stranitev vodomerne naprave, le izvajalec javne službe na
stroške uporabnika.

14. člen
Izveden priključek do vodomerne naprave, vključno z

vodomerno napravo, prevzame v upravljanje in vzdrževanje
izvajalec javne službe.

Za odjem vode mora imeti vsak priključek vgrajeno
vodomerno napravo.

Merilno mesto in način vgradnje vodomerne naprave
opredeljuje tehnični pravilnik.

Uporabnik je dolžan zavarovati vodomerno napravo
pred poškodbami in vremenskimi vplivi, vzdrževati merilno
mesto, naprave in kode za odčitavanje, skrbeti za njihovo
čistost in stalno dostopnost, ter pooblaščenim delavcem in
upravljavcem izvajalca javne službe omogočati nemoten do-
stop.

Uporabnik je, v primeru kakršnegakoli poškodovanja
ali uničenja naprav navedenih v predhodnem odstavku tega
člena, dolžan v roku 8 dni o tem obvestiti izvajalca javne
službe, ki vzpostavi prvotno stanje in stroške zaračuna pov-
zročitelju. Prav tako je uporabnik dolžan v roku 15 dni izva-
jalcu javne službe sporočiti spremembo lastništva priključka
z odčitanim stanjem vodomerne naprave na dan primopred-
aje lastništva.

15. člen
Izvajalec javne službe je dolžan izvajati redno menjavo

in kontrolo vodomernih naprav, brez predhodnega obvešča-
nja uporabnika, skladno z veljavno zakonodajo.

Izvajalec javne službe lahko poškodovano vodomerno
napravo, kolikor je to nujno potrebno, zamenja brez predho-
dnega obvestila uporabniku, dolžan pa ga je naknadno ob-
vestiti v roku 15 dni po zamenjavi.

V primeru, da je za poškodbo vodomerne naprave kriv
uporabnik, je dolžan plačati stroške, ki jih je povzročil, izva-
jalec javne službe pa je poškodovano vodomerno napravo
dolžan hraniti do zaključka dokaznega postopka oziroma
plačila nastalih stroškov s strani uporabnika.

IV. HIDRANTI

16. člen
Hidranti v vodovodnem sistemu so javni in interni.
Javni hidranti služijo predvsem požarni varnosti in mo-

rajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
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Javne hidrante mora vzdrževati izvajalec javne službe,
ki mora voditi o hidrantih in hidrantni mreži tehnične in druge
pregledne podatke in jih na zahtevo posredovati občinski
inšpekciji, požarni inšpekciji, poklicnim gasilskim enotam,
prostovoljnim gasilskim društvom ter drugim, ki izvajajo pro-
tipožarno varnostno funkcijo.

17. člen
Odvzem vode iz javnih hidrantov brez pisnega dovolje-

nja izvajalca javne službe ni dopusten.
Omejitev odvzema vode iz javnih hidrantov ne velja za

odvzem vode za gašenje požarov in za odpravo posledic
drugih elementarnih nesreč.

Zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode iz
hidranta mora uporabnik najkasneje v 3 dneh po zaključeni
intervenciji iz drugega odstavka tega člena, o odvzemu ob-
vestiti izvajalca javne službe. V poročilu je potrebno navesti
datum, količino, čas, mesto in razlog odvzema.

Uporabnik mora po uporabi pustiti hidrant v brezhi-
bnem stanju. V primeru poškodovanja je dolžan povrniti vse
stroške za vzpostavitev hidranta v normalno stanje.

18. člen
Interni hidranti so sestavni del interne inštalacije objekta

in morajo biti priključeni na omrežje za vodomerno napravo.
Interne hidrante vzdržuje uporabnik vode oziroma la-

stnik interne inštalacije na lastne stroške.

V. VAROVANJE JAVNEGA VODOVODA IN VODNIH VIROV

19. člen
Varovalna območja vodnih virov in varovalni ukrepi zno-

traj teh območij se na osnovi strokovnih podlag regulirajo z
odlokom o zaščiti vodnih virov na območju občine.

20. člen
Splošni pogoji glede gradnje in odmikov od vodovo-

dnih objektov, naprav in cevovodov se določijo s tehničnim
pravilnikom.

Izvajalec javne službe s soglasjem predpiše pogoje,
pod katerimi je dovoljeno graditi ob vodovodu.

Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih pov-
zroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti
stroški zajemajo neposredne stroške za odpravo napak,
izgubljeno vodo, stroške za zvišano električno konico zaradi
dodatnega črpanja in vse ostale intervencijske stroške.

21. člen
Na vodovodu se ne sme graditi ali postavljati objektov

in nasipati ali odvzemati materiala, ki bi lahko povzročal
poškodbe vodovoda ali oviral njegovo redno delovanje in
vzdrževanje.

Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna
le s pisnim soglasjem, ki ga na prošnjo investitorja izda
izvajalec javne službe.

Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcij-
ska ali druga dela ob vodovodnem omrežju, mora pri oprav-
ljanju teh del poskrbeti, da ostanejo kape cestnih ventilov,
vodovodnih jaškov in hidrantov stalno vidne, to je v višini
okolice in dostopne. Pri trajni spremembi okolice kap ali
nivelete terena mora investitor prilagoditi tudi elemente vo-
dovodnega omrežja, sicer to stori izvajalec javne službe na
njegove stroške.

Lastniki zemljišč preko katerih poteka vodovod, morajo
izvajalcu javne službe dovoliti neoviran dostop do vodovoda
za potrebe vzdrževanja in interventnih ukrepov.

VI. PLAČEVANJE PORABE VODE

22. člen
Količina porabljene vode iz vodovoda se ugotavlja z

odčitkom stanja vodomerne naprave in se meri v kubičnih
metrih.

Pooblaščeni delavci, ki odčitavajo stanje števca na vo-
domernih napravah se morajo na zahtevo uporabnikov izka-
zati s pooblastilom.

Za pokrivanje stroškov menjave in kontrole vodomerov
se obračunava števnina. Način obračunavanja je opredeljen
v tarifnem pravilniku.

Uporabnik ima poleg rednih iz 15. člena tega odloka,
pravico zahtevati izredno kontrolo vodomerne naprave, če
meni, da meritev ni točna. Če se ugotovi, da je točnost
vodomerne naprave izven dopustnih toleranc, nosi stroške
preizkusa izvajalec javne službe, sicer pa uporabnik.

23. člen
Z velikimi porabniki vode lahko izvajalec javne službe

sklene posebno pogodbo o dobavi vode.
Če se vodomerna naprava pokvari, se količina porab-

ljene vode ugotovi na podlagi povprečne porabe v zadnjih
treh obračunskih obdobjih pred okvaro vodomera oziroma
po zadnjih znanih podatkih.

Količina porabljene vode pri uporabniku, ki še nima
vgrajene vodomerne naprave ali pri nedovoljenem odjemu
brez vodomerne naprave, se določi na osnovi podatkov
povprečne porabe drugih primerljivih uporabnikov.

Pri nedovoljenem odjemu vode se uporabniku zaraču-
na porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovolje-
nega priključka, oziroma najmanj za obdobje enega leta.

24. člen
Izvajalec javne službe opravi odčitavanje vodomernih

naprav, ki jih prevzame v upravljanje in vzdrževanje ter ugo-
tavlja porabo vode v časovnem obdobju, ki ne more biti
daljše kot dvanajst mesecev, ob zamenjavi vodomerne na-
prave ter ob spremembi cene. Izvajalec javne službe izstav-
lja račune za porabljeno vodo na podlagi odčitavanja vodo-
merov ali z akontacijo in kasnejšim poračunom.

Uporabnik, ki stalno ne prebiva v objektu, mora določiti
pooblaščenca, ki ga bo zastopal, omogočal dostop do vo-
domerne naprave, zanj prejemal in plačeval račune za po-
rabljeno vodo.

V primeru, da vodomerne naprave zaradi nedostopno-
sti izvajalec javne službe ni mogel odčitati, je uporabnik
dolžan sporočiti stanje vodomerne naprave, v roku 8 dni po
prejemu obvestila.

25. člen
V objektih z več uporabniki, v katerih ni možna vgradnja

merilnih naprav za posameznega uporabnika, izvajalec javne
službe odčita in izda račun le za glavni vodomer.

Lastniki posameznega objekta so na podlagi stanovanj-
skega zakona dolžni skleniti pogodbo z upravnikom, ki za
njih sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo.

Izvajalec javne službe lahko izdaja račune za posamez-
nega uporabnika v objektih, kjer je več uporabnikov, če se
vsi uporabniki strinjajo z načinom delitve porabe pitne vode,
kar potrdijo s podpisi v ustreznem dokumentu. V tem doku-
mentu se morajo uporabniki zavezati, da bodo sporočali vse
podatke, ki vplivajo na obračun porabe vode.

Vodomerne naprave v interni inštalaciji služijo upora-
bniku za njegovo lastno kontrolo in jih izvajalec javne službe
ne odčituje in ne vzdržuje.
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26. člen
Tarife oziroma cene za porabljeno vodo določa pristoj-

ni občinski organ na predlog izvajalca javne službe skladno z
veljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto po-
slovno politiko. Cene oblikovane v skladu s predpisi morajo
pokrivati odhodke poslovanja nastale pri izvajanju javne služ-
be in omogočiti minimalni dobiček. Morebitno nastalo izgu-
bo občina pokrije najkasneje v šestih mesecih po sprejemu
poročila o zaključku poslovanja za preteklo leto na občin-
skem svetu.

27. člen
Vode, ki je bila porabljena za požarnovarstvene name-

ne oziroma za odpravo elementarnih in drugih katastrofalnih
posledic ni potrebno plačati, če je bila poraba v roku dolo-
čenem s tem odlokom prijavljena izvajalcu javne službe in jo
je le ta označil za upravičeno.

O načinu pokrivanja nastalih stroškov se izvajalec javne
službe dogovori z Občino Škocjan.

VII. OSKRBOVANJE Z VODO

28. člen
Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati vsem upo-

rabnikom vodo, ki mora ustrezati določilom pravilnika o
zdravstveni ustreznosti pitne vode.

Kadar voda ni ustrezna, je izvajalec javne službe dolžan
o tem obvestiti uporabnike. V obvestilu mora biti naveden
predviden čas in vzrok neustreznosti, možen način uporabe
in način začasne oskrbe z vodo.

29. člen
Kadar zaradi izrednih okoliščin uporabnikom ni možno

zagotoviti enakomerno in normalno oskrbo z vodo, mora
izvajalec javne službe ukreniti vse, da se zagotovi čimprej-
šnjo normalno oskrbo.

30. člen
Ob omejitvah je izvajalec javne službe dolžan ukrepati v

skladu s sprejetimi načrti ukrepov ob izrednih razmerah.
Uporabniki so v takih primerih vodo dolžni uporabljati le za
osnovne življenjske potrebe ter za požarno varnost.

31. člen
Uporabniki vode iz drugih virov oskrbe so dolžni upo-

rabljati vodni vir na krajevno uveljavljeni način in pri odvzemu
oziroma porabi vode ravnati tako, da ne bo prizadeto stanje
vodnega vira. Pri nastopu izrednih razmer ali omejitvah so
dolžni po potrebi dati svoje kapacitete na razpolago za kori-
ščenje prednostne preskrbe za osnovne življenjske potrebe
občanov in za požarno varnost.

32. člen
Izvajalec javne službe ima pravico in dolžnost prekiniti

dobavo vode uporabnikom na njihove stroške v naslednjih
primerih:

1. če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pi-
sno odpove ali zahteva zaporo vode,

2. če se uporabnik ni ravnal v skladu z ukrepi ob izre-
dnih razmerah,

3. če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška
ogroža kvaliteto vode v vodovodu ali je prostor z vodomerno
napravo nedostopen, neustrezno zaščiten ali tako zanemar-
jen, da to ovira odčitavanje, uporabnik pa v roku, ki ga je
določil izvajalec javne službe te pomanjkljivosti ne odpravi,

4. če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe
dovoli priključitev drugega uporabnika na interno instalacijo,
ali če poveča odjem vode brez soglasja izvajalca javne služ-
be, ali če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in upora-
bnik v roku, ki ga je določil izvajalec javne službe tega ne
odpravi,

5. če uporabnik ne omogoči izvajalcu javne službe od-
čitavanje ali zamenjavo vodomerne naprave, pregled pri-
ključka, ali če na kakršenkoli način ovira redno vzdrževanje
in popravilo vodovoda,

6. če pri urejanju okolice ni upošteval določil tega odlo-
ka in tehničnega pravilnika,

7. če uporabnik odjema vodo na nedovoljen način ozi-
roma odstrani plombo na spojnici vodomera,

8. če uporabniki v večstanovanjskem objektu ne uredi-
jo medsebojnih razmerij kot to določa 25. člen tega odloka
in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode,

9. če uporabnik ne poravna računa ali položnice za
porabljeno vodo v 8 dneh po opozorilu, da mu bo zaradi
dolga prekinjena dobava vode.

Dobava vode je prekinjena dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati
stroške izterjave, prekinitve in ponovne priključitve, ki jih
določi izvajalec javne službe.

VIII. DOLŽNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

33. člen
Izvajalec javne službe je dolžan:
– upravljati z javnimi vodovodi in skrbeti za varovanje

vodovodov in jih vzdrževati,
– vsem uporabnikom zagotavljati zdravstveno ustrezno

vodo v skladu s pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne
vode,

– spremljati in analizirati stanje oskrbe uporabnikov in
virov oskrbe z vodo, pripravljati programe, načrte, predloge
in izvajati ukrepe za tehnične in sanitarne izboljšave vodnih
virov kakor tudi oskrbe z vodo v celoti,

– ugotavljati stanje vodnih virov, ki jih koristi ter spod-
bujati in izvajati ukrepe za zavarovanje vodnih virov pred
onesnaževanjem,

– pripraviti program ukrepov oskrbe z vodo iz vodovo-
dov ob izrednih razmerah in skrbeti za njihovo izvajanje,

– pripraviti sanacijski program za sanacijo oporečnih
vodnih virov,

– skrbeti za razširitev vodovoda na območja, kjer še ni
oskrbe z vodo iz javnih vodovodov skladno z interesi KS in
občanov,

– voditi in dopolnjevati kataster vodovodnega omrežja,
– skladno s predpisi obnavljati in kontrolirati vodomer-

ne naprave.

IX. NADZOR

34. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja ob-

činska inšpekcijska služba.

X. KAZENSKE DOLOČBE

35. člen
Z denarno kaznijo 200.000 se kaznuje izvajalec javne

službe, če:
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1.  ravna v nasprotju z 10. členom odloka,
2.  ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena

odloka,
3.  ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom

28. člena odloka,
4.  ravna v nasprotju z 29. členom odloka,
5.  ravna v nasprotju s 30. členom odloka,
6.  ravna v nasprotju z 32. členom odloka,
7.  ravna v nasprotju s 33. členom odloka.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se z denar-

no kaznijo 60.000 SIT kaznuje tudi odgovorna oseba izvajal-
ca javne službe.

36. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se za prekršek kaznuje

posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti, če:

1. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena
odloka,

2. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 11., 12., 13. in 14. členom

odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim, tretjim, in četrtim odstav-

kom 17. člena odloka,
5. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
6. ravna v nasprotju z 21. členom odloka,
7. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom

24. člena odloka,
8. ravna v nasprotju s 30. in 32. členom odloka,
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorno osebo pravne
osebe.

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba, če:

1. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena odlo-
ka,

2. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 11., 12., 13. in 14. členom

odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstav-

kom 17. člena odloka,
5. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
6. ravna v nasprotju z 21. členom odloka,
7. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom

24. člena odloka,
8. ravna v nasprotju s 30. in 32. členom odloka.
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se za prekršek kaznuje

posameznik, če:
1. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena odlo-

ka,
2. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 11., 12., 13. in 14. členom

odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstav-

kom 17. člena odloka,
5. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
6. ravna v nasprotju z 21. členom odloka,
7. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom

24. člena odloka,
8. ravna v nasprotju s 30. in 32. členom odloka.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Določbe tega odloka smiselno veljajo tudi za druge

izvajalce. Prenos vodovodov iz druge točke 2. člena tega

odloka v upravljanje izvajalcu javne službe, se opravi v ob-
dobju petih let.

38. člen
Podatke o uporabnikih je dolžna zagotavljati občina in

jih posredovati izvajalcu javne službe.
V primeru, da se pri določenem uporabniku pojavi krši-

tev predpisov ali neplačevanje storitev povezanih z uporabo
javnega vodovoda, občina zadrži izdajo dokumentov do od-
prave kršitve predpisov oziroma do plačila storitev.

39. člen
V skladu z določili tega odloka izvajalec javne službe v

šestih mesecih od njegove uveljavitve uskladi s temi določili
tehnični pravilnik o javnem vodovodu in tarifni pravilnik in ju
da v sprejem svetu Občine Škocjan.

40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o jav-

nem vodovodu in oskrbi naselij z vodo v Občini Novo mesto
(Skupščinski Dolenjski list, št. 13/87 in 17/87).

Št. 35201-0007/01
Škocjan, dne 3. aprila 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

1823. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in
padavinskih voda v Občini Škocjan

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 –
popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97,
45/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98 in 31/00),
2. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97) ter na podlagi 15. člena
statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) je Občin-
ski svet občine Škocjan na 24. redni seji dne 3. 4. 2001
sprejel

O D L O K
o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih

voda v Občini Škocjan

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji in načini izvajanja

obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Škocjan, in sicer se določijo:

– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja go-
spodarske javne službe,
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– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja gospodarske javne službe in način

njihovega oblikovanja,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja-

nje gospodarske javne službe, ki so lastnina lokalne skup-
nosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga
uživa,

– drugi elementi, pomembni za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: izvaja-
lec javne službe) je javno podjetje, ki je registrirano za oprav-
ljanje te dejavnosti in jo določi občina v skladu s predpisi o
gospodarskih javnih službah. Izvajalec javne službe je hkrati
praviloma izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo.

2. člen
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in

padavinskih voda ureja:
– načrtovanje javne kanalizacije,
– pogoje za priključevanje na javno kanalizacijo,
– uporabo javne kanalizacije,
– odvajanje odpadnih in padavinskih voda v javno ka-

nalizacijo in pogoje, ki se tičejo odvajanja meteornih voda
izven cestnega omrežja,

– merjenje kakovosti in količin odpadnih vod,
– odmero in obračun stroškov za uporabo javne kanali-

zacije,
– plačilo prispevkov in drugih pristojbin ter
– postopke zoper kršitelje odloka.

3. člen
Namen odloka je:
– zagotavljanje in upravljanje javnega dobra,
– uveljavljanje državnih zakonov in ostalih predpisov, ki

se nanašajo na varovanje okolja in posebej na varovanje
vod,

– smotrno planiranje, gradnja in uporaba javne kanali-
zacije,

– razporejanje stroškov obratovanja in vzdrževanja jav-
ne kanalizacije,

– varovanje okolja.

4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo na-

slednji pomen:
Upravljavec javne kanalizacije in čistilnih naprav je izva-

jalec javne službe.
Uporabnik javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu:

uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik
objekta ali zemljišča, kjer nastajajo odpadne vode in odteka-
jo v javno kanalizacijo.

Javna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami
je kanalizacijsko omrežje, ki ga uporabljata najmanj dva
uporabnika in je kot tehnološka celota namenjeno za odva-
janje in čiščenje odpadnih voda.

Nevarne snovi v odpadni vodi so tiste snovi ali kemijske
spojine, ki:

– so škodljive in nevarne snovi določene po predpisih,
– povzročajo škodo na javni kanalizaciji,
– škodljivo delujejo na čiščenje odpadnih voda,
– škodujejo biološkim združbam v sprejemniku,
– povzročajo, da odvečen mulj ne ustreza lastnostim,

ki so določene z uredbami, ki jih je sprejelo pristojno mini-
strstvo.

Porabljena voda je pitna ali tehnološka voda, ki je osno-
va za obračun stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda in se meri z vodomerom skladno z zakonom in drugimi
predpisi.

Odpadna voda je voda, ki se po uporabi odvaja v javno
kanalizacijo in mora po kvaliteti ustrezati predpisom o odva-
janju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.

Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bival-
nem okolju gospodinjstev zaradi uporabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravi-
lih. Komunalna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni
rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po na-
stanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu.

Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja pred-
vsem po uporabi v industriji, obrti ali obrti podobni gospo-
darski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna
komunalni vodi. Za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi
zmes tehnološke odpadne vode s komunalno odpadno ali
padavinsko vodo ali z obema, če se pomešane vode po
skupnem iztoku odvajajo v kanalizacijo.

Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica
meteornih padavin odteka iz utrjenih površin v javno kanali-
zacijo.

Kanal je cevovod z opremo, ki je zgrajen po posebnih
tehnoloških predpisih, skladno s tehničnim pravilnikom o
javni kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu: tehnični pravilnik) in
drugimi določbami, in je kot tehnološka celota namenjen za
transport odpadnih voda.

Čistilna naprava je objekt z opremo, ki je zgrajena za
tehnično čiščenje odpadnih voda.

Čistilna naprava za predčiščenje je naprava v lasti upo-
rabnika, ki je zgrajena z namenom, da iz odpadnih voda
uporabnika popolnoma ali delno izloči nevarne snovi, ki bi
poslabšale lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji tako,
da so odpadne vode primerne za izpust v javno kanalizacijo.
Nameščena je praviloma pred priključkom na javno kanaliza-
cijo.

Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča
tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.

Vsi ostali strokovni izrazi so podrobneje opisani v te-
hničnem pravilniku.

5. člen
Upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje

odpadnih komunalnih in padavinskih voda je izvajalec javne
službe.

Izvajalec javne službe ima pri upravljanju javne kanaliza-
cije predvsem naslednje naloge:

– skrbi za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za
njeno nemoteno obratovanje,

– vodi kataster javne kanalizacije,
– vzdržuje javno kanalizacijo,
– izdaja smernice in soglasja v skladu z odlokom, te-

hničnim pravilnikom in drugimi predpisi,
– nadzira odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– izvaja in nadzira priključke na javno kanalizacijo,
– obračunava storitve kanalščine, čiščenja in drugih

pristojbin določenih s predpisi.
Izvajalec javne službe je dolžan enkrat letno dostaviti

občinskemu svetu poročilo o izvajanju javne službe. Med
letom je izvajalec dolžan obveščati občinski svet oziroma
drug pristojni občinski upravni organ o vseh dejstvih in poja-
vih, ki pomembneje vplivajo na izvajanje javne službe.

6. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge

javne službe, ki z občinskim aktom niso prenesene na izva-
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jalca javne službe, opravlja občinska uprava. Občinska upra-
va skrbi za koordinacijo med občino in izvajalcem javne
službe.

II. UPRAVLJANJE Z OBJEKTI IN NAPRAVAMI
ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH

IN PADAVINSKH VODA

7. člen
Z javno kanalizacijo in s pripadajočimi objekti ter napra-

vami, ki jih uporabljata najmanj dva uporabnika in ki so
namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in
padavinskih voda, upravlja izvajalec javne službe.

8. člen
S kanalizacijo, ki je namenjena le za odvajanje padavin-

skih voda od posameznih objektov in z notranjo kanalizacijo,
upravljajo uporabniki oziroma lastniki teh objektov. Ti upora-
bniki oziroma lastniki so dolžni vzdrževati kanalizacijo tako,
da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih voda s tem,
da so v vsakem trenutku izpolnjeni predpisani pogoji za izliv
odpadnih voda v javno kanalizacijo.

9. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije so gospodarska

javna infrastruktura v lasti občine, nepremičnine javne kana-
lizacije so grajeno javno dobro.

Objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda v
meteorno kanalizacijo so objekti skupne komunalne rabe.

III. GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE

10. člen
Kratkoročni in dolgoročni koncept in dinamiko razvoja

širjenja, posodabljanja in sanacije sistema odvajanja in či-
ščenja odpadnih vod predlaga izvajalec javne službe, sprej-
me pa ga lastnik komunalne infrastrukture.

Izvajalec javne službe vodi pripravljalna dela za vse
investicijske posege za potrebe sistema odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda.

11. člen
Fizične in pravne osebe morajo pri gradnji kanalizacije

pridobiti smernice za programiranje, načrtovanje in izvajanje
gradnje, ki so določene v tehničnem pravilniku.

Javno kanalizacijo se načrtuje in gradi samo v skladu s
splošnim načrtom kanalizacije, ki mora biti usklajen z urbani-
stičnim načrtom naselja in v skladu s tehničnim pravilnikom.

12. člen
Gradbena dela pri gradnji javne kanalizacije lahko opravi

le fizična in pravna oseba, ki ima za take gradnje ustrezno
registracijo in je strokovno usposobljena.

Javno kanalizacijo in spojni kanal lahko zgradi vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena,
vendar pod nadzorom izvajalca javne službe.

13. člen
Kdor namerava zgraditi javno kanalizacijo ali spojni ka-

nal, mora priglasiti gradnjo najmanj osem dni pred začetkom
del izvajalcu javne službe.

14. člen
Kdor zgradi javno kanalizacijo, mora najkasneje v roku

enega meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja oziroma
najkasneje v treh mesecih po zgraditvi predložiti izvajalcu
javne službe projekt izvedenih del in predati kanalizacijo v
upravljanje izvajalcu javne službe.

15. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini javne

kanalizacije ali na javni kanalizaciji, si morajo za ta dela
pridobiti soglasje izvajalca javne službe ter mu povrniti vse s
tem nastale stroške, vključno z nadzorom izvajalca javne
službe in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostane javna
kanalizacija nepoškodovana. V primeru poškodb javne ka-
nalizacije so dolžne vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati
vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe ali pre-
kinitve odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.

Na javno kanalizacijo ni dovoljeno postavljati ali na njej
graditi objektov, ki bi lahko povzročili škodo na kanalizaciji
ali ovirali nemoteno obratovanje in vzdrževanje javne kanali-
zacije.

16. člen
Javna in notranja kanalizacija z objekti in napravami

morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe. Lastniki
zemljišč, preko katerih poteka javna kanalizacija, morajo ob
vsakem času omogočiti izvajalcu javne službe prost dostop
do objektov javne kanalizacije. V primeru, da lastniki zem-
ljišč to ne omogočijo, povrnejo morebitno nastalo škodo.

17. člen
Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcij-

ska ali druga dela na objektih in površinah ob javni kanaliza-
ciji, mora pri opravljanju teh del skrbeti, da ne poškoduje
javne kanalizacije in drugih objektov. Pri trajni spremembi
nivelete mora novemu stanju terena prilagoditi tudi javno
kanalizacijo.

Gradbena dela, razen redne obdelave kmetijskih zem-
ljišč, ki niso globlja od 0,6 m, pri katerih se poseže v javno
kanalizacijo, sme izvajati le izvajalec ali drugi izvajalec javne
službe ali druge fizične in pravne osebe pod neposrednim
nadzorstvom izvajalca javne službe.

18. člen
Kdor vloži svoja denarna ali materialna sredstva za grad-

njo javne kanalizacije, s tem ne pridobi lastninske pravice na
javni kanalizaciji.

IV. VAROVANJE IN RAZVOJ KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA

19. člen
Izvajalec javne službe je dolžan na javni kanalizaciji

izvajati ukrepe, ki prispevajo k varovanju javne kanalizacije
pred poškodovanjem in drugimi posegi in so predvideni s
tem odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi.

Izvajalec javne službe mora izvajati odkaze priključkov
na javno kanalizacijo, ki jih je dolžan zahtevati graditelj ob
izdaji soglasja za priključitev in ki opozarjajo občane na lego
javne kanalizacije in morebitne nevarnosti poškodovanja ozi-
roma oviranja njenega obratovanja in vzdrževanja.

20. člen
Javna kanalizacija ima varovalne pasove, predpisane

odmike, omejitve in prepovedi, ki so obvezne za vse subjek-
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te, ki z načrtovanjem posegov ali z izvajanjem dejavnosti
posegajo v te varovalne pasove, kateri so določeni v tehnič-
nem pravilniku.

Za kakršenkoli poseg v varovalni pas javne kanalizaci-
je, razen za redno obdelavo kmetijskih zemljišč, je potrebno
soglasje izvajalca javne službe.

21. člen
Investitor ali izdelovalec dokumentacije morata zahte-

vati od izvajalca javne službe programske in tehnične smer-
nice za izdelavo prostorske izvedbene in projektne doku-
mentacije za razvojne komplekse in objekte.

22. člen
Na območjih, kjer je že zgrajena javna kanalizacija ali

se gradnja javne kanalizacije načrtuje, je v postopkih izdela-
ve dokumentacije za vse posege v prostor, obvezno potre-
bno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.

Soglasje mora vsebovati pogoje, ki zadevajo javno ka-
nalizacijo, pogoje in usmeritve glede možnosti priključeva-
nja na javno kanalizacijo in druge usmeritve in pogoje, ki jih
mora izpolniti investitor objekta.

Če pristojne inšpekcijske službe zahtevajo posebne ali
dodatne postopke čiščenja, mora uporabnik predložiti izva-
jalcu javne službe tudi tehnološki projekt sanacije, izdelan v
skladu s predpisi o varstvu okolja in ponovno zaprositi za
izdajo soglasja za kanalski priključek.

23. člen
Izvajalec javne službe je dolžan v skladu z zakonom

voditi kataster javne kanalizacije.

V. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO

24. člen
Lastnik objekta, v katerem nastajajo odpadne vode, se

je dolžan priključiti na javno kanalizacijo.
Bodoči uporabnik javne kanalizacije pridobi pravico,

da se lahko priključi na javno kanalizacijo, na osnovi sogla-
sja, ki ga izda izvajalec javne službe, in po plačilu pristojbin v
skladu s pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki jih
mora poravnati uporabnik pred priključitvijo na javno kanali-
zacijo.

Priključek na javno kanalizacijo mora biti omogočen
vsakemu objektu na območju, na katerem z javno kanaliza-
cijo upravlja izvajalec javne službe.

Če priključek objekta na javno kanalizacijo ni mogoč,
predpiše izvajalec javne službe drugačen način odvajanja
odpadnih voda iz objekta.

25. člen
Na področju, kjer je zgrajena, se gradi ali rekonstruira

javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo obvez-
na na podlagi predpisov o emisiji snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda.

Izvajalec javne službe mora v 30 dneh po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za novozgrajeno javno kanalizacijo
obvestiti lastnike objektov, da je priključitev na javno kanali-
zacijo obvezna in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja
za kanalski priključek.

Lastniki in upravljavci zgradb na območju, kjer je zgra-
jena oziroma se gradi javna kanalizacija, morajo poskrbeti za
priključitev svojih objektov na javno kanalizacijo pred prido-
bitvijo uporabnega dovoljenja za objekt oziroma najkasneje
v šestih mesecih po pridobitvi uporabnega dovoljenja za

javno kanalizacijo, ki je v gradnji. Lastniki individualnih hiš in
stanovanjskega bloka so se dolžni priključiti na obstoječo
javno kanalizacijo pred vselitvijo oziroma v šestih mesecih
po pridobitvi uporabnega dovoljenja za novozgrajeno javno
kanalizacijo.

26. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo mora bodoči upo-

rabnik javne kanalizacije izpolniti prijavo, kateri mora predlo-
žiti dokumente, ki so določeni v tehničnem pravilniku.

27. člen
Soglasje za kanalski priključek in potrdilo o registraciji

kanalskega priključka sta listini, s katerima uporabnik ureja
odnose z izvajalcem javne službe.

Izvajalec javne službe izdaja soglasje za kanalski pri-
ključek na podlagi tehničnega pravilnika.

Izvajalec javne službe je dolžan izdati soglasje za kanal-
ski priključek na javno kanalizacijo, kadar uporabnik to za-
hteva in ko so izpolnjene vse določbe odloka, pravilnikov in
drugih predpisov.

Izvajalec javne službe ni dolžan izdati soglasja oziroma
izda odklonilno soglasje, če bodoči uporabnik nima porav-
nanih vseh obveznosti do izvajalca javne službe.

28. člen
Izvajalec javne službe izdaja soglasja:
– k prostorskim izvedbenim aktom,
– k lokacijski dokumentaciji,
– k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– k vlogi za uporabno dovoljenje,
– k vlogi za začasen priključek,
– za priključitev na javno kanalizacijo,
– za vse posege v prostor, kjer so objekti javne kanali-

zacije,
– za posege v varstvene pasove vodnih virov.
Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih pregledih

objektov.

29. člen
Investitor predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prej-

šnjega člena ali pred priključitvijo objekta na javno kanaliza-
cijo dokumentacijo, ki je predpisana v tehničnem pravilniku.

Izvajalec javne službe mora ob vložitvi vloge, najka-
sneje pa v roku 8 dni, obvestiti uporabnika, če je vloga
nepopolna.

Vse nejasnosti in tehnične podrobnosti morata upora-
bnik in izvajalec javne službe uskladiti pred izdajo soglasja
za kanalski priključek.

Rok za izdajo soglasja za kanalski priključek za stano-
vanjske in poslovne uporabnike je 30 dni od vročitve popol-
ne vloge.

30. člen
Lastnik zemljišča je dolžan dovoliti prekop prek svoje

parcele v primerih, ko ni možno priključnega kanala narediti
drugje. Za morebitno povzročeno škodo je investitor dolžan
plačati odškodnino.

Investitor mora v primeru, ko ima možnost, da se pri-
ključi na spojni kanal, pridobiti soglasje lastnika spojnega
kanala. V tem primeru mora biti spojni kanal zgrajen v skladu
s tehničnimi predpisi za gradnjo sekundarnega kanalizacij-
skega omrežja.
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31. člen
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma

pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči
uporabnik plačati pristojbine. Pogoje za priključitev in višino
pristojbin določi izvajalec javne službe po merilih, ki so
določena v tehničnem pravilniku in pravilniku. O tem sklene-
ta bodoči uporabnik in izvajalec javne službe posebno po-
godbo.

Zbrana sredstva iz naslova prispevkov je izvajalec javne
službe dolžan uporabiti za razvoj, izgradnjo in obnovo javne
kanalizacije.

32. člen
Neposredno priključitev spojnega kanala na javno ka-

nalizacijo izvede na stroške investitorja oziroma bodočega
uporabnika izvajalec javne službe ali druge usposobljene
fizične in pravne osebe pod neposrednim nadzorstvom izva-
jalca javne službe.

Praviloma ima vsaka zgradba en spojni kanal oziroma
en priključek na javno kanalizacijo.

Lastnik notranje kanalizacije ne sme dovoliti priključitve
objektov drugih lastnikov po svoji notranji kanalizaciji na
javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca javne službe.

33. člen
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija s čistil-

no napravo in je na njo možno priključiti objekt, ni dovoljeno
graditi greznic.

Objekte, ki jih ni možno priključiti na javno kanalizacijo
in imajo zgrajene greznice, morajo uporabniki obvezno praz-
niti vsaj enkrat letno z odvozom na čistilno napravo.

34. člen
Izvajalec lahko zavrne izdajo soglasja za priključitev

oziroma neposredno priključitev spojnega kanala na javno
kanalizacijo zlasti v naslednjih primerih:

– v primerih iz 49. člena tega odloka,
– če je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zago-

tavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih voda,
– če odpadne vode vsebujejo take snovi, ki jih ne bi

bilo mogoče mehansko in biološko očistiti oziroma so te
odpadne vode po kvaliteti v nasprotju s predpisi,

– če je spojni kanal zgrajen tehnično nepravilno oziro-
ma nekvalitetno.

Če izvajalec javne službe zavrne izdajo soglasja za ka-
nalski priključek, se uporabnik lahko pritoži na pristojni or-
gan izvajalca javne službe.

35. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča na

predlog lastnika objekta le v primeru rušenja priključenega
objekta. Priključek odjavi lastnik objekta, ki objekt ruši, naj-
kasneje 14 dni pred porušitvijo objekta. Izvajalec javne služ-
be po odjavi izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.

Izvajalec javne službe si pridružuje pravico, da iz stro-
kovnih razlogov ukine priključek.

VI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

36. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji

prenesti objekte in naprave javne kanalizacije v last občine,
ki preda to kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne službe.

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v last
in upravljanje morajo biti izpolnjeni predvsem naslednji po-
goji:

1. kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajo mora-
jo imeti zlasti naslednjo dokumentacijo: PID-projekt izvede-
nih del, uporabno dovoljenje, kataster, geodetski posnetek,
evidenco priključkov, evidenco osnovnih sredstev in njihove
vrednosti, urejena lastninska razmerja,

2. vsi merilniki morajo biti pregledani in žigosani skla-
dno s predpisi,

3. izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizaci-
je in stroški v zvezi s prevzemom,

4. izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja od-
padne vode, ki izvajalcu javne službe omogoča nemoteno
upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav javne
kanalizacije,

5. dela na javni kanalizaciji in priključkih ter izvedba
hišnih priključkov, razen zemeljskih del, morajo opraviti uspo-
sobljene pravne ali fizične osebe in s soglasjem izvajalca
javne službe,

6. priključitev mora biti izvedena pred izdajo uporabne-
ga dovoljenja; o opravljeni priključitvi izda izvajalec javne
službe uporabniku ustrezno potrdilo o priključitvi,

7. uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo,
ki je vezana na čistilno napravo, opuščene greznice izpraz-
niti, očistiti, dezinficirati in zasuti, izvajalcu javne službe pa
omogočiti nadzor,

8. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentira-
no z zapisnikom o primopredaji, kot je to navedeno v tehnič-
nem pravilniku,

9. prevzem mora potrditi izvajalec javne službe.
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije, ki je

že v uporabi, v upravljanje, mora biti izdelan sanacijski
program za javno kanalizacijo, program nadaljnjega razvoja
kanalizacijskega omrežja, ki se prevzema in izdelan pred-
račun, stroške sanacije pa se vključi v ceno komunalnih
storitev.

VII. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE TEHNOLOŠKIH
ODPADNIH VODA

37. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo iz

naravnih virov v tehnološkem postopku proizvodnje, morajo
imeti na spojnem kanalu pred priključkom na javno kanaliza-
cijo zgrajene naprave za predčiščenje tehnoloških odpadnih
voda in merilno mesto, v katerem je mogoče meriti količino
odpadnih voda in odvzemati kontrolne vzorce za določitev
kvalitete odpadnih voda v skladu s predpisi.

Velikost, opremo in rok zgraditve merilnega mesta do-
loči izvajalec javne službe v skladu s tehničnim pravilnikom.

38. člen
Uporabnik sme v javno kanalizacijo odvajati samo te-

hnološke vode, ki so navedene v soglasju za kanalski
priključek.

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev,
je izvajalec javne službe dolžan uporabnika seznaniti o raz-
merah in pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.

Izvajalec javne službe sprejme splošne in posebne ome-
jitve količin, sestave in lastnosti tehnoloških odpadnih voda,
ki odtekajo v javno kanalizacijo, z namenom, da zagotovi
nemoteno, tehnično pravilno in ekonomično obratovanje
javne kanalizacije in čistilnih naprav.
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VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VODA

39. člen
Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez

odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane
ob tem, najprej prekine odvajanje odpadnih in padavinskih
voda, in sicer tako, da se uporabniku prekine odtok iz notra-
nje kanalizacije v javno kanalizacijo in nato dobavo vode iz
javnega vodovoda predvsem v naslednjih primerih:

– če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za
vodni vir ali javni vodovod,

– če odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije,

– če odpadne vode prekoračijo dovoljeno količino ma-
ščob, kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gor-
ljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih
snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in naprav,

– če niso izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev ali
pa so v nasprotju z njim,

– če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka
in predpisov, ki se izdajo na podlagi tega odloka,

– če objekt nima uporabnega dovoljenja.
Prav tako mora uporabnik v zgoraj navedenih primerih

na poziv izvajalca javne službe prekiniti črpanje vode iz la-
stnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesij.

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
poravnati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in
napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh
napravah zaradi njegovega ravnanja, ki so jo povzročile nje-
gove odpadne vode.

40. člen
Izvajalec javne službe ima pravico, da prekine odvaja-

nje odpadnih in padavinskih voda za krajši čas zaradi vzdrže-
valnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, vendar
mora o času trajanja prekinitve pravočasno, preko sredstev
javnega obveščanja ali neposredno, obvestiti uporabnike ter
pristojne občinske in državne organe.

Izvajalec javne službe je dolžan dovoliti priključitev na
javno kanalizacijo, če je uporabnik izpolnil v soglasju dane
pogoje in poravnal vse obveznosti ter predložil vso doku-
mentacijo, in če stanje javne kanalizacije glede tehničnih
normativov in standardov dovoljuje priključitev. K vlogi za
priključitev mora uporabnik predložiti na vpogled načrt hišne
kanalizacije.

V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko
izvajalec javne službe prekine odvajanje odpadnih in pada-
vinskih voda, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.

41. člen
Uporabniku, ki občasno ali sploh ne poravna stroškov

za odvajanje in čiščenje odpadnih voda se začasno ali trajno
prekine dobava vode iz javnega vodovoda.

IX. UPORABA JAVNE KANALIZACIJE

42. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati hladilne vode,

vode iz površinskih vodotokov in izvirov podtalnice.

43. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odlagati trdnih odpad-

kov, ki so s predpisi o ravnanju s komunalnimi opredeljeni
kot gospodinjski, industrijski ali posebni odpadki.

44. člen
Na kanalizacijo, ki je namenjena samo za odvajanje

padavinskih voda, ni dopustno priključiti kanalizacije za od-
vajanje odpadnih voda.

45. člen
Odpadne vode, ki niso primerne za spuščanje v javno

kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizaci-
jo redčiti z neonesnaženo pitno, hladilno ali drenažno vodo z
namenom, da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti.

46. člen
Uporabniku se dovoljuje v javno kanalizacijo odvajati

samo odpadne vode, ki ustrezajo predpisom o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževa-
nja in predpisom o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda
iz posameznih proizvodenj in obratov.

47. člen
Uporabniki ne smejo v javno kanalizacijo odvajati ali

izliti odpadno vodo, ki vsebujejo snovi v takšnih koncentraci-
jah, da bi lahko:

– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala ka-

nal, naprave, opremo in ogrožala zdravje zaposlenega oseb-
ja,

– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motile
delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,

– stalno ali občasno povzročale hidravlične preobre-
menitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanali-
zacije,

– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisa-
ne temperature,

– povzročala, da bi v kanalih nastajal vodikov sulfid
oziroma amoniak,

– zavirale ali porušile tehnološke operacije na čistilni
napravi,

– povzročale, da neposredno ali posredno nastaja ne-
prijeten vonj,

– povzročale onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki se po predpisih šteje za

nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je s predpi-
si nad dovoljenimi mejnimi vrednostmi.

V primeru, da nastane na objektih in napravah javne
kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika,
je ta dolžan izvajalcu javne službe povrniti stroške odprave
škode.

48. člen
V javno kanalizacijo ni dopustno odvajati odpadnih vo-

da tudi v naslednjih primerih:
– če imajo odpadne vode temperaturo nad 40 °C,
– če vsebujejo odpadne vode strupene snovi, naftne

derivate ali organska topila,
– če vsebujejo odpadne vode brusilne snovi ali radio-

aktivne snovi ter vsebnost kovin,
– če imajo odpadne vode faktor kislosti oziroma bazič-

nosti raztopine (pH) pod vrednostjo 6,5 ali nad vrednostjo
9,5,

– če vsebujejo odpadne vode vnetljive ali eksplozivne
snovi ali nevarne mikroorganizme.
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Podrobnejša navodila o mejnih vrednostih snovi, ki jih
smejo vsebovati odpadne vode in se odvajajo v javno kanali-
zacijo, določa tehnični pravilnik.

X. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH
VODA V PRIMERU VIŠJE SILE

49. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električ-

ne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori
in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima izvajalec javne
službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje od-
padnih in padavinskih voda. O tem mora obvestiti uporabni-
ke in postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.

XI. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE
IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

50. člen
Lastnosti odpadnih voda se kontrolirajo z rednimi in

izrednimi analizami. Redne analize se opravljajo na stroške
uporabnikov javne kanalizacije. Izredne analize zagotavlja
izvajalec javne službe. Če je izredna analiza neugodna za
uporabnika, nosi stroške uporabnik.

Izvajalec javne službe lahko v soglasju za kanalski pri-
ključek določi uporabniku obveznost, da opravlja periodične
meritve količin in lastnosti odpadne vode. Navedene obvez-
nosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako upora-
bnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne
naprave.

51. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami

izkoriščajo naravne vodne vire, odpadne vode pa odvajajo
v javno kanalizacijo, morajo, če nimajo vgrajenih vodome-
rov, le-te vgraditi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka.

52. člen
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitava-

nja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode, velja-
jo določbe predpisov o oskrbi s pitno vodo.

53. člen
Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja uporabnik

sam ali za to pooblaščene fizične in pravne osebe na stro-
ške uporabnika. Izvajalec javne službe predpiše način vzor-
čevanja, pogostost meritev in analizne parametre. Meritve,
ki so osnova za izračun čiščenja odpadnih voda, izvaja izva-
jalec javne službe.

54. člen
Izvajalec javne službe lahko zmanjša pogostost in ob-

seg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik doka-
že, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno
kanalizacijo ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest
mesecev. O rezultatih meritev, ki jih s soglasjem izvaja upo-
rabnik, je uporabnik dolžan obveščati izvajalca javne službe
najmanj enkrat letno oziroma do 31. 1. tekočega leta za
preteklo leto.

55. člen
Izvajalec javne službe določi pogostost meritev stopnje

onesnaženosti odpadnih voda.

Uporabnik mora:
– izvajalcu javne službe predložiti v potrditev projekt za

izvedbo merilnega mesta,
– v roku osmih dni po izgradnji merilnega mesta, pisno

zaprositi izvajalca javne službe za nadzorni pregled merilne-
ga mesta,

– voditi dnevnik obratovanja merilnega mesta,
– izvajalcu javne službe dovoliti dostop do merilnega

mesta ob vsakem času brez posebnega obvestila in mu
omogočiti pregled dnevnika obratovanja, odvzem vzorcev
odpadne vode in pregled delovanja merilnih naprav,

– pri odvzemu vzorcev odpadne vode ob vsakem času
zagotoviti prisotnost svojega predstavnika. Če uporabnik
tega ne zagotovi, je odvzem vzorcev ne glede na to veljaven.

56. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti izvajalca o vseh spre-

membah kvalitete in količin odpadne vode.

57. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca javne služ-

be o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče,
okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odte-
kle v javno kanalizacijo. Vsi stroški, povezani s sanacijo prej
navedenih posledic, bremenijo uporabnika.

58. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev gredo v breme

uporabnika.

XII. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

59. člen
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda so dolžni pla-

čevati v skladu s pravilnikom in veljavnim cenikom vsi upora-
bniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo ne
glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.

Čiščenje odpadnih voda so dolžni plačevati v skladu s
pravilnikom in veljavnim cenikom vsi uporabniki, ki preko
javne kanalizacije odvajajo odpadne vode do naprav za či-
ščenje odpadnih voda.

60. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– sredstva čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– prispevki občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– priključne in druge predpisane takse,
– dotacije in subvencije,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda.

61. člen
Uporabniki, pri katerih del odpadne vode nastaja v

kmetijstvu in se tudi uporablja v kmetijstvu na kmetijskih
zemljiščih, ne krijejo stroškov za odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda, ki nastajajo v kmetijstvu.

62. člen
Uporabniki, pri katerih del odpadne vode nastaja v

kmetijstvu in se tudi uporablja na kmetijskih zemljiščih, mo-
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rajo izvajalcu javne službe posredovati dokazila, da imajo na
voljo dovolj lastnih oziroma najetih kmetijskih površin, na
katera se lahko vnašajo živinska gnojila, skladno s predpisi o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.

63. člen
Cene tistih storitev izvajalca javne službe, s katerimi se

izvaja gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpa-
dnih in padavinskih voda, določi pristojni organ občine v
skladu s predpisi. Tako določene cene morajo pokrivati
odhodke poslovanja nastale pri izvajanju javne službe in
omogočiti minimalni dobiček. Morebitno nastalo izgubo ob-
čina pokrije najkasneje v šestih mesecih po sprejemu poro-
čila o zaključku poslovanja za preteklo leto na občinskem
svetu.

Cena kanalščine in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda ter način obračuna sta podrobneje opredeljeni v pravil-
niku in pripadajočem ceniku.

64. člen
Dokler ni zgrajena čistilna naprava, so dolžni plačevati

kanalščino tudi tisti uporabniki javne kanalizacije, ki odvajajo
odpadne vode v odprte vodotoke ali ponikalnice.

65. člen
Uporabniki čistilne naprave, ki pripeljejo odpadno vo-

do v čiščenje na čistilno napravo ob praznjenju greznic ali
drugih objektov za čiščenje odpadnih voda, so dolžni plačati
enako nadomestilo stroškov čiščenja in kanalščine kot upo-
rabniki javne kanalizacije.

XIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
IN UPORABNIKOV

66. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna

pravica in dolžnost uporabnikov in izvajalca javne službe.

67. člen
1. Obveznosti izvajalca javne službe
Izvajalec javne službe ima pri odvajanju odpadnih voda

poleg v tem odloku, tehničnem pravilniku, pravilniku in osta-
lih predpisih, predvsem še naslednje obveznosti:

1. da skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje ob-
jektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v
njegovem upravljanju,

2. ravna skladno z določbami tehničnega pravilnika in z
njimi seznanja uporabnike,

3. da pri uporabnikih kontrolira sestavo odpadne vode,
delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje
tehnološke odpadne vode ter pregledovati dnevnik obrato-
vanja le-teh,

4. da obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja od-
padnih in padavinskih voda, preko sredstev javnega obve-
ščanja ali neposredno,

5. da vodi kataster objektov in naprav javne kanalizaci-
je in podatke predloži pristojnemu občinskemu upravnemu
organu,

6. da skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziro-
ma vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,

7. da izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno
kanalizacijo,

8. da organizira odvajanje odpadne vode v primerih
višje sile in o nastopu višje sile pravočasno poroča pristoj-
nim organom,

9. da sistematično pregleduje objekte in naprave javne
kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,

10. da nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanali-
zacije ter kanalizacijskih priključkov,

11. da pisno obvešča uporabnika o vsaki njegovi spre-
membi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,

12. da kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za
njihovo odstranjevanje,

13. da kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov.

68. člen
Obveznosti uporabnikov
Uporabniki imajo poleg v tem odloku, tehničnem pravil-

niku in drugih predpisih predvsem naslednje obveznosti:
1. da gradijo objekte in naprave notranje kanalizacije,

skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem iz-
vajalca javne službe,

2. da omogočajo izvajalcu javne službe pregled notra-
nje kanalizacije in sestavo odpadnih voda nenajavljeno v
vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,

3. da redno vzdržujejo notranjo kanalizacijo, z vsemi
objekti in napravami, priključek interne čistilne naprave in
vodijo dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne na-
prave,

4. da redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke
vode in rezultate na zahtevo posredujejo izvajalcu javne služ-
be,

5. da pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanj-
kljivosti na javni kanalizaciji,

6. da obveščajo izvajalca javne službe o vseh spre-
membah pogojev za priključitev,

7. da redno plačujejo odvajanje in čiščenje odpadnih
voda na podlagi izdanih računov,

8. da odvajajo odpadne vode, ki ne prekoračujejo mej-
nih vrednosti koncentracij, določenih v predpisih, ki opre-
deljujejo, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive
snovi in ki določajo dopustne temperature odpadne vode,

9. da prijavljajo izvajalcu javne službe vsako spremem-
bo količine in kvalitete odpadne vode,

10. da spreminjajo priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja odpadne vode,

11. če odvajajo v javno kanalizacijo odpadno tehnolo-
ško vodo, morajo pri vseh spremembah proizvodnje, ki bi
imele za posledico spremembo sestave odpadne vode, pred-
ložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne vode, izdelano v
skladu s predpisi,

12. odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ne smejo pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da
bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,

13. če naprava za predčiščenje ne dosega predpisa-
nih učinkov, morajo izvajalca javne službe pisno obvestiti o
spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uved-
bi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili dose-
ganje zahtevanih učinkov predčiščenja,

14. ne sme prekiniti odvoda odpadnih voda drugemu
uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti,

15. da se priključijo na javno kanalizacijo v skladu s
24. in 25. členom tega odloka.

XIV. NADZOR

69. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka, tehničnega pravil-

nika in pravilnika opravlja občinska inšpekcijska služba.
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XV. KAZENSKE DOLOČBE

70. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek

izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju s 67. členom
tega odloka.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba izvajalca javne službe, če ravna v naspro-
tju s 67. členom tega odloka.

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba, če:

– si ne pridobi smernic k programiranju, načrtovanju in
gradnji javne kanalizacije (11. člen),

– gradi javno kanalizacijo ali spojne kanale in za tovr-
stne gradnje ni strokovno usposobljena (12. člen),

– ne prijavi gradnje javne kanalizacije ali spojnega ka-
nala v določenem roku (13. člen),

– ne izroči v upravljanje javne kanalizacije izvajalcu jav-
ne službe v roku, ki je določen s tem odlokom (14. člen),

– ne izroči izvajalcu javne službe projekta izvedenih del
(4. člen),

– ne prilagodi elementov javne kanalizacije novi niveleti
terena (17. člen),

– izvede neposredni priključek spojnega kanala na jav-
no kanalizacijo v nasprotju s 24., 31. in 32. členom tega
odloka,

– se v določenem roku ne priključi na javno kanalizaci-
jo (25. člen),

– dovoli drugemu lastniku oziroma pravni ali fizični ose-
bi priključitev njegovih objektov po notranji kanalizaciji na
javno kanalizacijo (32. člen),

– ne napove točnih osnov za obračun stroškov za od-
vajanje in čiščenje odpadnih voda,

– nima zgrajenega merilnega mesta, kot to določata
37. in 55. člen tega odloka,

– odvaja odpadne vode v padavinsko kanalizacijo (42.
člen),

– ne upošteva 43. člena tega odloka,
– ne upošteva 68. člena tega odloka,
– ne upošteva določila tehničnega pravilnika o javni

kanalizaciji,
– ne upošteva določila pravilnika o obračunavanju stro-

škov za uporabo javne kanalizacije.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje

odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z
določili iz prejšnjega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se za prekršek kaznuje
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju z določili iz tretjega
odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 40.000 SIT se za prekršek kaznuje
posameznik, ki ravna v nasprotju z 68. členom tega odloka.

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

71. člen
Tehnični pravilnik in pravilnik o obračunavanju stroškov

za uporabo javne kanalizacije sprejme Občinski svet občine
Škocjan. Le-ta določata podrobnejša navodila in tehnične
normative z namenom, da se poenoti izvedba in doseže
zanesljivo delovanje in s katerima se uredi zlasti:

a) smernice za projektiranje in gradnjo javne kanaliza-
cije,

b) tehnične normative za priključevanje na javno kanali-
zacijo,

c) normative o sestavi odpadnih voda, ki se smejo od-
vajati v javno kanalizacijo,

d) način ugotavljanja stopnje onesnaženosti odpadnih
voda,

e) način obračunavanja stroškov odvajanja in čiščenja
odpadnih voda,

f) način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nad-
zora javne kanalizacije, soglasij za gradnjo javne kanalizacije
in za priključitev nanjo.

72. člen
Podatke o uporabnikih je dolžna zagotavljati občina in

jih posredovati izvajalcu javne službe. V primeru, da se pri
določenem uporabniku pojavi kršitev predpisov povezanih z
uporabo javne kanalizacije občina odkloni izdajo zaprošenih
dokumentov.

73. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

javni kanalizaciji (SDL, št.10/84, 7/88 in 8/88).

74. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35201-0007/01
Škocjan, dne 3. aprila 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

VERŽEJ

1824. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Veržej za leto 2000

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 16. in 99. člena
statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in
11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 27. 3.
2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Veržej

za leto 2000

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Veržej za leto 2000.

2. člen
Zaključni račun proračuna se določa v naslednjih zne-

skih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupni prihodki 151,558.887 SIT
II. Skupni odhodki 158,089.258 SIT
III. Presežek prihodkov nad odhodki (I-II) –6,530.371 SIT

B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 354.025 SIT
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV.-V.) 354.025 SIT
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C)  Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo domačega dolga
IX. Neto zadolževanje
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih –6,176.346 SIT

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-07/01
Veržej, dne 27. marca 2001.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

1825. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za
leto 2001

Na podlagi 16. in 120. člena statuta Občine Veržej
(Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) in 4. člena
odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni
list RS, št. 30/96) je Občinski svet občine Veržej na seji dne
27. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej

za leto 2001

1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske

površine na območju Občine Veržej na dan 31. 12. 2000
znaša 132.024 SIT.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Veržej znašajo 15% gradbene vre-
dnosti objekta, in sicer:

– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne
komunalne opreme ali 10.562 SIT za m2 uporabne stano-
vanjske površine,

– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne
komunalne opreme ali 9.242 SIT za m2 uporabne stanovanj-
ske površine.

3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povpreč-

ne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa, in
znaša:

– v naselju mestnega značaja (Veržej) 1% ali 1.320 SIT
za m2,

– v ostalih strnjenih naseljih 0,8% ali 1.056 SIT za m2.
Cena za m2 stavbnega zemljišča se lahko zmanjša do

50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena, v
primeru da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča bila
vložena večja sredstva, kar investitor dokaže z ustrezno
dokumentacijo.

4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komu-

nalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo
skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski
gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM
Slovenije.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 900-08/01
Veržej, dne 27. marca 2001.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

1826. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Veržej
(Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski
svet občine Veržej na seji dne 27. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej

I
Vzpostavi se javno dobro na naslednjih parcelah:

Prešernova ulica:

Parc. št. k.o. Velikost

2132/1 Veržej 262 m2

2132/2 Veržej 417 m2

2132/3 Veržej 581 m2

Prvomajska ulica:

Parc. št. k.o. Velikost

2033 Veržej 423 m2

2061/1 Veržej 180 m2

2061/2 Veržej 190 m2

2061/3 Veržej 75 m2

2061/4 Veržej 307 m2

2061/5 Veržej 8 m2

2061/6 Veržej 200 m2

2061/7 Veržej 325 m2

2061/8 Veržej 44 m2

2061/9 Veržej 312 m2

2061/10 Veržej 590 m2

Cankarjeva:

Parc. št. k.o. Velikost

1784 Veržej 441 m2
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II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 900-09/01
Veržej, dne 27. marca 2001.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

Slovenije v obdobju januar–marec leta 2001

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 13/93 in 84/98) dajem

P o p r a v e k

V uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o zača-
snem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar–
marec leta 2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
22-1600/01 z dne 12. 4. 2001, se v »A. Bilanci odhodkov,
2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI, 18 MINISTRSTVO
ZA ZUNANJE ZADEVE«:

– pri proračunskem uporabniku »1811 Ministrstvo za
zunanje zadeve« številka »4.195.988« nadomesti s številko
»4.006.209«;

– pri skupini »1 Uprava in administracija« številka
»4.070.719« nadomesti s številko »3.880.940«;

– pri podskupini »1020 Materialni in drugi stroški« šte-
vilka »2.087.489« nadomesti s številko »1.897.710«;

– pri proračunski postavki »2542 Najemnine in druge
pogodbene obveznosti DKP« številka »1.115.103« nado-
mesti s številko »925.324«;

– pri proračunskem uporabniku »1812 Urad RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu« številka »454.307« nado-
mesti s številko »644.086«;

– pri skupini »2 Financiranje javnih služb« številka
»425.636« nadomesti s številko »615.415«;

– pri podskupini »1801 Ustavne obveznosti« številka
»412.664« nadomesti s številko »602.442«;

– pri proračunski postavki »5234 Ustavne obveznosti
– podpora slovenski narodnostni skupnosti« številka
»385.028« nadomesti s številko »574.807«.

Št. 400-00/2000-2
Ljubljana, dne 3. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

P o p r a v e k

V odredbi o tečaju, ki se uporablja za preračun zne-
skov v domačo valuto, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
40-1997/99 z dne 28. 5. 1999, se v 1. členu besedi
“s tretjim” nadomestita z besedama “z drugim”.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.

– Popravek naslovov sklepov

P o p r a v e k

V sklepih, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 20 z dne
20. 3. 2001, se popravijo naslovi naslednjih sklepov, pod
številko predpisa:

1139 – Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in
odhodkov zavoda za leto 2000

1140 – Sklep o višini povprečne pokojnine v letu 2000
1141 – Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravi-

ce do varstvenega dodatka v letu 2001.

Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje

Slovenije
vodja informativnega centra

Branko Kokot l. r.

– Popravek odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območjuObčine Ptuj

P o p r a v e k

V odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju občine, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 23-1418 z dne 30. 3. 2001, se v
3. členu črtajo besede “Čisto mesto Ptuj” ter se nadomesti-
jo z besedo “upravljalec”.
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– Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča naobmočju Občine Podlehnik od leta 2000 do 2002

P o p r a v e k

V sklepu o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podlehnik
od leta 2000 do 2002, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
23-1419/01 z dne 30. 3. 2001, se v 1. členu na koncu
zadnje vrste doda beseda “... letno”.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

– Popravek sklepa o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice

P o p r a v e k

V sklepu o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške
vežice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 25-1572/01 z
dne 6. 4. 2001, se v 1. členu alinei glasita:

“enojni grob 3.564 SIT”,
“družinski grob 4.455 SIT”.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

– Popravek odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2001

P o p r a v e k

V odloku o proračunu Občine Veržej za leto 2001,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11-710/01 z dne
16. 2. 2001, so naslednji popravki:

– v 3. členu se številka “146,219.667” nadomesti s
številko “155,102.667”,

– v drugem odstavku 15. člena se številka “300.000”
nadomesti s številko “500.000”,

– v tretjem odstavku 16. člena se številka “300.000”
nadomesti s številko “500.000”.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

– Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik

P o p r a v e k

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča v Občini Vojnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
123-5189/00 z dne 28. 12. 2000, se 1. b) točka 5. člena
pravilno glasi:

b) za počitniške objekte 800 800 800 800

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.
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VLADA
1784. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodar-

ske javne službe vzdrževanja in modernizacije jav-
ne železniške infrastrukture ter vodenja železni-
škega prometa 3105

1785. Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline 3106
1786. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribu-

cije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne uporabnike 3111

1787. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o nači-
nu izvajanja gospodarske javne službe prenos
električne energije in gospodarske javne službe
upravljanje prenosnega omrežja 3117

1788. Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificira-
nega proizvajalca električne energije 3118

1789. Uredba o določitvi ugodnejše carinske obravna-
ve zaradi narave ali uporabe blaga v posebne na-
mene 3129

1790. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju Sporazu-
ma med državami članicami EFTE in Republiko
Slovenijo ter začasni uporabi spremembe Prilo-
ge IV k Sporazumu med državami članicami EF-
TA in Republiko Slovenijo 3145

1791. Odlok o razglasitvi Muzeja solinarstva za kulturni
spomenik državnega pomena 3150

1972. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študentski do-
movi v Ljubljani 3151

1793. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestnin-
skih cest in višine cestnine 3153

1794. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI
V LJUBLJANI v študijskem letu 2001/2002 3153

1795. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI
V MARIBORU v študijskem letu 2001/2002 3156

1796. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI
ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE v Novem
mestu v študijskem letu 2001/2002 3157

1797. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI
ZA MANAGEMENT V KOPRU v študijskem letu
2001/2002 3157

1798. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na TURISTICI –
VISOKI ŠOLI ZA TURIZEM V PORTOROŽU v štu-
dijskem letu 2001/2002 3157

1799. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Portu 3158

1800. Sklep o postavitvi častnega konzula v Portu na
Portugalskem 3158

MINISTRSTVA
1801. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-

gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Ajdovščina 3158

1802. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Črni vrh 3158

1803. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogo-
spodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Stojna 3159

1804. Odločba o prepovedi uvoza pošiljk domačih in
divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz Republike Ro-
munije 3159

1805. Seznam zdravil, za katera je od 3. 4. 2001 do
17. 4. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za pro-
met 3160

1806. Seznam zdravil, za katera je bilo od 3. 4. 2001
do 17. 4. 2001 izdano dovoljenje za promet 3161

USTAVNO SODIŠČE
1807. Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstav-

ka 9. člena pravilnika o ribiško-gojitvenih načrtih
ter o evidenci izvrševanja 3162

1808. Odločba o ugotovitvi neskladnosti zakona o po-
pravi krivic z ustavo 3163

1809. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja zakona
o sodnih taksah 3165

1810. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 16. čle-
na odloka o zazidalnem načrtu Vojkov dom – Oba-
la – TS 5/15 in del CT 5/14 in T 5/8 – Portorož
in o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti in za-
konitosti njegovega 9. člena 3165

BANKA SLOVENIJE
1811. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 23. do 29. 4. 2001 3167

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1812. Navodilo o načinu elektronskega poročanja za-

varovalnice o naložbah kritnega premoženja in
premoženja kritnega sklada 3169

OBČINE

BENEDIKT
1813. Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko

cono Benedikt II 3172

KRŠKO
1814. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o or-

ganizaciji in delovnem področju Občinske upra-
ve občine Krško 3174

1815. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Krško 3175

MAJŠPERK
1816. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2001 3177
1817. Odlok o omejitvi cestnega prometa na trgu Ptuj-

ska Gora 3178
1818. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja

odpadnih in padavinskih voda 3179
1819. Spremembe in dopolnitve pravilnika o oddajanju

poslovnih prostorov 3179

PUCONCI
1820. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v

javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne
šole Puconci – enote Vrtca 3179

VSEBINA

Stran Stran
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1821. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji
za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Ob-
čine Puconci 3179

ŠKOCJAN
1822. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Škocjan 3183
1823. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe od-

vajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in pada-
vinskih voda v Občini Škocjan 3187

VERŽEJ
1824. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Veržej za leto 2000 3195
1825. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komu-

nalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2001 3196

1826. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej 3196

POPRAVKI
– Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah

uredbe o začasnem financiranju Republike Slo-
venije v obdobju januar–marec leta 2001 3197

– Popravek odredbe o tečaju, ki se uporablja za
preračun zneskov v domačo valuto 3197

– Popravek naslovov sklepov 3197
– Popravek odloka o odvajanju in čiščenju komu-

nalnih odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Ptuj 3197

– Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Podlehnik od leta 2000 do 2002 3198

– Popravek sklepa o ceni vzdrževanja pokopališča
in mrliške vežice 3198

– Popravek odloka o proračunu Občine Veržej za
leto 2001 3198

– Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stav-
bnega zemljišča v Občini Vojnik 3198

Stran
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izšel je letnik 2000

Uradni list
Ena zgoščenka (CD-ROM) – en letnik uradnega lista.

Zakaj bi omare ali police zatrpali z metri in kilogrami uradnih listov, če vsako leto izidejo prav vse
strani uradnega glasila na zgoščenki. CD-ROM vam ponuja prijazno iskanje želenega besedila
in hkrati zagotavlja trajnost in nespremenljivost laserskega zapisa.

Število Cena za
uporabnikov posamezno leto

 v SIT

1 14.000

2–5 17.500

6–10 21.800

11–25 29.000

26–50 45.000

V ceni ni upoštevan DDV

letniki: 1995–2000 na CD-ROMURepublike Slovenije

Ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo 20% popust.

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

CD-ROM letnik '95 '96 '97 '98 '99 2000

kosov

štev. uporabnikov

Naročen-e CD-ROM-e mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec  DA NE

Datum Kraj

Podpis pooblaščene osebe
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POMORSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Ilešiča in dr. Marka Pavlihe

Slovenija z manj kot petdesetimi kilometri morske obale je po dolgih letih priprav dobila prvi
pomorski zakonik, ki v 999 členih določa vsa pravila ravnanja na morju, na njegovih plovnih poteh,
na ladji, v čolnu, v ladjedelnici, pri sklepanju plovbnih poslov, v pomorskem zavarovanju, pri
reševanju na morju in o prekrških.

Uvodna pojasnila k pomorskemu zakoniku, ki v knjižni obliki izide maja, pripravljata vodilna
slovenska strokovnjaka na tem področju, in sicer profesor civilnega prava na ljubljanski pravni
fakulteti dr. Marko Ilešič in predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za
pomorstvo in promet profesor dr. Marko Pavliha.

Na koncu knjige bo podrobno stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje po doslej najobsežnejšem
slovenskem zakonu. Pripravlja ga mag. Alenka Andrijašič.

Cena 8640 SIT z DDV 10550

PrPrPrPrPred izidomed izidomed izidomed izidomed izidom

P R E D N A R O Č I L O Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

POMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKONIKONIKONIKONIKONIK Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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PREDPISI O ZAKONSKI ZVEZI
IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH
z uvodom prof. dr. Karla Zupančiča
Šesta spremenjena in dopolnjena izdaja

Zakona o zdravljenju neplodnosti in zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok, zakon o mednarodnem zasebnem pravu, spremembe zakona o zakonski
zvezi, odločba ustavnega sodišča na področju varstva in vzgoje otrok, evropska konvencija o
uresničevanju otrokovih pravic in konvencija o varstvu človekovih pravic in dostojanstva v zvezi z
biomedicino je le nekaj razlogov, da je založba s pomočjo vodilnega slovenskega strokovnjaka za
družinsko pravo prof. dr. Karla Zupančiča na novo zasnovala knjigo z naslovom Predpisi o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Knjiga presega okvir zbirke predpisov, saj se avtor v uvodu loteva tudi doslej zamolčanih vprašanj.
Na primer: kakšne so temeljne človekove pravice v zvezi s partnerskimi skupnostmi in družino,
kako se določa starševstvo v primeru, ko starša dobita otroka s pomočjo darovanih spolnih
celic itd.

Cena 4050 SIT z DDV 10545

Pravkar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKONSKI ZVEZIONSKI ZVEZIONSKI ZVEZIONSKI ZVEZIONSKI ZVEZI
IN DRIN DRIN DRIN DRIN DRUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERJIHJIHJIHJIHJIH Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
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PREDPISI O OSEBNIH DOKUMENTIH
z uvodnimi pojasnili mag. Bojana Trnovška

IN PRIJAVI PREBIVALIŠČA
z uvodnimi pojasnili Nine Gregori

Vladni predstavniki držav članic Evropske unije so določili, da je novi slovenski potni list bordo
rdeče barve. V primerjavi z modrim, s katerim slovenski državljani lahko potujejo po svetu do 5.
avgusta 2002, ima novi potni list 25 zaščitnih elementov, vsi podatki o imetniku potne listine,
vključno s fotografijo in podpisom, pa so lasersko gravirani, tako da bo njihova zloraba bistveno
težja kot s prvimi slovenskimi potnimi listi.
To je le nekaj podatkov iz obširnih uvodnih pojasnil mag. Bojana Trnovška, ki je na Ministrstvu za
notranje zadeve Republike Slovenije zadolžen za izvedbo projektov izdaje novih osebnih izkaznic in
potnih listin. Osebni dokumenti in njihove posebnosti so prikazani tudi v barvni prilogi, kjer so
dvojezično predstavljeni tudi motivi, vtisnjeni na posamezne strani potnega lista.
Zakon o prijavi prebivališča je bil v uradnem listu objavljen februarja 2001, novosti pa podrobno
predstavlja Nina Gregori, Uvodna pojasnila zanimivo začenja z nizanjem podatkov o dvestoletni
zgodovini evidentiranja prebivališča ljudi na slovenskih tleh.

Cena: 4482 SIT z DDV 10551
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S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O OSEBNIH DOKUMENTIH
IN PRIJAVI PREBIVALIŠČA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj
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