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2312. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe za
izvajanje carinskega zakona

Na podlagi 14.b člena carinskega zakona (Uradni list
RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 in 13/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe za

izvajanje carinskega zakona

1. člen
V uredbi za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS,

št. 46/99, 103/99, 12/00, 14/00 in 112/00, v nadalj-
njem besedilu: uredba) se za naslovom 2. podpoglavja “Pre-
ferencialno poreklo blaga“ doda naslov novega prvega od-
delka ter nov 29.a člen, ki se glasi:

“1. oddelek: splošno

29.a člen
(definicije)

Za namene tega podpoglavja:
a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali pred-

elave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestav-

ni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je

namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
e) “carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v skla-

du s 15. do 27. členom carinskega zakona in 4. poglavjem te
uredbe ter v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII.
člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini;

f) “cena franko tovarna“ v prilogi 7.b te uredbe pomeni
ceno, ki se plača za izdelek franko tovarna proizvajalcu, v
podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava

pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih
materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se
lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

g) “vrednost materialov“ v prilogi 7.b te uredbe pomeni
carinsko vrednost ob uvozu uporabljenih materialov brez
porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo prever-
ljivo ceno, plačano za materiale v državi izdelave v smislu
prvega odstavka 34.a člena te uredbe. Kadar je treba dolo-
čiti vrednost uporabljenih materialov s poreklom, se določ-
be te točke uporabljajo mutatis mutandis;

h) “poglavja“ in “tarifne številke“ pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomen-
klaturi, ki sestavlja “Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga“, ki se v tej uredbi navaja kot “Harmoni-
zirani sistem“ ali “HS“;

i) “uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala
v določeno tarifno številko;

j) “pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja ene-
mu prejemniku, bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem
prevoznem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdel-
ke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so
zajeti na enem računu.“

2. člen
V prvem odstavku 30. člena uredbe se za besedo “v

skladu“ besedilo “z nacionalnimi predpisi“ nadomesti z be-
sedilom “z določbami tega podpoglavja“. Drugi odstavek
30. člena se črta.

3. člen
V prvem odstavku 31. člena uredbe se za besedo

“predpisi“ doda besedilo “oziroma v 2. oddelku tega podpo-
glavja“.

4. člen
Za 34. členom uredbe se doda naslov drugega od-

delka s tremi pododdelki ter 34.a do 34.af členi, ki se
glasijo:

VLADA
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“2. oddelek: splošna shema preferencialov

1. pododdelek: opredelitev pojma “izdelki s poreklom“

34.a člen
(določitev porekla)

(1) Za namene izvajanja predpisov, ki določajo ukrepe
preferencialne carinske obravnave, ki jih Republika Slovenija
enostransko sprejema v korist določenih držav, skupin držav
ali območij (v nadaljevanju: države uporabnice) se naslednji
izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz držav uporabnic:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v tej državi v skladu s
34.b členom te uredbe;

b) izdelki, pridobljeni v tej državi z izdelavo, pri kateri so
bili uporabljeni drugi materiali, kot so tisti iz točke a) tega
odstavka, pod pogojem, da so taki materiali zadosti obdela-
ni ali predelani v skladu s 34.c členom te uredbe.

(2) Za namene uporabe določb tega oddelka, se izdelki
s poreklom iz Republike Slovenije, v skladu s tretjim odstav-
kom tega člena, ki so bili izvoženi v državo uporabnico in tam
obdelani ali predelani bolj kot to določa 34.č člen te uredbe,
štejejo za izdelke s poreklom v tej državi uporabnici.

(3) Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo
mutatis mutandis z namenom določitve porekla blaga, pri-
dobljenega v Republiki Sloveniji.

34.b člen
(v celoti pridobljeni izdelki)

(1) Šteje se, da so v celoti pridobljeni v državi uporabni-
ci:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali mor-
skega dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) tam povržene in vzrejene žive živali;
d) izdelki, pridobljeni od tam vzrejenih živih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,

pridobljeni z njihovimi plovili zunaj teritorialnega morja drža-
ve uporabnice;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah iz-
ključno iz izdelkov, omenjenih v točki f) tega odstavka;

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja
zunaj njihovega teritorialnega morja, pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih
v točkah a) do j) tega odstavka.

(2) Izraza “njihova plovila“ in “njihove predelovalne la-
dje“ v točkah f) in g) prejšnjega odstavka tega člena se
uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:

a) ki so registrirani ali se vodijo v državi uporabnici;
b) ki plujejo pod zastavo države uporabnice;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov države

uporabnice ali družbe s sedežem v tej državi in v kateri so
direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nad-
zornega odbora ter večina članov takih odborov državljani
države uporabnice in, še dodatno, če v primeru osebnih ali

kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada tej državi ali
javnim organom ali državljanom omenjene države;

d) katerih kapitan in častniki so državljani države upora-
bnice; in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani države uporabnice.

(3) Izraz “država uporabnica“ se nanaša tudi na teritori-
alno morje te države.

(4) Plovila, ki plujejo na odprtem morju, vključno s
predelovalnimi ladjami, na katerih se ulov rib obdela ali
predela, se šteje za del ozemlja države uporabnice ali Repu-
blike Slovenije, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz
drugega odstavka tega člena.

34.c člen
(zadosti obdelani ali predelani izdelki)

(1) Za namene uporabe 34.a člena te uredbe se šteje,
da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni v državi uporabnici,
zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, nave-
deni v seznamu v prilogi 7b k tej uredbi, ki je sestavni del te
uredbe.

(2) Pogoji, navedeni v prilogi 7b, navajajo za vse izdel-
ke, na katere se nanaša ta oddelek, postopke obdelave ali
predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez pore-
kla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo
samo na take materiale.

(3) Če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo
pogojev iz seznama v prilogi 7b, uporablja pri izdelavi druge-
ga izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega
je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo mate-
riali brez porekla, ki bi lahko bili uporabljeni pri njegovi
izdelavi.

34.č člen
(nezadostni postopki obdelave ali predelave)

(1) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
se šteje, da so naslednji postopki obdelave ali predelave
nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom,
ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz 34.c člena te
uredbe:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem;

b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje, odstranjevanje prahu, oksida, olja,

barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje, delno ali v celoti, poliranje in

glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkor-

nih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, ore-

ščkov in zelenjave;
i) brušenje, preprosto drobljenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključ-

no s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto dajanje v steklenice, konzerve, čutare,

vrečke, škatle, zaboje, pritrjevanje na kartone ali plošče itd.
in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

l) pritrjevanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podob-
nih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;
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m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;

n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izde-
lek ali razstavljanje izdelkov na dele;

o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v toč-
kah a) do n) tega odstavka;

p) zakol živali.
(2) Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, oprav-

ljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v skla-
du s prejšnjim odstavkom, se skupno upoštevajo vsi postop-
ki, opravljeni na tem izdelku bodisi v državi uporabnici ali v
Republiki Sloveniji.

34.d člen
(enota kvalifikacije)

(1) Enota kvalifikacije za uporabo določb tega oddelka,
je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmonizi-
ranega sistema.

Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov

ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmonizira-
nega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka, sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Har-
moniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega od-
delka vsak izdelek obravnavati posebej.

(2) Če je, v skladu s temeljnim pravilom 5 za uporabo
Harmoniziranega sistema, embalaža vključena v izdelek
zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju
porekla.

34.e člen
(dovoljeno odstopanje)

(1) Ne glede na določbe 34.c člena te uredbe, se
materiali brez porekla lahko uporabijo pri izdelavi zadevnega
izdelka pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne prese-
ga 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna. Če pravilo v
seznamu v prilogi 7b navaja enega ali več odstotkov za
največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko upo-
rabijo, potem taki odstotki ne smejo biti preseženi na podla-
gi uporabe tega odstavka.

(2) Določbe prejšnjega odstavka tega člena se ne upo-
rabljajo za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje
Harmoniziranega sistema.

34.f člen
(dodatki, nadomestni deli in orodje)

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z
delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne
opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej
zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali
vozila.

34.g člen
(garniture)

Garniture se, v skladu s temeljnim pravilom 3 za upora-
bo Harmoniziranega sistema, štejejo za garniture s pore-
klom iz države uporabnice, kadar imajo poreklo vsi njihovi
sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura sestav-

ljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih brez, velja,
da ima garnitura kot celota poreklo države uporabnice pod
pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne presega
15 odstotkov cene garniture franko tovarna.

34.h člen
(nevtralni elementi)

Da bi določili, ali se lahko izdelek šteje za izdelek s
poreklom iz države uporabnice, ni treba ugotavljati porekla za
naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi:

a) energija in gorivo;
b) naprave in oprema;
c) stroji in orodje;
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v

končno sestavo izdelka.

34.i člen
(zahteva za neuporabo)

(1) Neuporaba določb tega oddelka se lahko dovoli v
korist najmanj razvitih držav uporabnic preferencialne carin-
ske obravnave, kadar je to opravičeno s stanjem razvoja
obstoječe industrije ali nastajanja novih industrijskih panog.
Najmanj razvite države uporabnice so navedene v predpisu
o določitvi preferencialnih carinskih stopenj za uvoz določe-
nega blaga po poreklu iz gospodarsko najmanj razvitih držav
v razvoju. Pristojni organi Republike Slovenije, ki urejajo
izvajanje ukrepov preferencialne carinske obravnave, ki jih
Republika Slovenija enostransko sprejema v korist določe-
nih držav, skupin držav ali območij, odločajo o zahtevi priza-
dete države uporabnice za neuporabo, ki jo ta država, sku-
paj z obrazložitvijo, predloži pristojnim organom Republike
Slovenije.

(2) Pri pregledu zahteve je zlasti treba upoštevati:
– primere, kadar bi uporaba veljavnih določb o poreklu

blaga občutno vplivala na zmožnosti obstoječe industrije v
prizadeti državi uporabnici, da še nadalje izvozi svoje izdelke
v Republiko Slovenijo, ter še posebej, če bi to pomenilo
zapiranje podjetij;

– posebne primere, pri katerih je možno jasno dokaza-
ti, da je zaradi uporabe določb o poreklu blaga ogrožena
pomembna investicija v določeni industrijski panogi v državi
uporabnici in pri katerih bi neuporaba teh določb spodbudi-
la izvajanje investicijskih programov, kateri bi omogočili po-
stopno izpolnjevanje pravil o poreklu blaga;

– gospodarske in socialne vidike, ki bi zlasti lahko vpli-
vali na zaposlovanje v državi uporabnici ali v Republiki Slove-
niji.

(3) Zaradi olajšanja pregleda zahtevka za neuporabo in
v njegovo dodatno podporo država uporabnica, ki je vložila
zahtevek, izdela obrazložitev zahtevka, upoštevaje nasled-
nje elemente:

– opis gotovega izdelka,
– narava in količina materiala s poreklom iz tretjih dr-

žav,
– postopki izdelave,
– dodana vrednost,
– število zaposlenih v danem podjetju,
– predvideni obseg izvoza v Republiko Slovenijo,
– drugi možni viri nabave surovin,
– razlogi za zahtevano časovno obdobje zahtevka,
– druge pripombe.



Stran 4452 / Št. 40 / 24. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije

(4) Če se uveljavlja neuporaba tega oddelka, carinski
organi preverjajo, če je v polju 4 potrdila o poreklu blaga
Form A ali v izjavi na računu v skladu s 34.s  členom te
uredbe, navedena opomba v enem od jezikov, določenih v
prilogi 7 c te uredbe. Opomba se v slovenskem jeziku glasi:
“Neuporaba – Odredba Uradni list RS, št. ...“

34.j člen
(načelo teritorialnosti)

(1) Pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom iz
34.a člena te uredbe morajo biti v Republiki Sloveniji ali
državi uporabnici izpolnjeni neprekinjeno.

(2) Če se izdelki s poreklom, izvoženi iz Republike
Slovenije ali države uporabnice v drugo državo, vrnejo, se
morajo šteti za izdelke brez porekla, razen če se carinskim
organom ali za to pristojnim organom države uporabnice,
lahko zadovoljivo dokaže:

a) da so izdelki, ki se vračajo, isti izdelki, kot so bili
izvoženi, in

b) da na njih, medtem ko so bili v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohranijo v dobrem stanju.

34.k člen
(neposredni prevoz)

(1) Izdelki s poreklom iz države uporabnice v skladu s
prvim odstavkom 34.a člena te uredbe se v Republiko Slo-
venijo prevažajo neposredno iz države uporabnice. Izdelki s
poreklom iz Republike Slovenije v skladu z drugim in tretjim
odstavkom 34.a člena te uredbe se prevažajo v državo
uporabnico neposredno. Za neposredni prevoz v skladu s
tem členom se šteje prevoz:

a) izdelkov, katerih prevoz ne gre čez ozemlja katere
koli druge države,

b) izdelkov, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko,
ki se prevažajo čez druga ozemlja, kot je ozemlje države
uporabnice, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim
skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v
državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carin-
skih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki
razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja, ali kakršni koli
postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju;

c) izdelkov, ki se prevažajo po cevovodih brez prekini-
tev čez ozemlja, ki niso ozemlja izvozne države uporabnice
ali Republike Slovenije.

(2) Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
točki b) prejšnjega odstavka, je treba predložiti carinskim
organom:

a) en sam prevozni dokument, izdan v državi uporabni-
ci izvoznici, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo
tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzi-
ta, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarja-

nja izdelkov in če je to primerno, imena ladij ali drugih
uporabljenih prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali

c) če teh ni, druge dokumente, ki preverljivo dokazuje-
jo okoliščine prevoza.

34.l člen
(razstave)

(1) Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo iz države
uporabnice na razstavo v drugo državo, ki ni navedena v
predpisu iz prvega odstavka 34.a člena te uredbe in so po
razstavi prodani z namenom uvoza v Republiko Slovenijo,
veljajo pri uvozu ugodnosti iz 34.a člena te uredbe pod
pogojem, da izdelki izpolnjujejo zahteve tega oddelka, po
katerih jih je možno spoznati za izdelke s poreklom iz države
uporabnice ter da se carinskim organom lahko zadovoljivo
dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz države uporabnice
neposredno v državo, v kateri je razstava in jih tam razstav-
ljal;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil
osebi v Republiki Sloveniji;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
Republiko Slovenijo v enakem stanju, kot so bili poslani na
razstavo, in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.

(2) Potrdilo o poreklu Form A mora biti predloženo
carinskim organom na običajen način. V njem morata biti
navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko za-
hteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod kate-
rimi so bili razstavljeni.

(3) Prvi odstavek tega člena se uporablja za vse trgovin-
ske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali
podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v
zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi
prodaje tujih izdelkov, in v času katerih izdelki ostanejo pod
carinskim nadzorom.

2. pododdelek: potrdilo o poreklu

34.m člen
(splošne zahteve)

(1) Za izdelke s poreklom iz države uporabnice pri
uvozu v Republiko Slovenijo veljajo carinske ugodnosti iz
34.a člena te uredbe ob predložitvi:

a) potrdila o poreklu Form A, katerega vzorec je v
prilogi 7c k tej uredbi in je sestavni del te uredbe, ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 34.s člena
te uredbe, izjave, katere besedilo je v prilogi 7d k tej uredbi
in je njen sestavni del, ki jo da izvoznik na računu, obvestilu
o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj
natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identifi-
cirati (v nadaljevanju “izjava na računu“).

(2) Slovensko poreklo blaga iz drugega odstavka 34.a
člena te uredbe se dokazuje z:

a) izdajo potrdila o prometu EUR.1, katerega vzorec je
v prilogi 7e k tej uredbi in je njen sestavni del, ali

b) izdelavo izjave na računu iz 34.s člena te uredbe.
(3) Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik vnese v

polje 2 potrdila o prometu blaga EUR.1 navedbo države
uporabnice in “Republika Slovenija“, v enem od jezikov,
določenim v prilogi 7e te uredbe.

(4) Za potrdila o prometu blaga EUR.1 se mutatis
mutandis uporabijo določbe tega oddelka, ki veljajo za
izdajo, uporabo in naknadno preverjanje potrdil o poreklu
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blaga Form A, in, z izjemo določb glede izdaje, za izjave na
računu.

(5) Na zahtevo carinskih organov mora biti izvoznik, ki
zahteva izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1 iz drugega
odstavka tega člena pripravljen kadar koli predložiti vse
ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s pore-
klom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega oddelka.

a) potrdilo o poreklu Form A

34.n člen
(postopek izdaje potrdila o poreklu Form A)

(1) Izdelki s poreklom v skladu s tem oddelkom so ob
uvozu v Republiko Slovenijo upravičeni do uporabe prefe-
rencialnih carinskih stopenj v skladu s 34.a členom te
uredbe pod pogoji, določenimi v 34.j in 34.k členu te
uredbe, ob predložitvi potrdila o poreklu blaga Form A, ki
so ga izdali carinski organi ali druge organizacije ali organi,
ki jih je država uporabnica potrdila in za to ustrezno poo-
blastila (v nadaljevanju “pristojni državni organi“) ter ob
pogoju, da:

– je država uporabnica pristojnim organom Republike
Slovenije sporočila podatke iz 34.ac člena te uredbe, in

– država uporabnica sodeluje s carinskimi organi na
tak način, da dovoli carinskim organom preverjanje verodo-
stojnosti dokumenta ali natančnosti informacij glede prave-
ga porekla zadevnih izdelkov.

(2) Potrdilo o poreklu Form A se lahko izda samo,
kadar se uporabi kot dokumentirano dokazilo, ki se zahteva
za namene preferencialne carinske obravnave iz 34.a člena
te uredbe.

(3) Potrdilo o poreklu Form A se izda na podlagi pisne
zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika
in se izpolni v eni od jezikovnih različic, navedenih v prilogi
7c te uredbe.

(4) Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik predloži,
skupaj z zahtevo, vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da izdelki, ki jih namerava izvoziti, izpolnjujejo pogoje za
izdajo potrdila o poreklu Form A.

(5) Carinski organi ugotavljajo in preverjajo, ali so potr-
dila o poreklu blaga Form A, izdana s strani za to pooblašče-
nih organov države uporabnice, kadar se izvoženi izdelki
lahko štejejo za izdelke s poreklom iz te države, v skladu s
prvim pododdelkom tega oddelka ter izpolnjujejo druge za-
hteve tega oddelka. Potrdilo je dano izvozniku na razpolago
takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

(6) Carinski organi pri ugotavljanju pravilnosti izdaje
dokazil sodelujejo s pooblaščenimi organi države uporabni-
ce, ki v državi uporabnici imajo pravico zahtevati katero koli
dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslov-
nih knjig ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben
zaradi preverjanja izpolnitve pogojev, določenih v petem
odstavku tega člena.

(7) Carinski organi sodelujejo pri ugotavljanju pravilno-
sti izpolnjevanja obrazcev s pooblaščenimi organi države
uporabnice, ki so v tej državi uporabnici odgovorni za zago-
tovitev, da so zahteve in potrdila o poreklu blaga pravilno
izpolnjeni.

(8) Carinski organi preverjajo izpolnitev polja 2 na potr-
dilu o poreklu blaga Form A, katerega izpolnitev je neobvez-
na. Izpolnitev polja 12 je obvezna in je v prostor, predviden

za navedbo države uvoza, treba v enem od jezikov, navede-
nih v prilogi 7c te uredbe, navesti opombo, ki se v slovenšči-
ni glasi: “Republika Slovenija“.

(9) Carinski organi preverjajo navedbo datuma izdaje
potrdila o poreklu blaga Form A, ki mora biti naveden v polju
11 potrdila ter podpis v tem polju, ki je namenjeno navedbi
pristojnega organa države uporabnice, pooblaščenega za
izdajo potrdila, ki mora biti ročno vnesen.

34.o člen
(obveznosti države uporabnice)

Potrdilo o poreklu blaga Form A predstavlja dokumen-
tarno dokazilo za uporabo predpisov, omenjenih v prvem
odstavku 34.a člena te uredbe. Carinski organi sodelujejo s
pristojnimi organizacijami ali organi države uporabnice, ki so
za to odgovorni, pri zagotavljanju, da se opravljajo vsi ukre-
pi, ki so potrebni za preverjanje porekla izdelkov in pregled
drugih navedb v potrdilu.

34.p člen
(naknadna izdaja dokazila)

(1) Ne glede na peti odstavek 34.n člena te uredbe,
carinski organi sprejmejo tudi potrdila o poreklu blaga Form
A, ki so jih pristojni državni organi države uporabnice izjemo-
ma izdali tudi po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se
nanaša:

a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamer-
nih opustitev ali posebnih okoliščin, ali

b) če so carinski organi ugotovili, da so pristojni državni
organi države uporabnice zadovoljivo dokazali, da je bilo
potrdilo o poreklu blaga Form A izdano, vendar ob uvozu iz
tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

(2) Carinski organi ugotavljajo, ali pristojni državni
organi države uporabnice v primeru naknadne izdaje potr-
dila o poreklu blaga Form A taka potrdila izdajajo samo po
opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi za-
htevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu. Za izvajanje
prvega odstavka tega člena mora izvoznik v zahtevi nave-
sti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o poreklu blaga Form A in navesti razloge za
svojo zahtevo.

(3) Potrdila o poreklu blaga Form A, ki so izdana nak-
nadno, morajo v rubriki “Opombe“ imeti vpisano eno od
naslednjih navedb:

“IZDANO NAKNADNO“, “ISSUED RETROSPECTIVE-
LY“, “DÉLIVRÉ A POSTERIORI“.

34.r člen
(izdaja dvojnika dokazila)

(1) V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o
poreklu blaga Form A lahko izvoznik pristojne državne or-
gane države uporabnice, ki so ga izdali, zaprosi za izdajo
dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo. Na
ta način izdani dvojnik potrdila o poreklu blaga Form A
mora v rubriki “Opombe“ imeti vpisano eno od naslednjih
navedb:

“DVOJNIK“, “DUPLICATE “, “DUPLICATA“.
(2) Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotne-

ga potrdila o poreklu blaga Form A, začne veljati s tem
datumom.
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b) izjava na računu

34.s člen
(pogoji za izjavo na računu)

(1) Izjavo na računu, omenjeno v točki b) prvega od-
stavka 34.m člena te uredbe lahko da:

a) pooblaščeni izvoznik v skladu s 34.š členom te
uredbe, ali

b) kateri koli izvoznik iz države uporabnice ali iz Repu-
blike Slovenije za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden ali več
paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna
vrednost ne presega 1,250.000 tolarjev, pod pogojem, da
se uporablja prvi odstavek 34.n člena te uredbe.

(2) Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Republike Slovenije ali iz države uporabnice in ki izpolnjuje-
jo druge zahteve tega oddelka.

(3) Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar
koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov ali pristoj-
nih državnih organov države uporabnice izvoznice, predloži
vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla za-
devnega blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega oddel-
ka.

(4) Izjavo, katere besedilo je v prilogi 7d k tej uredbi,
mora izvoznik natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o
odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih
različic, ki so omenjene v tej prilogi. Če je pisana z roko,
mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.

(5) Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
skladu s 34.š členom te uredbe ne zahteva, da podpisuje
take izjave pod pogojem, da carinskim organom da svoje
pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako
izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot da
jo je lastnoročno podpisal.

(6) V primerih iz točke b) prvega odstavka tega člena
veljajo za uporabo izjave na računu naslednji posebni po-
goji:

a) ena izjava na računu se izdela za vsako posamično
pošiljko;

b) če je bilo za izdelke, ki so zajeti v pošiljki, že oprav-
ljeno naknadno preverjanje v državi izvoznici v zvezi z določi-
tvijo statusa blaga s poreklom, lahko izvoznik to dejstvo
navede kot opombo na dokumentu, na katerem daje izjavo
na računu.

(7) Točka a) prejšnjega odstavka ne izključuje obvez-
nosti izvoznika, da izpolni katere koli druge formalnosti, ki jih
zahtevajo carinski ali poštni predpisi.

34.š člen
(pooblaščeni izvoznik)

(1) Carinski organi Republike Slovenije lahko poobla-
stijo katerega koli izvoznika (v nadaljevanju “pooblaščeni
izvoznik“), ki pogosto pošilja izdelke s poreklom iz Republi-
ke Slovenije, v skladu z drugim odstavkom 34.a člena te
uredbe, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki zaprosi za prido-
bitev takega pooblastila, mora zadovoljivo ponuditi carin-
skim organom vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa
porekla teh izdelkov, kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
oddelka v zvezi z izdelavo izjave na računu.

(2) Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščene-
ga izvoznika glede na kakršne koli pogoje, ki so po njihovem
mnenju primerni.

(3) Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku šte-
vilko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

(4) Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvoz-
niki uporabljajo pooblastila.

(5) Carinski organi lahko kadar koli umaknejo poobla-
stilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje
več jamstev, navedenih v prvem odstavku tega člena, ne
izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku tega čle-
na, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

34.t člen
(predložitev)

(1) Potrdila o poreklu (potrdila o poreklu blaga Form A
ali izjave na računu) veljajo 10 mesecev od datuma izdaje v
državi uporabnici izvoznici in jih je ob uvozu v Republiko
Slovenijo treba predložiti carinskim organom v tem roku, v
skladu z veljavnimi predpisi ter ob upoštevanju 34.n člena te
uredbe.

(2) Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom pred-
ložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem
odstavku tega člena, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne carinske obravnave v skladu s 34.a členom
te uredbe, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno
predložiti do postavljenega končnega datuma. V drugih pri-
merih zakasnele predložitve lahko carinski organi sprejmejo
dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem
končnim datumom. Ob predložitvi dokazil o poreklu iz prve-
ga odstavka tega člena, se izdelki, zajeti z dokazilom, štejejo
za izdelke s poreklom iz države uporabnice, ki je navedena v
tem dokazilu.

(3) Carinski organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnju-
jejo potrebne pogoje, določene v tem oddelku.

34.u člen
(uvoz po delih)

(1) Kadar se na zahtevo uvoznika in pod pogoji, ki jih
določijo carinski organi, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki
v smislu odstavka a) drugega Temeljnega pravila za uporabo
Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali
v tarifni številki 7308 ali 9406 Harmoniziranega sistema,
uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu
carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.

(2) Na zahtevo uvoznika in glede na pogoje, ki jih
določijo carinski organi, je mogoče carinskim organom pred-
ložiti eno samo potrdilo o poreklu ob uvozu prve pošiljke,
kadar gre za blago:

a) ki se uvaža v okviru pogostih in rednih trgovskih
tokov pomembne komercialne vrednosti;

b) ki je predmet enakih prodajnih pogodb, katerih po-
godbenice imajo sedež v državi uporabnici izvoznici ali v
Republiki Sloveniji;

c) ki je uvrščeno v enako tarifno oznako Kombinirane
nomenklature carinske tarife (8-mestno);

d) ki ga dobavlja vedno isti izvoznik in je namenjeno
vedno istemu uvozniku ter se uvozne formalnosti opravijo
vedno pri istem carinskem organu.
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(3) Postopek iz drugega odstavka tega člena se upora-
bi za količine in obdobja, ki jih določijo carinski organi.
Obdobje v nobenem primeru ne more biti daljše od treh
mesecev.

34.v člen
(izjeme pri dokazilu o poreklu)

(1) Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete poši-
ljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potni-
kov, se priznavajo za izdelke s poreklom, za katere veljajo
ugodnosti preferencialne carinske obravnave v skladu s 34.a
členom te uredbe, ne da bi bilo treba predložiti potrdilo o
poreklu Form A ali izjavo na računu, pod pogojem, da se ti
izdelki ne uvažajo v komercialne namene in je bila dana
izjava, da ustrezajo zahtevam tega oddelka, in ni dvoma o
resničnosti take izjave.

(2) Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za ose-
bno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
Skupna vrednost izdelkov, omenjenih v tem odstavku, ne
sme presegati 105.000 tolarjev, če gre za majhne pakete,
ali 250.000 tolarjev, če gre za izdelke, ki so del osebne
prtljage potnikov.

34.z člen
(spremljajoči dokumenti)

Dokumenti iz četrtega odstavka 34.n člena in tretjega
odstavka 34.s člena, ki se uporabljajo z namenom dokazo-
vanja, da se izdelki, zajeti s potrdilom o poreklu Form A,
potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali z izjavo na računu,
lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Republike Slovenije ali
države uporabnice, in izpolnjujejo druge zahteve tega oddel-
ka, so med drugim lahko naslednji:

a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevnega bla-
ga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah
ali internem knjigovodstvu;

b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporablje-
nih materialov, izdani ali izdelani v Republiki Sloveniji ali
državi uporabnici, kjer se uporabljajo v skladu z domačim
pravom;

c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali pred-
elave materialov v Republiki Sloveniji ali državi uporabnici,
izdani ali izdelani v Republiki Sloveniji ali v državi uporabnici,
kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

d) potrdila o poreklu ali izjave na računih, ki dokazujejo
status porekla uporabljenih materialov, izdana ali izdelana v
Republiki Sloveniji ali državi uporabnici, v skladu s tem od-
delkom.

34.ž člen
(hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov)

(1) Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o pore-
klu blaga, mora vsaj tri leta hraniti dokumente iz četrtega
odstavka 34.n člena te uredbe.

(2) Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente iz tretjega odstav-
ka 34.s člena te uredbe.

(3) Carinski organi oziroma za to pooblaščeni organi
države izvoznice, ki izdajajo dokazila o poreklu, morajo vsaj

tri leta hraniti zahteve iz četrtega odstavka 34.m člena te
uredbe.

(4) Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o poreklu in izjave na računih, ki so jim bili
predloženi.

34.aa člen
(kumulacija z izdelki slovenskega porekla)

(1) Pri uporabi drugega ali tretjega odstavka 34.a
člena te uredbe carinski organi preverjajo, ali so pristojni
organi v državi uporabnici, ki so za to ustrezno pooblašče-
ni, pri izdaji potrdil o poreklu blaga Form A za izdelke, pri
izdelavi katerih so v državi uporabnici uporabljeni materiali
s poreklom iz Republike Slovenije, upoštevali navedbe iz
potrdila o prometu blaga EUR.1 ali, če je to potrebno,
izjave na računu.

(2) Carinski organi preverjajo, če je na potrdilu o pore-
klu blaga, izdanem v skladu s prejšnjim odstavkom tega
člena, v polje 4 vnesena opomba v enem od jezikov, v
katerem je potrdilo sestavljeno. Opomba se v slovenščini
glasi: “Kumulacija RS“.

34.ab člen
(razlike in oblikovne napake)

(1) Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na potrdilu o poreklu blaga Form A, potrdilu o prometu blaga
EUR.1 ali na izjavi na računu in tistimi na dokumentih, ki so
bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoz-
nih formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta doku-
ment ustreza predloženim izdelkom.

(2) Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na
potrdilu o poreklu blaga Form A, potrdilu o prometu blaga
EUR.1 ali na izjavi na računu, ne morejo biti razlog za zavrni-
tev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb
v katerem od teh dokumentov.

3. pododdelek: načini upravnega sodelovanja

34.ac člen
(notifikacije pristojnih organov)

(1) Carinska uprava Republike Slovenije – Generalni
carinski urad se dogovori z ministrstvom, pristojnim za zuna-
nje zadeve Republike Slovenije o načinu pridobitve uradnih
obvestil pristojnih organizacij ali organov držav uporabnic o
imenih in naslovih pristojnih organizacij ali organov držav
uporabnic, ki so ustrezno pooblaščeni za izdajanje potrdil o
poreklu blaga Form A, skupaj z vzorci odtisov žigov, ki jih ti
organi uporabljajo pri izdajanju potrdil, ter o imenih in naslo-
vih zadevnih pristojnih organizacij ali organov držav upora-
bnic, ki so ustrezno pooblaščeni za preverjanje potrdil o
poreklu blaga Form A in izjav na računu.

(2) Minister, pristojen za finance Republike Slovenije,
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije datum, s katerim
se šteje, da je določena država uporabnica izpolnila pogoje
iz prvega odstavka tega člena.

(3) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve Republike
Slovenije uradno obvesti države uporabnice o vzorcih žigov,
ki jih uporabljajo slovenski carinski organi za potrebe izdaje
EUR.1 in naslovu pristojnega carinskega organa, ki je po-
oblaščen za preverjanje potrdil o poreklu.
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(4) Carinski organi in pristojni in za to pooblaščene
organizacije ali državni organi držav uporabnic se medseboj-
no obveščajo o vseh morebitnih spremembah podatkov, vse-
bovanih v uradnih obvestilih, omenjenih v prvem odstavku
tega člena. Pri sprostitvi v prosti promet, se uvoznik ali njegov
pooblaščeni zastopnik lahko pri carinskih organih posvetuje
glede uporabljenih žigov iz določene države uporabnice.

34.ač člen
(medsebojno sodelovanje)

Carinski organi sodelujejo s pristojnimi državnimi orga-
ni države uporabnice pri medsebojni pomoči pri postopkih
naknadnega preverjanja potrdil o poreklu blaga Form A,
izjav na računu ali potrdil o prometu blaga EUR.1, izdanih ali
izdelanih v državi uporabnici ali v Republiki Sloveniji, kot tudi
glede ugotavljanja pravilnosti podatkov in navedb v teh do-
kumentih.

34.ad člen
(izpolnjevanje pogojev)

Za namene uporabe 34.a člena te uredbe zaradi odo-
britve preferencialne obravnave, carinski organi sodelujejo s
pristojnimi in za to pooblaščenimi organi države uporabnice
pri preverjanju, kako ti organi izpolnjujejo ali zagotavljajo
izpolnitev pogojev v zvezi s pravili o poreklu blaga, z izpolnje-
vanjem in izdajo dokazil o poreklu Form A, pogojev za upo-
rabo izjave na računu in drugih pogojev, predvidenih v nači-
nih upravnega sodelovanja.

34.ae člen
(naknadno preverjanje)

(1) Potrdila o poreklu blaga Form A in izjave na računu
se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi
upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu
porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega
oddelka.

(2) Zaradi izvajanja prejšnjega odstavka morajo carinski
organi vrniti potrdilo o poreklu blaga Form A in račun, če je
bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh dokumentov
pristojnim in za to ustrezno pooblaščenim organom izvozne
države uporabnice in, če tako ustreza, navesti razloge za
poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak
pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki
na dokazilu o poreklu napačni. Če se ti organi odločijo, da
bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno carinsko
obravnavo v skladu s 34.a členom te uredbe, medtem ko
čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi spro-
stitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo
potrebni.

(3) Če je zahteva za naknadno preverjanje izdelana v
skladu s prvim odstavkom tega člena, se to preverjanje
opravi ter izidi sporočijo carinskim organom Republike Slo-
venije najpozneje v roku šestih mesecev. Rezultati morajo
biti taki, da je mogoče ugotoviti, ali se zadevno potrdilo o
poreklu nanaša na izdelke, ki so bili dejansko izvoženi in ali
se ti izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države
uporabnice ali iz Republike Slovenije.

(4) Kadar se potrdila o poreklu blaga Form A izdajo na
podlagi 34.aa člena te uredbe, mora odgovor vsebovati
kopijo (kopije) potrdila o prometu blaga EUR.1, ali če je to
primerno, ustreznih izjav na računu.

(5) Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
roku šestih mesecev iz tretjega odstavka tega člena, ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev vero-
dostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla izdel-
kov, pošljejo organi, ki so zahtevali preverjanje, drugo obve-
stilo pristojnim in za to pooblaščenim organom. Če po tem
drugem obvestilu organi, ki so zahtevali preverjanje, ne prej-
mejo rezultatov preverjanja v roku štirih mesecev, ali če ti
rezultati ne zagotavljajo verodostojnosti zadevnih dokumen-
tov ali pravega porekla izdelkov, lahko ti organi zavrnejo
upravičenost za preferencialno carinsko obravnavo.

(6) Če postopek naknadnega preverjanja ali kateri koli
drug razpoložljiv podatek kaže na to, da se določbe tega
oddelka kršijo, država uporabnica izvoznica mora, na lastno
pobudo ali na zahtevo carinskih organov Republike Sloveni-
je, opraviti potrebne poizvedbe ali zagotoviti izvedbo takih
poizvedb zaradi nujnosti ugotovitve in preprečitve takih krši-
tev. V ta namen lahko predstavniki Republike Slovenije so-
delujejo v poizvedbah.

(7) Carinski organi v sodelovanju s pristojnimi in za to
ustrezno pooblaščenimi organi izvozne države uporabnice
preverjajo, ali ti organi za namene izvajanja naknadnih pre-
verjanj potrdil o poreklu Form A najmanj tri leta hranijo kopije
teh dokazil kot tudi katere koli izvozne dokumente, ki se na
njih nanašajo.

34.af člen
(veljavnost ugodnosti)

(1) Če za državo ali območje veljajo ali so ponovno
uveljavljene carinske ugodnosti ob uvozu za izdelke, ki so
navedeni v predpisih, ki določajo ukrepe preferencialne ca-
rinske obravnave, ki jih je Republika Slovenija enostransko
sprejela v korist določenih držav, skupin držav ali območij se
za te izdelke lahko koristi taka preferencialna carinska obrav-
nava pod pogojem, da so bili izvoženi iz države uporabnice
ali območja na dan ali po datumu iz drugega odstavka 34.ac
člena te uredbe.

(2) Prvi odstavek tega člena velja za posamezno državo
uporabnico od datuma, določenega v 34.ac členu te uredbe.“

5. člen
Za prilogo 7 se dodajo nove priloge 7a, 7b, 7c, 7d in

7e in so sestavni del te uredbe.

6. člen
V prilogi 20 se pod točko 1. Šifre carinskih organov za

šifro “4203 Izpostava Hodoš, mejni prehod Prosenjakovci“
doda nova šifra, ki se glasi:

“4261 Izpostava ŽP Hodoš.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-19/2001-1
Ljubljana, dne 17. maja 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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" PRILOGA 7 a

UVODNE OPOMBE K SEZNAMU OBDELAV ALI PREDELAV BLAGA, OPRAVLJENIH NA MATERIALIH 
BREZ POREKLA, POTREBNIH ZA PRIDOBITEV POREKLA BLAGA IZ PRILOGE 7 b

(prvi odstavek 34. c člena te uredbe)

Opomba 1:

Ta seznam določa pogoje, ki jih morajo izpolniti izdelani izdelki, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane, kot to
določa 34. c člen te uredbe.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja, ki
se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno
številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. Kjer je, v nekaterih primerih,
pred vpisom v prvem stolpcu "ex", to pomeni, da se pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke,
opisane v 2 stolpcu.

2.2 Če je v 1. stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v 1. stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi pravi-
lo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 34. c člen te uredbe se uporablja za izdelke, ki so pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, ne glede na to, ali je bil ta status  pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v Republiki
Sloveniji ali v državi koristnici.

Na primer:

Motor iz  tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne
sme presegati 40 % cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v Republiki Sloveniji ali v državi koristnici iz ingota brez porekla, potem je že pridobil
poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima
poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v Republiki Sloveniji ali v državi koristnici. Zato se
vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in tudi več predelave ali obdelave dodeli status  porekla,
nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo določa, da je možno na do-
ločeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ne.

3.3 Če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katere koli tarifne številke", se ne glede na opombo 3.2 lahko up-
orabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršne koli posebne omejitve, ki jih pravilo
tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz "izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
kateri koli material ali več materialov. Ni pa treba uporabiti vseh.
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Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo
ali oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje up-
orabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tek-
stilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žit in njihovih izdelkov, ne preprečuje
uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žit.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega  materiala, določenega v seznamu,
lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če  je za  to vrsto izdelkov dovoljena samo up-
oraba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu, čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz
preje. V takih primerih bi bil začetni material običajno na stopnji pred prejo, to je na stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni postavki,
potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez
porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se
nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred pre-
denjem, vključno z odpadki, in če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana,
vendar ne spredena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi vol-
nena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do
5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v  50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej. 

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če  se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njegovi
izdelavi, ki upoštevani skupaj ne presegajo 10 %  skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne upo-
rabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4).

5.2 Vendar pa se dovoljeno odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več os-
novnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

– svila,

– volna,

– groba živalska dlaka,

– fina živalska dlaka,
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– konjska žima,

– bombaž,

– materiali za izdelavo papirja in papir,

– lan,

– konoplja,

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna,

– sintetični filamenti,

– umetni filamenti,

– prevodni filamenti,

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena,

– sintetična rezana vlakna iz poliestra,

– sintetična rezana vlakna iz poliamida,

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila,

– sintetična rezana vlakna iz poliimida,

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena,

– sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida,

– sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,

– druga sintetična rezana vlakna,

– umetna rezana vlakna iz viskoze,

– druga umetna rezana vlakna,

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne,

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne,

– izdelki  iz  tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki  vključujejo  trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom,  širine,  do 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim
ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema,

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203  in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu
(ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), uporabijo do 10 % teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih
rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu
(ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija
obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tka-
nine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej,
uvrščenih v dve različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.
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Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne
številke 5407, je očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je zato taftana tekstilna
tkanina mešan izdelek. 

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je pri preji to
dovoljeno odstopanje 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z alumini-
jastim prahom, širine do 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to dovoljeno odsto-
panje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki (razen podlog in medvlog), ki so v seznamu označeni z opombo pod črto, ki se nanaša na to opombo, ki
ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se
uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka  ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka
franko tovarna.

6.2 Materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, se ne glede na opombo 6.3 lahko prosto uporabljajo pri izdelavi tek-
stilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek (na primer hlače) uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga
to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi vred-
nost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja11;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim an-
hidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju kombinirane nomeklature



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 24. 5. 2001 / Stran 4461

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f)  proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim an-
hidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija;

j) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85
% vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

k)  samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

l) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in tem-
peraturi nad 250°C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni ele-
ment v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne šteje za
specifični proces;

m) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da  manj kot 30 vol.
%  izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300°C  metodi ASTM D 86;

n) samo za težka olja, razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne oper-
acije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vseb-
nosti žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katera koli kombinacija teh operacij ali podobne
operacije."
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PRILOGA 7 b

SEZNAM ODBELAV ALI PREDELAV,  KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA 
BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM

( prvi odstavek 34. c člena te uredbe)

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)

1. pgl. Žive živali Vse živali iz 1. poglavja morajo biti v 
celoti pridobljene.

2. pgl. Meso in užitni mesni klavnični 
izdelki

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 1. in 2. 
poglavja v celoti pridobljeni.

3.  pgl. Ribe in raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 3. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 4. pgl. Mlečni izdelki; ptičja jajca;naravni 
med; užitni izdelki živalskega izvora, 
ki niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 4. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0403 Pinjenec, kislo mleko in smetana, 
jogurt, kefir in drugo fermentirano 
ali skisano mleko in smetana, kon-
centrirano ali ne, z dodanim sladko-
rjem ali drugimi sladili, 
aromatizirano ali z dodanim sadjem, 
oreščki ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljen sadni 

sok (razen ananasovega, citronin-
ega ali soka grenivke) iz tar. št. 
2009 s poreklom;

 - vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov iz 17. poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko tovarna.

ex 5. pgl. Izdelki živalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 5. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 0502 Pripravljene ščetine in dlaka 
domačih ali divjih prašičev

Čiščenje, dezinfekcija, razvrščanje 
in izravnavanje ščetin in dlak.

6. pgl. Živo drevje in druge rastline;čebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih mate-

rialov ne presega 50% cene izdel-
ka franko tovarna.

7. pgl. Užitne vrtnine in nekateri koreni in 
gomolji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 7. poglavja v 
celoti pridobljeni.
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8. pgl. Užitno sadje in oreščki; lupine agru-
mov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vse uporabljeno sadje 

in oreščki v celoti pridobljeni;
- vrednost katerega koli uporabl-

jenega materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % vrednosti cene 
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl. Kava, čaj, mate čaj in začimbe; 
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 9. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0901 Kava, pražena ali nepražena ali brez 
kofeina; lupine in kožice kave; kavni 
nadomestki, ki vsebujejo kakršen 
koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tarifne številke.

ex 0910 Mešanice začimb Izdelava iz  materialov iz katere koli 
tarifne številke.

10. pgl. Žita Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 10. poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl. Izdelki mlinske industrije; slad; 
škrob; inulin; pšenično lepilo; razen 
za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena žita, užitne vrtnine, 
korenine in gomolji iz tar. št. 0714 
ali sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106 Moka, zdrob in prah iz sušenih  
stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic 
iz tar. št. 0708.

12. pgl. Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; industr-
ijske ali zdravilne rastline; slama in 
krma

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 12. poglavja 
v celoti pridobljeni.

1301 Šelak; naravne gume, smole, gum-
ijeve smole in oljne smole (na 
primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
erega koli uporabljenega materiala 
iz tar. št. 1301 ne sme presegati 50 
% cene izdelka franko tovarna.

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektin-
ske snovi; pektinati in pektati; agar-
agar in druge sluzi ter sredstva za 
zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih 
proizvodov, modificirani ali nemodi-
ficirani:

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje, 
dobljena iz rastlinskih proizvodov, 
(1)modificirani

- Drugi

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in 
sredstev za zgoščevanje.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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14. pgl. Rastlinski materiali za pletarstvo; 
rastlinski izdelki, ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 14. poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 15. pgl. Masti in olja živalskega ali rastlin-
skega izvora in izdelki njihovega raz-
krajanja; predelane užitne masti; 
voski živalskega ali rastlinskega 
izvora, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar.št. izdelka.

1501 Prašičja mast (vključno s salom) in 
piščančja mast, razen tiste iz tar. št. 
0209 ali 1503

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., razen iz tar.š t.0203, 0206 
ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506.

Izdelava iz prašičjega mesa ali 
užitnih klavničnih proizvodov iz tar. 
št. 0203 ali 0206 ali iz piščančjega 
mesa in užitnih klavničnih proiz-
vodov iz tar. št. 0207.

1502 Maščobe  govedi, ovac ali koz, 
razen tistih iz tar. št. 1503:

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen tistih iz tar. št. 0201, 
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar. 
št. 0506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev 
ter njihove frakcije, prečiščeni ali 
neprečiščeni, toda kemično nem-
odificirani:

- Trdne frakcije Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 1504.

- Drugo Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. in 3. 
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 1505 Prečiščeni lanolin Izdelava iz surove maščobe iz volne 
iz tar. št.1505.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1506 Druge masti in olja živalskega izvora 
in njihove frakcije, prečiščene ali 
neprečiščene, toda kemično nemo-
dificirane:

- Trdne frakcije

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 1506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2.  poglavja 
v celoti pridobljeni.

1507 do 
1515

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, palmo-
vo, kopre, palmovega jedra, ba-
basu, tungovo in oiticica olje, 
mirtin vosek in japonski vosek, 
frakcije jojoba olja in olja za teh-
nične ali industrijske namene, ra-
zen za proizvodnjo hrane za 
človeško prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar .št. izdelka.

Izdelava iz drugih materialov iz tar. 
št. 1507 do 1515.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni rastlinski materiali v 
celoti pridobljeni.

1516 Živalske ali rastlinske masti in olja in 
njihove frakcije, deloma ali v celoti 
hidrogenirani, interesterificirani, 
reesterificirani ali elaidinizirani, 
rafinirani ali nerafinirani, toda nad-
alje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali 

morajo biti v celoti pridobljeni. 
Lahko se uporabijo materiali iz tar. 
št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

1517 Margarina; mešanice ali preparati iz 
masti ali olj živalskega ali rastlin-
skega izvora ali frakcij različnih 
masti ali olj iz tega poglavja, prim-
erni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar. 
št 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni;

- vsi uporabljeni rastlinski materiali 
morajo biti v celoti pridobljeni. 
Lahko se uporabijo materiali iz tar. 
št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl. Izdelki iz mesa, rib ali rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev

Izdelava iz živali iz 1. poglavja. Vsi 
uporabljeni materiali iz 3. poglavja 
morajo biti v celoti pridobljeni.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 17. pgl Sladkor in sladkorni izdelki; razen 
za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št. kot je tar. št. izdelka.

ex 1701 Sladkor iz sladkornega trsa ali slad-
korne pese ter kemično čista sahar-
oza, v trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
erega koli materiala iz 17. poglavja 
ne presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna.

1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično 
čisto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromatiz-
iranje ali barvil; umetni med in 
mešanice umetnega ter naravnega 
medu; karamelni sladkor:

- Kemično čista maltoza in fruktoza

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z 
dodatki za aromatiziranje ali barvili

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 1702.

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
erega koli uporabljenega materiala 
iz 17. poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali že s poreklom.

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatkom 
arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 
17. poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

1704 Sladkorni izdelki (vštevši belo 
čokolado), brez kakava

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.  
št. izdelka;

- vrednost katerega koli uporabl-
jenega materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka franko 
tovarna.

18. pgl. Kakav  in kakavovi izdelki Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo  v drugo tar .št., kot je tar. 
št. izdelka;

- vrednost katerega koli uporabl-
jenega materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
zdroba, škroba ali sladnega 
ekstrakta, brez dodatka kakava ali z 
dodatkom kakava v količini manj kot 
40 ut. %, računano na osnovo, ki 
ne vsebuje maščob, ki niso 
navedena in ne omenjena na dru-
gem mestu; živila iz materiala iz tar. 
št. 0401 do 0404, brez dodatka 
kakava ali z dodatkom kakava v 
količini manj kot 5 ut. %, računano 
na osnovo, ki ne vsebuje maščob, 
ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka;

- vrednost katerega koli uporabl-
jenega materiala iz 4. in 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali 
polnjene (z mesom ali drugimi 
sestavinami) ali drugače pripravl-
jene, kot so špageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20 ut. % ali manj me-
sa, klavničnih izdelkov, rib, škol-
jkarjev ali mehkužcev

- Ki vsebujejo več kot 20 ut. %  me-
sa, klavničnih izdelkov, rib, škol-
jkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena žita in  žitni izdelki 
(razen pšenice vrste "durum" in 
njenih izdelkov) v celoti pridobljeni.

Izdelava, pri kateri:
-  morajo biti vsa uporabljena žita in  

žitni izdelki (razen  pšenice vrste 
"durum" in njenih  izdelkov) v celo-
ti pridobljeni;

- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3. 
poglavja morajo biti v celoti pri-
dobljeni.

1903 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 
zrnca, perle ali v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. razen iz krompirjevega 
škroba iz tar. št. 1108.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1904 Pripravljena živila, dobljena z nabre-
kanjem ali praženjem žit  ali žitnih 
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita, 
razen koruze, v zrnu ali v obliki 
kosmičev ali druga obdelana zrnja 
(razen moke in zdroba), predku-
hana ali drugače pripravljena, ki 
niso omenjena in ne zajeta na dru-
gem mestu

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. 

št. 1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporabl-

jena žita in moka (razen  pšenice 
vrste "durum" in njenih izdelkov, in 
koruze vrste Zea indurata) v celoti 
pridobljeni; (1)

- pri kateri vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

1905 Kruh, peciva, sladice, biskviti in 
drugi pekovski izdelki z dodatkom 
kakava ali brez njega: hostije, 
prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati in vaflji, rižev papir 
in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., razen tistih iz 11.  poglavja.

ex 20. pgl. Izdelki iz vrtnin, sadja, lupinastega 
sadja in drugih delov rastlin, razen 
za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vse 
uporabljeno sadje, lupinasto sadje 
ali vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001 Yam, sladek krompir in  podobni 
užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 ut.% 
ali več škroba, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 2004 in 
ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali 
kosmičev, pripravljen ali konzerviran 
drugače kot v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

2006 Vrtnine, sadje, lupinasto sadje, 
sadne lupine in  drugi deli rastlin, 
konzervirani v sladkorju (sušeni, 
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
erega koli uporabljenega materiala 
iz 17. poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, 
sadni pireji in  paste iz sadja in 
lupinastega sadja, dobljeni s kuhan-
jem, z dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka;

- vrednost katerega koli uporabl-
jenega materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2008 - Lupinasto sadje, brez dodanega 
sladkorja ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost upora-
bljenega lupinastega sadja in oljnih 
semen s poreklom iz tar. št. 0801, 
0802 in 1202 do 1207 presega 60 
% cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Kikirikijevo maslo;  mešanice na 
osnovi žit; palmova jedra; koruza

- Drugi, razen sadja in lupinastega 
sadja, kuhani drugače kot  v 
sopari ali vodi, brez dodanega 
sladkorja; zamrznjeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.  
št. izdelka;

-  vrednost katerega koli uporabl-
jenega materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka franko 
tovarna.

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in 
zelenjavni sokovi, nefermentirani in 
brez dodanega alkohola, z dodat-
kom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka;

-  vrednost katerega koli uporabl-
jenega materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 21. pgl. Razna živila, razen za: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 2101 Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, čaja, mate čaja, pražene ciko-
rije in drugi kavni nadomestki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka;

- vsa uporabljena cikorija mora biti 
v celoti pridobljena.

2103 Omake in pripravki za omake; 
mešane začimbe in mešana 
začimbna sredstva; gorčična moka 
in zdrob in pripravljena gorčica:

- Omake in pripravki za omake; 
mešane začimbe in mešana 
začimbna sredstva

- Gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar 
.št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabi gorčična moka ali zdrob ali 
pripravljena gorčica.

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tarifne številke.

ex 2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te 
juhe

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tarifne številke, razen pripravljenih 
ali konzerviranih vrtnin iz tar. št. 
2002 do 2005.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. 
št. izdelka;

-  vrednost katerega koli uporabl-
jenega materiala iz 4. in 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl. Pijače, alkoholi in kis, razen za: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št. kot je tar. 
št. izdelka;

- vse uporabljeno grozdje ali mate-
riali, dobljeni iz grozdja, morajo 
biti v celoti pridobljeni.

2202 Vode, vštevši mineralne vode in 
sodavice, z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali sredstvi za aroma-
tiziranje ter druge brezalkoholne 
pijače, razen sadnih in zelenjavnih 
sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.  
št. izdelka;

-  vrednost katerega koli uporabl-
jenega materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka franko 
tovarna;

- mora biti vsak uporabljeni sadni 
sok (razen ananasovega, citronin-
ega ali soka grenivke) že s porek-
lom.

2207 Nedenaturirani etanol z vsebnostjo 
več kot 80 vol. %; žganja, likerji  in 
druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. 

št. 2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabl-

jeno grozdje ali kateri koli materi-
al, dobljen iz grozdja, v celoti 
pridobljen, ali, če so vsi drugi up-
orabljeni materiali že s poreklom, 
se lahko uporabi arak do višine 5 
vol. %.

2208 Nedenaturirani etanol z vsebnostjo 
manj kot 80 vol.%; žganja, likerji  in 
druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. 

št. 2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabl-

jeno grozdje ali kateri koli materi-
al, dobljen iz grozdja, v celoti 
pridobljen, ali, če so vsi drugi up-
orabljeni materiali že s poreklom, 
se lahko uporabi arak do višine 5 
vol. %.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 23. pgl. Ostanki in odpadki živilske industr-
ije; pripravljena krma za živali; razen 
za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 2301 Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti iz 
mesa rib ali rakov , mehkužcev ali 
drugih vodnih nevretenčarjev, neus-
treznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2 .in 3. 
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 2303 Ostanki pri proizvodnji škroba iz 
koruze (razen zgoščenih tekočin za 
namakanje), z vsebnostjo proteinov 
več kot 40 ut. %, računano na suh 
proizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa 
uporabljena koruza v celoti pridobl-
jena.

ex 2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, 
dobljeni pri ekstrakciji olivnega olja, 
ki vsebujejo več kot 3 ut. % olivnega 
olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse 
uporabljene olive v celoti pridobl-
jene.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana 
za živali

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita, 

sladkor ali melase, meso ali mleko 
že s poreklom;

- morajo biti vsi uporabljeni materia-
li iz 3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl. Tobak in tobačni nadomestki; razen 
za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
materiali iz 24. poglavja v celoti pri-
dobljeni.

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnega nadomestka

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 
70 ut.% uporabljenega nepredela-
nega tobaka ali tobačnega odpadka 
iz tar. št. 2401 že s poreklom.

ex 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 
70 ut % uporabljenega nepredela-
nega tobaka ali tobačnega odpadka 
iz tar. št. 2401 že s poreklom.

ex 25. pgl. Sol; žveplo; zemljine  in kamen; 
sadra, apno in cement; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 2504 Naravni kristalni grafit, z obogateno 
vsebino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje surovega 
kristalnega grafita.

ex 2515 Marmor, rezan z žaganjem ali kako 
drugače razrezan v pravokotne 
bloke ali plošče (vključno kva-
dratne) debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  marmorja (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2516 Granit, porfir, bazalt, peščenec in 
drug kamen za spomenike in  grad-
beništvo, rezan z žaganjem ali kako 
drugače, v pravokotne bloke ali 
plošče (vključno kvadratne) 
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  kamna (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518 Žgan dolomit Žganje nežganega dolomita.

ex 2519 Zdrobljen naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit), v hermetično 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen topl-
jenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo žganega (sintranega) magn-
ezijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporablja naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit).

ex 2520 Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2524 Naravna azbestna vlakna Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525 Sljuda v prahu Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530 Zemeljske barve, žgane ali v prahu Žganje ali mletje zemeljskih barv.

26. pgl. Rude, žlindra in pepel Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 27. pgl. Mineralna goriva, mineralna olja in 
izdelki njihove destilacije; bitumi-
nozne snovi; mineralni voski; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 2707 Olja, pri katerih teža aromatskih 
sestavin presega težo nearo-
matskih, ki so podobna mineralnim 
oljem, dobljenim z destilacijo 
katrana iz črnega premoga pri visoki 
temperaturi, katerih se 65 % ali več 
prostornine destilira pri temperaturi 
do 250o C (vštevši mešanice naft-
nih olj in benzena), za uporabo kot 
pogonska goriva ali kurilna olja

Postopki  rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov. (2)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 2709 Nafta, dobljena iz bituminoznih min-
eralov, surova

Destruktivna destilacija bitumi-
noznih materialov.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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2710 Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobl-
jena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso omen-
jeni niti zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po teži 70 % ali več olj iz 
nafte ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih materialov, če so ta olja 
osnovne sestavine teh proizvodov

Postopki  rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov . (3)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene  izdelkov franko 
tovarna.

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

Postopki  rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov. (3)

 
ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar .št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

2712 Vazelin; parafinski vosek, mikrokri-
stalni vosek iz nafte, stiskani vosek, 
ozokerit, vosek iz lignita,vosek iz 
šote, drugi mineralni voski in 
podobni izdelki, dobljeni s sintezo 
ali drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani

Postopki  rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov.  (3)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar.št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih 
materialov

Postopki  rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(2)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

2714 Bitumen in asfalt, naravni; bitumi-
nozni in oljni skrilavci in  katranski 
pesek;asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki  rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov. (2)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene  izdelkov franko 
tovarna.

2715 Bitumenske mešanice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineralnega 
katrana ali mineralne katranske 
smole

Postopki  rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov. (2)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 28. pgl. Anorganski kemični izdelki; organ-
ske in anorganske spojine ali ple-
menite kovine, redkih zemeljskih 
kovin, radioaktivnih elementov ali 
izotopov, razen za

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so uvrščeni 
v isto tar. št. ,pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2805 "Mischmetall" Izdelava z elektrolitsko ali toplotno 
obdelavo, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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ex 2811 Žveplov trioksid Izdelava iz žveplovega dioksida. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2833 Aluminijev sulfat Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2840 Natrijev perborat Izdelava iz dinatrijevega tetraborata 
pentahidrata.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 29. pgl. Organski kemični izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so uvrščeni 
v isto tar. š, pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2901 Aciklični ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki  rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov. (2)

 
ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upor-
abo kot pogonsko gorivo ali kurilno 
olje

Postopki  rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov. (2)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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ex 2905 Kovinski alkoholati iz alkoholov iz te 
tar. št. in  iz etanola ali glicerina

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št.  2905. Kovinski alkoholati iz 
te tar. št.  se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

2915 Nasičene  aciklične monokarbok-
silne kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in per-
oksikisline; njihovi halogenski sulfo-
nitro- in nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št.  Vendar  vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz tar. št. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2932 - Notranji etri in njihovi halogenski 
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

- Ciklični acetali in notranji hemiac-
etali in njihovi halogenski, sulfo- 
nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št.  Vendar  vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz tar. št. 2909 
ne sme presegati 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št..

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

2933 Heterociklične spojine samo s het-
eroatomom ali heteroatomi dušika;

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. Vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2932 in 2933 
ne sme presegati 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

2934 Nukleinske kisline in njihove soli; 
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št.  Vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št.  2932, 2933 in 
2934 ne sme presegati 20 % cene 
izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex  30. pgl. Farmacevtski izdelki razen: Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št.  izdelka. Lahko se upo-
rabljajo materiali, ki so uvrščeni v 
isto tar. št., pod pogojem , da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarne.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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3002 Človeška kri; živalska kri, pripravl-
jena za uporabo v terapevtske, 
profilaktične ali diagnostične  
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nološki izdelki, ne glede na to, ali 
so pridobljeni z uporabo bioteh-
noloških procesov; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov (razen kva-
sovk) in podobni izdelki:

- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh 
sestavin ali več, ki so pomešani za 
terapevtske ali profilaktične 
namene ali nepomešani izdelki za 
te namene, pripravljeni v odmer-
jene doze ali v oblike ali pakiranje 
za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št.  3002. Lahko se tudi upora-
bljajo materiali iz tega opisa pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo:

- - človeška kri Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 3002. Lahko se tudi upora-
bljajo materiali iz tega opisa pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

- - živalska kri pripravljena za terape-
vtske ali profilaktične namene

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št.  3002. Lahko se tudi upora-
bljajo materiali iz tega opisa pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

- - frakcije krvi, razen antiserumov, 
hemoglobina in serumskih globu-
linov

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 3002. Lahko se tudi upora-
bljajo materiali iz tega opisa pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

- - hemoglobin, krvni globulin in se-
rumski globulin

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 3002. Lahko se tudi upora-
bljajo materiali iz tega opisa pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- - drugo Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 3002. Lahko se tudi upora-
bljajo materiali iz tega opisa pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

3003 in 
3004

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 
3002, 3005 ali 3006)

- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št. 
2941

Izdelava, pri kateri  se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali iz tar. št.  3003 
ali 3004 pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali iz tar. št.  3003 ali 3004 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna, 

- vrednost vseh uporabljenih mater-
alov ne presega 50 % cene izdel-
ka franko tovarna .

ex 31. pgl Gnojila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so uvrščeni 
v isto tar. št. pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3105 Mineralna ali kemična gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente  dušik, fosfor in kalij; druga 
gnojila; izdelki iz tega poglavja v 
obliki tablet ali podobnih oblikah ali 
pakiranjih do 10 kg bruto teže razen 
za:
- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev  sulfat

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka. Lahko pase uporablja-
jo materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex  32. pgl. Ekstrakti za strojenje ali barvanje; 
tanini in njihovi derivati; barve za 
tekstil, pigmenti in druga barvila; 
pripravljena premazna sredstva in 
laki; kiti in druge tesnilne mase; 
tiskarske barve in črnila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so uvrščeni 
v isto tar. št. pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna .                      

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3201 Tanini in njihove soli, etri, estri in 
drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za strojenje 
rastlinskega porekla.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

3205 Lak barve; preparati, predvideni v  
3. opombi v tem poglavju, na osnovi 
"lak barv" (4)

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar št., razen materialov iz tar. št. 
3203, 3204 in 3205. Materiali, 
uvrščeni v tar. št. 3205 se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 33. pgl. Eterična olja in rezinoidi; parfumer-
ijski, kozmetični ali toaletni izdelki, 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so uvrščeni 
v isto tar. št. pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

3301 Eterična olja (brez terpenov ali s ter-
peni), vključno zgoščena (trda) olja 
(concretes) in čista olja; rezinoidi;  
koncentrati eteričnih olj v masteh, v 
neeteričnih oljih, voskih ali 
podobno, dobljeni z ekstrakcijo 
eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; 
stranski terpenski izdelki, dobljeni z 
deterpenacijo eteričnih olj; vodni 
destilati in vodne raztopine eteričnih 
olj

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. , vštevši materiale iz druge 
"skupine" (5) v tej tar. št. Materiali, 
uvrščeni v isto skupino, se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 34. pgl. Mila, organska površinsko aktivna 
sredstva, pralni preparati, mazalni 
preparati, umetni voski, pripravljeni 
voski, izdelki za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni izdelki, 
paste za modeliranje in 
"zobozdravstveni voski" ter zobar-
ski preparati na osnovi sadre, razen 
za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so uvrščeni 
v isto tar. št. pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 3403 Mazalni preparati.,ki vsebujejo naf-
tna olja ali olja, dobljena iz bitumi-
noznih mineralov, pod pogojem da 
predstavljajo manj kot 70 ut. %

Postopki  rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov. (2)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene  izdelka franko 
tovarna.

3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

- Na osnovi parafina, voskov iz naf-
te, voskov, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov, stisnjenega 
parafina ali parafina z odstranjen-
im oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so uvrščeni 
v isto tar. št., pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo last-

nost voska iz tar. št.  1516,
- maščobnih kislin, ki niso kemično 

definirane ali maščobnih industr-
ijskih alkoholov, ki imajo lastnost 
voskov iz tar. št.  3823

- materialov iz tar. št. 3404.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Ti materiali se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 35 .pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
škrobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so uvrščeni 
v isto tar. št. pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

3505 Dekstrini in drugi modificirani škrobi 
(npr. preželatinizirani in esterificir-
ani škrobi); lepila na osnovi škrobov 
ali na osnovi dekstrina ali drugih 
modificiranih škrobov:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 24. 5. 2001 / Stran 4481

- Škrobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št.  3505.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., razen tistih iz tar. št. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3507 Pripravljeni encimi, ki niso omenjeni 
in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

36. pgl. Razstreliva; pirotehnični izdelki; 
vžigalice; piroforne zlitine; določeni 
vnetljivi preparati

Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so uvrščeni 
v isto tar. št. pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 37. pgl. Izdelki za fotografske in kine-
matografske namene; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so uvrščeni 
v isto tar. št. pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

3701 Fotografske plošče in plan filmi, 
občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, 
iz kakršnega koli materiala, razen  iz 
papirja, kartona ali tekstila; fotograf-
ski plani filmi za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:

- Plan filmi za trenutno (hitro)barvno 
fotografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., razen v tar. št.  3701 ali 3702. 
Lahko se uporabijo materiali, 
uvrščeni v tar. št.  3702, pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 30 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št.,  razen v tar. št.  3701 ali 3702. 
Lahko se uporabijo materiali, 
uvrščeni v tar. št.  3701 in 3702, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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3702 Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi 
za svetlobo, neosvetljeni, iz 
kakršnega koli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutno (hitro) fotografijo, 
občutljivi za svetlobo, neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v katero koli 
tar. št., razen v tar. št.  3701 ali 
3702.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

3704 Fotografske plošče, filmi, papir, kar-
ton in tekstil, osvetljeni toda neraz-
viti

Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v katero koli 
tar. št., razen v tar. št.  3701 do 
3704.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 38. pgl. Razni izdelki kemične industrije, 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali, uvrščeni v isto 
tar. št., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3801 - Koloidni grafit  v suspenziji v olju in 
polkoloidni grafit; ogljikove paste 
za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

- Grafit  v obliki paste kot mešanica  
z mineralnimi olji z več kot 30 ut. 
% grafita

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
3403 ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3803 Rafinirano talolje Rafiniranje surovega talolja. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3805 Sulfatna terpentinska olja, 
prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega  sulfatnega 
terpentinskega olja.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3807 Lesni katran (lesna katranska 
smola)

Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, 
sredstva za urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za 
prodajo na drobno ali kot preparati 
ali kot izdelki (npr. žveplani trakovi, 
stenji, sveče in muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, 
sredstva za pospeševanje barvanja 
ali fiksiranje barvil ter drugi izdelki in 
pripravki (npr. sredstva za apreturo 
in jedkanje), ki se uporabljajo v tek-
stilni, papirni, usnjarski in podobnih 
industrijah, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

3810 Preparati za dekapiranje kovinskih 
površin; talila in drugi pomožni 
preparati za spajkanje in varjenje; 
praški in paste za spajkanje in 
varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in 
drugih materialov; preparati, ki se 
uporabljajo kot  jedra ali obloge  za 
elektrode ali varilne palice

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cena izdelka franko tovarna.

3811 Preparati zoper detonacijo, prepa-
rati za preprečevanje oksidacije, za 
preprečevanje kopičenja smole, za 
izboljšanje viskoznosti, preparati za 
preprečevanje korozije in drugi 
pripravljeni aditivi, za mineralna olja 
(vštevši bencin) ali za druge 
tekočine, ki se uporabljajo v iste 
namene kot mineralna olja:

- Pripravljeni aditivi za mazalna olja, 
ki vsebujejo naftna olja ali olja iz 
bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, ki so 
uvrščeni v  tar. št.  3811 ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

3812 Pripravljeni pospeševalci vulkaniza-
cije; sestavljeni plastifikatorji za 
gumo in plastične mase, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; antioskidanti in drugi sestav-
ljeni stabilizatorji za gumo in plas-
tične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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3813 Preparati in polnila za aparate za 
gašenje požara; napolnjene granate 
za gašenje požara

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

3814 Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu; pripravl-
jena sredstva za odstranjevanje pre-
mazov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

3818 Kemični elementi, dopirani za upor-
abo v elektroniki, v obliki kolutov, 
ploščic ali v podobnih oblikah; 
kemične spojine, dopirane za upor-
abo v elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

3819 Tekočine za hidravlične zavore in 
druge pripravljene tekočine za 
hidravlični prenos, ki ne vsebujejo 
ali vsebujejo manj kot 70 ut. % naft-
nega olja ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

3820 Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

3822 Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi in pripravljeni 
diagnostični ali laboratorijski 
reagenti s podlogo ali brez nje, 
razen tistih iz  tar. št.  3002 ali 3006

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

3823 Industrijske monokarboksilne  
maščobne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja; industrijski maščobni 
alkoholi

- Industrijske monokarboksilne 
maščobne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št.,  kot je tar. št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši  druge materiale iz 
tar. št.  3823.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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3824 Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra, 
kemični izdelki in preparati kemične 
industrije in sorodnih industrij 
(vštevši tiste, ki so sestavljeni iz 
mešanic naravnih izdelkov), ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu, oszanki iz proizvodnje 
kemične ali sorodnih industrij, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu:

- Naslednji iz te tarifne številke:

- - Pripravljena vezivna sredstva za li-
varske modele ali livarska jedra 
na osnovi naravnih smolnih 
izdelkov

- - Naftenske kisline, njihove v vodi 
netopne soli in njihovi estri

- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 
2905

- - Petrolejevi sulfonati, razen pe-
trolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali etanolami-
nov, tiofeniranih sulfonskih oljnih 
kislin, pridobljenih iz bitumi-
noznih  mineralov in njihovih soli

- - Ionski izmenjevalci

- - Sušilci za vakumske cevi

- - Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina

- - Amoniakova voda in surovi amoni-
ak (izkoriščeni oksid), dobljen s 
prečiščevanjem svetlega plina

- - Sulfonaftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi estri

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali, ki se uvrščajo v 
isto tar. št., pod pogojem, da nji-
hova  vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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Stran 4486 / Št. 40 / 24. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije

- - Fuzelno in dipelovo olje

- - Mešanice soli, ki vsebujejo ra-
zlične anione

- - Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, s podlogo iz papirja ali 
tekstila ali brez nje

- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

3901 do 
3915

Plastične mase v primarnih oblikah; 
odpadki, ostružki in ostanki iz plas-
tike; razen za tar. št. ex 3907 in 
3912, za kateri so pravila določena 
v nadaljevanju:

- Izdelki adicijske homopolimeriza-
cije, pri kateri enojni monomer 
prispeva več kot 99 mas. % celot-
ne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih mate-

rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna; 

- vrednost katerega koli  uporabl-
jenega materiala iz 39. poglavja 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (6)

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. (6)

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3907 Kopolimeri, narejeni iz polikarbon-
ata in akrilonitril-butadien-stiren 
kopolimera (ABS)

- Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali  uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki se uvrščajo 
v isto tar. št.,  pod pogojem , da nji-
hova vrednost ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. (6)

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
erega koli uporabljenega materiala 
iz 39. poglavja ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna in /ali 
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata.

3912 Celuloza in njeni kemični derivati, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
erega koli uporabljenega materiala 
iz iste tar. št., kot je proizvod ne pre-
sega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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3916 do 
3921

Polizdelki in izdelki iz plastike; razen 
iz tar. št. ex 3916, ex 3917, ex 
3920 in ex 3921, za katere so 
pravila določena v nadaljevanju

- Ploščati izdelki, bolj kot le površin-
sko obdelani ali rezani v druge ob-
like, razen pravokotnih (vštevši 
kvadratne); drugi izdelki, bolj  ob-
delani kot le površinsko obdelani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
erega koli uporabljenega materiala 
iz 39. poglavja ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

- - izdelki adicijske homopolimeriza-
cije, pri kateri enojni monomer 
prispeva več kot 99 mas. % celot-
ne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost   vseh uporabljenih ma-

terialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna, 

- vrednost katerega koli uporabl-
jenega materiala iz. 39. poglavja 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (6)

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenih 
materialov ne presega 25% 
cene izdelka franko tovarna.

- - drugi Izdelava, pri kateri vrednost kat-
erega koli uporabljenega materiala 
iz 39. poglavja ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna. (6)

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3916 in 
ex 3917

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih mate-

rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna, 

- vrednost katerega koli materiala, 
uvrščenega v isto tar. št., kot je 
izdelek, ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze, 
poliamidov ali polietilena

Izdelava iz delne termoplastične 
soli, ki je kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno nev-
tralizirana z ioni kovine, predvsem 
cinka in natrija.

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
erega koli uporabljenega materiala 
iz iste tar. št., kot je izdelek,  ne pre-
sega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3921 Folije iz plastičnih mas, metalizirane Izdelava iz visoko prosojnih poliestr-
skih folij debeline manj kot 23 mik-
ronov. (7)

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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3922 do 
3926

Izdelki iz plastičnih mas Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 40. pgl Kavčuk in izdelki iz kavčuka in 
gume; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka.

ex 4001 Laminirane plošče ali krpe kavčuka 
za čevlje

Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka.

4005 Mešanice kavčuka, nevulkaniz-
irane, v primarnih oblikah ali 
ploščah, listih ali trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, razen 
naravnega kavčuka, ne presega 50 
% cene izdelka franko tovarna.

4012 Protektirane ali rabljene zunanje 
gume (plašči); polne gume ali gume 
z zračnimi komorami, zamenljivi pro-
tektorji (plasti) in ščitniki iz gume:

- Protektirane gume, polne gume 
ali gume z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih 
gum.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št.,  razen iz tar. št. 4011 ali 
4012.

ex 4017 Izdelki iz kavčuka Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl. Surove kože  z dlako ali brez dlake 
(razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4102 Surove kože ovac ali jagnjet, brez 
volne

Odstranjevanje volne s kože  ovac 
ali jagnjet,  z volno.

4104 do 
4107

Usnje, brez dlake ali volne, razen 
usnja iz tar. št. 4108 ali 4109

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož.

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

4109 Lakasto usnje in  lakasto plastovito 
usnje, metalizirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. št. 4104 do 
4107, pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ročne torbe in podobni 
izdelki iz živalskih črev (razen svilo-
prejkine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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ex 43. pgl. Naravno in umetno krzno; krzneni 
izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4302 Strojeno ali obdelano krzno, sestav-
ljeno:

- Plošče, križi, kvadrati in podobne 
oblike

Beljenje ali barvanje, vštevši  z reza-
njem in sestavljanjem nesestavl-
jenega strojenega ali obdelanega 
krzna.

- Drugo Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  krzna.

4303 Oblačila, oblačilni dodatki in drugi 
krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  krzna iz 
tar. št. 4302.

ex 44. pgl. Les in lesni izdelki; lesno oglje; 
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot  je tar. št.  izdelka.

ex 4403 Les, grobo obdelan (štirikotno 
tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa,olubljenega ali ne, ali samo 
grobo tesanega.

ex 4407 Les, vzdolžno žagan ali cepljen, 
rezan ali luščen, skobljan, brušen 
ali topo ali zobato dolžinsko spojen, 
debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s 
topim ali zobatim dolžinskim spajan-
jem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plošče debeline do 6 mm, sestavl-
jen in drug les, žagan po dolžini, 
rezan ali lupljen, skobljan, brušen  
ali lepljen  s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem, debeline do 
6 mm

Spajanje, skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem.

ex 4409 Les, profiliran po vsej dolžini kat-
erega koli roba ali strani,  skobljan 
ali ne, brušen ali topo ali zobato 
dolžinsko spojen ali ne:

- Brušeni ali topo ali zobato dolžins-
ko spojeni

Brušenje  ali topo ali zobato 
dolžinsko spajanje.

- Okrasne palice, venci in okrasne 
letve

Predelava v obliki palic, vencev  ali 
okrasnih letev.

ex 4410 do 
ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne 
letve za notranjo dekoracijo in 
druge oblikovane plošče

Predelava v obliki palic, vencev in 
okrasnih letev.

ex 4415 Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, 
bobni in podobna embalaža, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane 
na določeno velikost.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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ex 4416 Sodi, kadi, vedra  in drugi sodarski 
izdelki in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje 
neobdelanih, razen razžaganih na 
dveh glavnih površinah.

ex 4418 - Stavbno pohištvo in leseni izdelki 
za gradbeništvo

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo celičaste lesene 
plošče, skodle in opaži.

- Okrasne palice  in okrasne letve Predelava v obliki palic  ali okrasnih 
letev.

ex 4421 Trščice za vžigalice; lesne kljukice 
ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tar. št., 
razen lesene žice iz tar. št. 4409.

ex 45. pgl. Pluta in plutasti izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

4503 Izdelki iz naravne plute Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

46. pgl. Izdelki iz slame, esparta in drugih 
materialov za pletarstvo; košarski in 
pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

47. pgl. Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknas-
tih celuloznih materialov; recikliran 
papir ali karton (ostanki  in odpadki)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 48. pgl. Papir in karton; izdelki iz papirne 
kaše, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4811 Papir in karton, samo s črtami ali 
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4816 Karbon papir, samokopirni papir in 
drug papir za kopiranje in 
prenašanje (razen tistih iz tar. št. 
4809); matrice za razmnoževanje in 
ofsetne plošče iz papirja, v škatlah 
ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4817 Pisemski ovitki, pisemske kartice, 
dopisnice in karte za dopisovanje iz 
papirja ali kartona; kompleti za dop-
isovanje v škatlah, vrečkah, notesih 
in podobnih pakiranjih, iz papirja in 
kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka, 

-  vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 4819 Škatle, zaboji,  vreče in druge 
posode za pakiranje iz papirja, kar-
tona, celulozne vate ali listov ali tra-
kov iz celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka, 

-  vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 4820 Bloki papirja za pisma Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 4823 Drug papir, karton, celulozna vata 
ter listi in trakovi iz celuloznih 
vlaken, razrezani v določene veliko-
sti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl. Tiskane knjige, časopisi, slike in 
drugi izdelki grafične industrije, 
rokopisi, tipkana besedila in načrti, 
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

4909 Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, tiskane, 
ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki 
ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši 
koledarske bloke:

- Koledarji vrste "večni" ali z zamen-
ljivimi bloki na  podlagah, ki niso iz 
papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov  ki niso 
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

ex 50. pgl. Svila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 5003 Svileni odpadki (vštevši zapredke, 
neprimerne za odvijanje, odpadke 
preje in raztrgane tekstilne materi-
ale), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih odpad-
kov.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5004 do ex 
5006

Svilena preja in preja iz odpadkov 
svile

Izdelava iz: (8)

- surove svile ali iz odpadkov svile, 
mikanih ali česanih ali drugače 
predelanih za predenje,

- drugih naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače priprav-
ljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5007 Tkanine iz svile ali svilenih odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (8)

- Drugi Izdelava iz: (8)

- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače pripravljenih za 
predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za odpor-
nost proti krčenju, trajna končna 
obdelava, obogatitev, impreg-
nacija, popravljanje in odstranje-
vanje vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane tka-
nine ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 51. pgl. Volna, fina ali groba živalska dlaka; 
preja in tkanine iz konjske žime; 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5106 do 
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe žival-
ske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz: (8)

- surove svile ali iz odpadkov svile, 
mikanih ali česanih ali kako 
drugače predelanih za predenje, 

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače  pripravl-
jenih za predenje, 

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske žime

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava  iz enojne preje. (8)

- Drugi Izdelava iz: (8)

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače pripravljenih za 
predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
postopkoma (kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za odpor-
nost proti krčenju, trajna končna 
obdelava obogatitev, impregnacija, 
popravljanje in odstranjevanje 
vozlov), pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine ne 
presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna.

ex 52. pgl. Bombaž, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5204 do 
5207

Preja in sukanec iz bombaža Izdelava iz: (8)

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali česanih ali drugače 
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače pripravl-
jenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 
5212

Bombažne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje. (8)

Izdelava iz: (8)

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače pripravljenih za 
predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- papirja.
ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za odpor-
nost proti krčenju, trajna končna 
obdelava, obogatitev, impreg-
nacija, popravljanje in odstranje-
vanje vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane tka-
nine ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 53. pgl. Druga rastlinska tekstilna vlakna; 
papirna preja in tkanine iz papirne 
preje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5306 do 
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (8)

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali česanih ali drugače 
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače pripravl-
jenih za predenje, 

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5309 do 
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje. (8)

Izdelava iz: (8)

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače pripravljenih za 
predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za odpor-
nost proti krčenju, trajna končna 
obdelava, obogatitev, impreg-
nacija, popravljanje in odstranje-
vanje vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane tka-
nine ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna.

5401 do 
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz: (8)

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali česanih ali drugače 
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače  
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5407 in 
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
tetičnih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge Izdelava iz: (8)

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače pripravljenih za 
predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za odpor-
nost proti krčenju, trajna končna 
obdelava, obogatitev, impreg-
nacija, popravljanje in odstranje-
vanje vozlov) pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane tka-
nine ne presega 47,5 cene izdelka 
franko tovarna.

5501 do 
5507

Umetna ali sintetična rezana vlakna Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

5508 do 
5511

Preja in sukanec za šivanje iz umet-
nih ali sintetičnih rezanih vlaken

Izdelava iz: (8)

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali česanih ali drugače 
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 
5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (8)

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Druge Izdelava iz : (8)

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih ali nečesanih ali 
kako drugače pripravljenih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za odpor-
nost proti krčenju, trajna končna 
obdelava, obogatitev, impreg-
nacija, popravljanje in odstranje-
vanje vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane tka-
nine ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 56. pgl. Vata, klobučevina in netkani materi-
ali; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopi in prameni ter izdelki iz njih, 
razen:

Izdelava iz: (8)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne 

kaše, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

5602 Klobučevina,vključno z impreg-
nirano, prevlečeno ali laminirano:

- Iglana klobučevina Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne 

kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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Lahko se uporabljajo:
-  polipropilenski filament iz tar. št. 

5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. št. 

5503 ali 5506, ali
- filamentni trak iz polipropilena iz 

tar. št. 5501,
pri katerih je v vseh primerih 
denominacija vsakega filamenta ali 
vlakna nižja od 9 deciteksov, pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava iz: (8)

- naravnih  vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali tekstilne 

kaše.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekrite s tek-
stilnim materialom; tekstilna preja, 
trakovi in podobno iz tar. št. 5404 
ali 5405, impregnirani, prevlečeni, 
obloženi z gumo ali plastično maso:

- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s 
tekstilom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki 
niso prekrite s tekstilom.

- Drugo Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače pre-
delanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5605 Metalizirana preja,  posukana ali ne, 
izdelana iz tekstilne preje ali trakov 
ali podobnega iz tar. št. 5404 ali 
5405, kombinirana s kovino v obliki 
niti, traku ali prahu ali prevlečena s 
kovino

Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih ali nečesanih ali 
kako drugače predelanih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5606 Posukana preja in zviti trak in 
podobno iz tar. št. 5404 ali 5405 
(razen iz tar. št. 5605 in posukane 
preje iz konjske žime); ženiljska 
preja (vključno kosmičeno ženiljsko 
prejo); efektno vozličasta preja

Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače  predelanih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobučevine Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne 

kaše.

Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega fila-

menta iz tar. št. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. št. 

5503 ali 5506 ali
- filamentni traki iz polipropilena iz 

tar. št. 5501
pri katerih je v vseh primerih vse-
bina vsakega filamenta ali vlakna 
manjša od 9 decitekstov, pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja 
kot podloga.

- Iz druge klobučevine Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako 

drugače predelanih za predenje, 
ali

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše.

- Drugo Izdelava iz: (8)

- preje iz kokosovega vlakna ali 
jute,

- preje iz sintetičnih ali umetnih fila-
mentov,

- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih 

vlaken, nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače predelanih za pre-
denje.

Tkanina iz jute se lahko uporablja 
kot podloga.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tekstilne 
tkanine; čipke; tapiserije; pozamen-
tarije; vezenine; razen:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače predelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše, 

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za odpor-
nost proti krčenju, trajna končna 
obdelava, obogatitev, impreg-
nacija, popravljanje ali odstranje-
vanje vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane tka-
nine ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna.

5805 Ročno tkane tapiserije (vrste gobe-
lin, flandrijske, aubusson, beauvais, 
in podobne) in z iglo izdelane tapis-
erije (npr. z drobnim in križnim vbo-
dom), konfekcionirane ali ne

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

5810 Vezenine v metraži, trakovih ali 
motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali 

uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka,  

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

5901 Tekstilne tkanine, prevlečene z lepi-
lom ali škrobnimi snovmi, ki se upo-
rabljajo za zunanjo vezavo knjig in 
podobne namene: tkanine za kopi-
ranje; platna, pripravljena za sli-
kanje, toge tkanine (buckram) in 
podobne tkanine, ki se uporabljajo 
za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5902 Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje in najlona, poliestra 
in viskoznega rajona velike jakosti:

- Z vsebnostjo do, vštevši   90 mas. 
%  tekstilnih materialov 

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

5903 Tekstilne tkanine, impregnirane, 
premazane, prevlečene ali prekrite 
ali laminirane s plastičnimi masami, 
razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za odpor-
nost proti krčenju, trajna končna 
obdelava, obogatitev, impreg-
nacija, popravljanje in odstranje-
vanje  vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane tka-
nine ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna.

5904 Linolej, vštevši rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni podlagi, 
premazana prevlečena ali prekrita,  
razrezana v oblike ali ne

Izdelava iz preje. (8)

5905 Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, prev-
lečene ali prekrite ali laminirane z 
gumo, plastičnimi masami ali 
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz: (8)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih 

vlaken, nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače predelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za odpor-
nost proti krčenju, trajna končna 
obdelava, obogatitev, impreg-
nacija, popravljanje in odstranje-
vanje  vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane tka-
nine ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna.

5906 Gumirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar. št. 5902:

- Pletene ali kvačkane tkanine Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače predelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše.

- Druge tkanine iz sintetične fila-
ment preje, ki vsebuje več kot 90 
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, drugače impreg-
nirane, premazane, prevlečene ali 
prekrite; poslikana platna za odrske 
kulise, tkanine za ateljeje in 
podobne namene

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za odpor-
nost proti krčenju, trajna končna 
obdelava, obogatitev, impreg-
nacija, popravljanje in odstranje-
vanje  vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane tka-
nine ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5908 Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, 
sveče, ipd.; žarilne mrežice za plin-
sko razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke , 
impregnirani ali neimpregnirani:

- Žarilne mrežice za plinske 
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materia-
lov za svetilke.

- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št.,  kot je tar. št. izdelka.

5909 do 
5911

Tekstilni izdelki, za industrijsko upo-
rabo:

- Diski ali obroči za poliranje, razen 
iz klobučevine iz tar. št. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin 
ali krp iz tar. št. 6310.

- Tekstilne tkanine, ki se uporablja-
jo pri izdelavi papirja ali v druge te-
hnične namene, podložene ali 
nepodložene s klobučevino, prev-
lečene ali prekrite ali ne, cevaste 
ali neskončne, z eno ali več osno-
vami in/ali votki ali ravno tkane z 
več osnovami in/ali votki iz tar. št. 
5911

Izdelava iz: (8)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:
- - preja iz politetrafluoretilena,(9)

- - preje, večnitne, iz poliamida, 
prekrite, impregnirane ali  prev-
lečene s fenolno smolo,

- - preje iz sintetičnih tekstilnih vla-
ken iz aromatičnih poliamidov, 
dobljenih z   polikondenzacijo m-                    
fenilendiamina in izoftalne         
kisline,

- -  monofilamenta iz politetrafluor-
etilena, (9)

- - preje iz sintetičnih tekstilnih    
vlaken iz poli-p- fenilentereftala-
mida,

- -  preje iz steklenih vlaken,       
prekrite s fenolno smolo in         
ojačene z akrilno prejo, (9)

- - kopoliestrskih monofilamentov  iz 
poliestra in smole iz tereftalne 
kisline in 1.4-cikloheksandiet-
anola in izoftalne kisline,

- - naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače predelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugo Izdelava iz: (8)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače obdelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše.

60. pgl. Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače obdelanih za 
predenje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše.

61. pgl. Oblačila in oblačilni dodatki, pleteni 
ali kvačkani:

- Dobljeni s šivanjem ali drugačnim 
sestavljanjem, iz dveh ali več kos-
ov  pletene ali kvačkane tkanine, 
ki je urezana v določeno obliko ali 
neposredno pridobljena v do-
ločeno obliko

Izdelava iz preje. (8) (10)

- Drugi Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken,  nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače obdelanih  za 
predenje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše.

ex 62. pgl. Oblačila in oblačilni dodatki,ki niso  
pletena ali kvačkana; razen:

Izdelava iz preje. (8) (10)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in 
ex 6211

Oblačila in oblačilni dodatki, 
ženska, dekliška in za dojenčke, 
vezeni

Izdelava iz preje. (10)

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna.(19)

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, prev-
lečenih s folijo iz aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz preje. (10)

ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine, 
če vrednost uporabljene neprev-
lečene tkanine ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. (10)

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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6213 in 
6214

Robčki, žepni robčki, šali,ešarpe, 
rute, naglavne rute, tančice in 
podobni izdelki:

- Vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. (10)

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)

ali

Izdelavi sledi tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema pripravljalnima ali 
končnima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za odpor-
nost proti krčenju, trajna končna 
obdelava, obogatitev, impreg-
nacija, popravljanje in odstranje-
vanje  vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane tka-
nine iz tar. št. 6213 in 6214 ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

6217 Drug gotov pribor za oblačila, deli 
oblačil ali, pribora za oblačila, razen 
tistih iz tar. št. 6212:

- Vezeni Izdelava iz  preje.(10)

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna.(10)

- Ognjevarna oprema iz tkanin, pre-
vlečenih s folijo aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz  preje.(10)

ali

Izdelava iz neprevlečene tka-
nine,pod pogojem, da vrednost 
uporabljene neprevlečene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Medvloge za ovratnike in 
manšete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali 

uvrščeni v drugo tar. št., kot  je tar. 
št. izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje. (10)

ex 63. pgl. Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; ponošena -izrabljena 
oblačila in izrabljeni tekstilni izdelki; 
krpe, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št.,  kot je tar. št. izdelka.

6301 do 
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo, zavese itd., drugi izdelki za 
notranjo opremo:

- Iz klobučevine ali iz netkanih ma-
terialov

Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne 

kaše.

- Drugi:

- - vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen 
pletene ali kvačkane), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine ne 
presega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- - drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.(10) (11)

6305 Vreče in vrečke, ki se uporabljajo za 
pakiranje blaga

Izdelava iz: (8)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače obdelanih za 
predenje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne 
kaše.

6306 Ponjave, platnene strehe in zunanje 
platnene navojnice (tende); šotori; 
jadra (za plovila, jadralne deske ali 
suhozemna vozila); izdelki za tabor-
jenje

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Netkani Izdelava iz: (8) (10)

- naravnih vlaken  ali
- kemičnih materialov ali tekstilne 

kaše.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)

6307 Drugi gotovi izdelki, vštevši kroje za 
oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

6308 Garniture, ki so sestavljene iz  tka-
nine in preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje preprog in pre-
grinjal, tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih tek-
stilnih izdelkov, pripravljenih v zavit-
kih za prodajo na drobno

Vsak predmet  v garnituri mora 
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, 
če ne bi bil v garnituri. Predmeti 
brez porekla pa se lahko vključijo, 
če njihova skupna vrednost ne pre-
sega 15 % cene garniture franko 
tovarna.

ex 64. pgl. Obutev; gamaše in podobni izdelki; 
razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., razen spajanja gornjih 
delov, pritrjenih na notranje pod-
plate ali druge komponente podpla-
tov iz tar. št. 6406.

6406 Deli obutve (vštevši zgornje dele, 
pritrjene ali ne na podplate, razen 
na zunanje podplate), odstranljivi 
vložki za obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gamaše, ovijači in 
podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka

ex 65. pgl. Pokrivala in njihovi deli, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

6503 Klobuki in druga pokrivala iz 
klobučevine, izdelani iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 
6501, vštevši tudi podložene ali 
okrašene

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken. 
(10)

6505 Klobuki in druga pokrivala,   pleteni 
ali kvačkani ali izdelani iz čipke, 
klobučevine ali drugih tekstilnih tka-
nin (razen trakov), tudi okrašena ali 
podložena; mrežice za lase iz 
kakršnega koli materiala,  okrašene 
ali podložene ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken. 
(10)

ex 66. pgl. Dežniki, sončniki, sprehajalne pal-
ice, palice stolčki, biči, korobači in 
njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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6601 Dežniki in sončniki (vštevši palice 
dežnike, vrtne sončnike in podobne 
dežnike)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

67. pgl. Preparirano perje in puh in izdelki iz 
njih; umetno cvetje; lasuljarski 
izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 68. pgl. Izdelki iz kamna, sadre, cementa, 
azbesta, sljude ali podobnih materi-
alov; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 6803 Izdelki iz naravnega skrilavca ali 
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812 Izdelki iz azbesta,izdelki iz  mešanic 
na podlagi azbesta iz mešanic na 
podlagi azbesta in magnezijevega 
karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št.

ex 6814 Izdelki iz sljude, vštevši aglomer-
irano ali rekonstituirano sljudo, na 
podlagi iz papirja, kartona ali drugih 
materialov

Izdelava iz obdelane sljude  (vštevši 
aglomerirano ali rekonstituirano).

69. pgl. Keramični izdelki Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 70. pgl Steklo in stekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7003, 
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001.

7006 Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, emaj-
lirano ali drugače obdelano, toda 
neokvirjeno ali nespojeno z drugimi 
materiali:

- Podlaga iz steklene plošče, prev-
lečena s tanko izolacijsko prevle-
ko polprevodniške vrste v skladu s 
standardi SEMII (12)

- Drugo 

Izdelava  iz neprevlečene podlage iz 
steklene plošče iz  tar. št. 7006.

Izdelava iz materialov iz tar.št. 
7001.

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali 
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7008 Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7009 Steklena ogledala, z okvirjem ali 
brez njega, vštevši tudi vzvratna 
ogledala

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7010 Baloni, steklenice, kozarci, lonci, 
fiole, ampule in druge posode iz 
stekla za transport ali pakiranje 
blaga; stekleni kozarci za vlaganje, 
čepi, pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ali

Brušenje steklenih izdelkov, če 
vrednost nebrušenih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

7013 Stekleni izdelki za namizno  in 
kuhinjsko uporabo, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. št. 7010 
ali 7018)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ali

Brušenje steklenih izdelkov, če 
vrednost nebrušenih steklenih
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

ali

Ročno okraševanje (razen sito-
tiska), ročno pihanje steklenih 
izdelkov, če vrednost ročno pihanih 
steklenih izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 7019 Izdelki iz steklenih vlaken (razen 
preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih vlak-

en, rovinga, preje ali rezanih niti, 
ali

- steklene volne.

ex 71. pgl. Naravni in kultivirani biseri, dragi in 
poldragi kamni; plemenite kovine, 
kovine, platirane s plemenitimi kovi-
nami in izdelki iz njih, imitacija nak-
ita; kovanci; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7101 Naravni ali kultivirani biseri, obdel-
ani, začasno nanizani zaradi lažjega 
transporta

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka  franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 7102
ex 7103 in 
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni 
(naravni, sintetični ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar. št. 7106, 7108 ali 
7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemična 
separacija plemenitih kovin iz tar. št. 
7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 
7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z 
navadnimi kovinami.

- Polpredelane (polizdelki) ali v obli-
ki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, ex 
7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kovi-
nami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z neob-
delanimi plemenitimi kovinami.

7116 Predmeti iz naravnih ali kultiviranih 
biserov, dragih ali poldragih kamnov 
(naravnih, sintetičnih ali rekonstrui-
ranih)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

7117 Imitacije nakita Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.
ali

Izdelava iz delov navadne kovine, 
neprekritih ali neprevlečenih s ple-
menitimi kovinami, pod pogojem, 
da vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 72. pgl. Železo in jeklo; razen za: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

7207 Polizdelki iz železa ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7201, 7202, 7203, 7204 ali 
7205.

7208 do 
7216

Ploščati valjani izdelki, palice, kot-
niki in profili iz železa ali nelegi-
ranega jekla

Izdelava iz ingotov  ali drugih prima-
rnih oblik iz tar. št. 7206.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7217 Hladno vlečena žica iz železa ali 
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7207.

ex 7218, 
7219 do
7222

Polizdelki, ploščati valjani izdelki, 
palice, kotniki in profili iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih prima-
rnih oblik iz tar. št. 7218.

7223 Hladno vlečena žica iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz  tar. št. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

Polizdelki, ploščati valjani izdelki, 
toplo valjane palice v  ohlapno nav-
itih kolobarjih, kotniki in profili iz 
drugih vrst legiranega jekla; votle 
palice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov  ali drugih prima-
rnih oblik iz tar. št. 7206, 7218 ali 
7224.

7229 Hladno vlečena žica iz drugih vrst 
legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7224.

ex 73. pgl. Železni in jekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7301 Piloti Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7302 Deli za železniške in tramvajske tire, 
iz železa ali jekla; tirnice, vodila in 
zobate tirnice, kretniški jezički, 
križišča, spojne palice in drugi deli 
kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna 
ležišča, klini za tirna ležišča, 
podložne plošče pričvrščevalne 
ploščice, distančne palice, drugi 
deli, posebej konstruirani za postav-
ljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7304,
7305 in 
7306

Cevi in votli profili iz železa ali jekla 
(razen iz litega železa)

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307 Pribor za cevi in votle profile, iz ner-
javnega jekla (ISO št. X5CrNiMo 
1712), sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izr-
ezovanje navojev, urezovanje in 
peskanje kovanih polizdelkov, kat-
erih vrednost ne presega 25 % 
cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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7308 Konstrukcije (razen montažnih kon-
strukcij iz tar. št. 9406) in deli kon-
strukcij (npr. mostovi in elementi za 
mostove, vrata za zapornice, stolpi, 
predalčni stebri, strehe, strešna 
ogrodja, vrata in okna ter okviri 
zanje, opaži, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebri), iz  železa ali jekla; 
pločevine, palice, kotniki in profili in  
cevi in podobno, pripravljeni za 
uporabo v konstrukcijah; iz  železa 
ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Zvarjeni 
kotniki in profili iz tar. št. 7301 se 
ne smejo uporabljati.

ex 7315 Verige zoper drsenje Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
7315 ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 74. pgl. Baker in bakreni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št.,kot je tar. 
št. izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

7401 Bakrov kamen, cementni baker 
(precipitat bakra)

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka.

7402 Nerafinirani baker; bakrene anode 
(pozitivne elektrode) za elektrolizo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

7403 Rafinirani baker in bakrove zlitine, 
surovi:

- Rafinirani baker Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

- Bakrove zlitine in rafinirani baker, 
ki vsebuje druge elemente 

Izdelava iz rafiniranega surovega 
bakra ali bakrovih odpadkov in 
ostankov.

7404 Bakrovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št.,kot je tar. št. izdelka.

7405 Predzlitine bakra Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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ex 75. pgl Nikelj in nikljevi izdelki, razen za: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka,

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

7501 do 
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja 
in drugi vmesni izdelki metalurgije 
niklja; surovi nikelj; nikljasti odpadki 
in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 76. pgl. Aluminij in izdelki iz aluminija; razen 
za: 

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

7601 Aluminij, surovi Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

ali
Izdelava s toplotno ali elektronsko 
obdelavo iz nelegiranega aluminija 
ali iz aluminijevih odpadkov in 
ostankov.

7602 Aluminijasti odpadki in ostanki  Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7616 Izdelki iz alumini, razen gaze, tka-
nin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za 
ojačanje in podobnih  materialov 
(vštevši neskončne trakove) iz alu-
minijaste žice, in ekspandirane 
kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka. Lahko se uporabljajo 
gaza, tkanine, rešetke, mreže, 
ograje, tkanine za ojačanje in 
podobni materiali (vštevši tudi 
neskončne trakove) iz aluminijas-
te žice ali ekspandirane kovine iz 
aluminija in

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za morebitno prihodnjo 
uporabo HS 

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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ex 78. pgl. Svinec in svinčeni izdelki, razen za: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka,

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafinirani  svinec Izdelava iz obdelanega svinca ("bul-
lion" ali "work").

- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Ne smejo 
se uporabljati odpadki in ostanki iz 
tar. št. 7802.

7802 Svinčeni odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 79. pgl. Cink in cinkovi izdelki; razen za: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

7901 Cink, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Ne smejo  
se uporabljati odpadki in odpadki iz 
tar. št. 7902.

7902 Cinkovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 80. pgl. Kositer in kositrni izdelki; razen za: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

8001 Kositer, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Ne smejo 
se uporabljati odpadki in ostanki iz 
tar. št. 8002.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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8002 in 
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi 
kositrni izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka.

81. pgl. Druge navadne kovine; kermeti; nji-
hovi izdelki:

- Druge  navadne kovine; ob-
delane; njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, uvrščenih v 
isto tar. št., kot  je tar. št. izdelka, ne 
presega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Druge Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka.

ex 82. pgl. Orodje, nožarski izdelki, žlice in 
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli 
iz navadnih kovin; razen za: 

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št.  izdelka.

8206 Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 
do 8205 v garniturah za prodajo na 
drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št. razen 8202 do 8205. Vendar pa 
se orodje iz tar. št. 8202 do 8205 
lahko vstavi v garniture, če njihova 
vrednost ne presega 15 % cene 
garniture franko tovarna.

8207 Izmenljivo orodje za ročno obdelov-
alne priprave na mehanični pogon 
ali brez njega ali za obdelovalne 
stroje (npr. za stiskanje, kovanje, pre-
rpezovanje, narezovanje in vrezovanje 
navojev, vrtanje, vtiskanje,  grezenje, 
rezkanje, struženje ali navijanje ali 
odvijanje vijakov), vštevši matrice za 
izvlačenje ali istiskanje kovine in 
orodje za vrtanje sten in zemlje

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

8208 Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave 

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8211 Noži z rezili, nazobljenimi ali nena-
zobljenimi (vštevši vrtnarske nože), 
razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka. Lahko se 
uporabljajo ročaji in rezila iz navad-
nih kovin.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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8214 Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za 
striženje,  mesarske ali kuhinjske 
sekače, mesarske sekire in noži za 
sekljanje mesa, noži za papir); garni-
ture in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (vštevši tudi pilice za 
nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka. Lahko se 
uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

8215 Žlice, vilice, zajemalke, penovke, 
lopatice za serviranje kolačev, noži 
za ribe, noži za maslo, prijemalke za 
sladkor in podoben kuhinjski in nam-
izni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka. Lahko se 
uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

ex 83. pgl. Razni izdelki iz navadnih kovin; 
razen za: 

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št.  izdelka.

ex 8302 Drugo okovje, pribor (fitingi) in 
podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomatična zapirala 
za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali iz tar. št. 8302 
pod pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8306 Kipci in drugi okraski iz navadnih 
kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št.  izdelka. Lahko se upo-
rabljajo tudi materiali iz tar. št. 
8306, če njihova vrednost ne pre-
sega 30 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 84. pgl. Jedrski reaktorji; kotli,  stroji in 
mehanske naprave; njihovi deli; 
razen za: 

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8401 Gorilni elementi (polnjenja) za 
jedrske reaktorje

Izdelava, pri kateri
so vsi uporabljeni materiali uvrščeni 
v drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. (13)

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge 
pare (razen kotlov za centralno kur-
javo s toplo vodo, ki lahko proizva-
jajo paro z nizkim tlakom); kotli za 
pregreto vodo

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 

v drugo tar. št., kot je tar. št.  izdel-
ka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tis-
tih iz tar. št. 8402, in pomožne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava, pri kateri
se  vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot sta 8403 ali 
8404.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

8406 Turbine na vodno in drugo paro Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8407 Batni motorji z notranjim zgorevanjem, 
na vžig s svečkami, z izmeničnim ali 
vrtilnim gibanjem bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8408 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8411 Turboreaktivni motorji, turbopropel-
erski motorji in druge plinske tur-
bine

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8412 Drugi pogonski stroji in motorji Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8413 Tlačne črpalke z rotacijskim giban-
jem

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8414 Industrijske nape, ventilatorji in 
podobno

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8415 Klimatizacijske naprave z ventilator-
jem na motorni pogon in elementi za 
spreminjanje temperature in vlažnosti, 
vštevši tiste stroje, pri katerih vlažnosti 
ni mogoče posebej regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)



Stran 4518 / Št. 40 / 24. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije

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

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih materialov 
s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8419 Stroji in naprave za lesno industrijo, 
za proizvodnjo papirne kaše in kar-
tona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. 
kot proizvod, uporabljajo samo do 
vrednosti 25 % cene izdelka fran-
ko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo in valji 
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. 
kot izdelek, uporabljajo samo do 
vrednosti 25 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8423 Tehtnice (razen tehtnic z občutlji-
vostjo  5 cg ali večjo), vključno 
stroje za štetje in kontrolo, ki 
delujejo na podlagi merjenja teže; 
uteži in tehtnice vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8425
do
8428

Stroji in naprave  za dviganje, 
manipuliranje, nakladanje ali raz-
kladanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10 % cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8429 Buldožerji, angledožerji, grejderji, 
stroji za nabijanje in cestni valjarji, 
mehanske lopate, ravnalniki, skrep-
erji, bagri,  nakladalniki z lopato, 
samovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10 % cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8430 Drugi stroji za ravnanje, strganje, 
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali 
vrtanje zemlje, mineralov ali rud; 
ovni in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10 % cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8431 Deli, primerni za uporabo izključno 
ali pretežno s cestnimi valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8439 Stroji za izdelavo celuloze iz vlaknas-
tih celuloznih materialov  ali za 
izdelavo ali končno obdelavo papirja 
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. 
kot izdelek, uporabljajo samo do 
vrednosti 25 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8441 Drugi stroji za predelavo papirne 
kaše, papirja ali kartona, vštevši 
stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. 
kot izdelek, uporabljajo samo do 
vrednosti 25 % cene izdelka fran-
ko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8444 do
8447

Stroji iz teh tar.št,  ki se uporabljajo 
v tekstilni industriji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8448 Pomožni stroji in naprave za upor-
abo s stroji iz tar. št. 8444 in  8445

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8452 Šivalni stroji, razen strojev za šivaje 
knjig iz tar. št. 8440; omarice, sto-
jala in pokrovi, predvideni za šivalne 
stroje; igle za šivalne stroje:

- Šivalni stroji (samo verižni vbod), z 
glavami z maso do 16 kg brez mo-
torja ali do 17 kg z motorjem

- Drugi

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla pri 
sestavljanju glave (brez motorja) 
ne presega vrednosti uporabl-
jenega materiala s poreklom, 

- uporabljeni mehanizmi za zatego-
vanje niti,  kvačkanje in cik-cak so 
že s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter nji-
hovi deli in pribor iz tar. št. 8456 do 
8466

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, 
računski stroji, stroji za avtomatsko 
obdelavo podatkov, razmnoževalni 
stroji, stroji za spajanje)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8480 Livarski okvirji za livarne kovin; mod-
elne plošče; modeli za kalupe; 
kalupi za kovino (razen  kalupov za 
ingote), kovinske karbide, steklo, 
mineralne materiale, gume ali plas-
tične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

8482 Kotalni ležaji Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana z drugim materialom, ali iz 
dveh ali več plasti kovine; garniture 
tesnil, različne po sestavi materiala, 
v vrečkah, ovitkih ali podobnih 
pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8485 Deli strojev ali naprav brez elek-
tričnih priključkov, izolatorjev, tuljav, 
kontaktov ali drugih električnih 
delov, ki niso navedeni ali zajeti 
drugje v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 85. pgl. Električni stroji in oprema ter njihovi 
deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za sne-
manje in repodukcijo televizijske slike 
in zvoka ter deli in pribor za te izdelke; 
razen za: 

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8501 Elektromotorji in električni genera-
torji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali,  uvrščeni v tar. št. 
8503 uporabljajo samo do vred-
nosti 10 % cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8502 Električni generatorski agregati in 
rotacijski pretvorniki

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali,  uvrščeni v tar. št. 
8501 ali 8503, skupaj uporablja-
jo samo do vrednosti 10 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8504 Napajalniki za stroje za avtomatično 
obdelavo podatkov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8518 Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki 
vštevši zvočnike v zvočnih omar-
icah; avdio-frekvenčni električni  
ojačevalniki; kompletni električni 
sestavi za ojačevanje zvoka

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8519 Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom 
ali brez njega, glasbeni avtomati na 
plošče,kasetni magnetofoni in drugi 
aparati za reprodukcijo zvoka, ki 
nimajo vgrajene naprave za sne-
manje zvoka

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8520 Magnetofoni in drugi aparati za sne-
manje zvoka, vštevši aparate z vgra-
jenimi napravami za reprodukcijo 
zvoka ali brez njih

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8521 Aparati za snemanje in reprodukcijo 
slike in zvoka, ki imajo vgrajen  
videotuner ali ne

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8522 Deli in pribor, uporabni izključno ali 
pretežno z aparati  iz tar. št. 8519 do 
8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8523 Pripravljeni  prazni nosilci za zvočna 
in podobna snemanja drugih 
pojavov, razen izdelkov iz 37. 
poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8524 Plošče, trakovi in drugi posneti nos-
ilci,  vključno z zvočnimi in drugimi 
podobno posnetimi pojavi, vključno 
matrice in galvanske odtise za proiz-
vodnjo plošč, razen izdelkov iz 37. 
poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za izdela-
vo plošč

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugo Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 
8523, uporabljajo samo do vred-
nosti 10 % cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, 
vštevši oddajnike z vgrajenim spre-
jemnikom ali aparatom za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka; televizijske 
kamere; videokamere za snemanje 
posamičnih slik in druge videosne-
malne kamere

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8526 Radarji, pomožne naprave za radi-
onavigacijo in aparati za radijsko 
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, 
vštevši sprejemnike, kombinirane v 
istem ohišju z aparatom za sne-
manje ali reprodukcijo zvoka ali z 
uro

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8528 Televizijski sprejemniki, kombinirani 
ali nekombinirani v istem ohišju z 
radijskimi sprejemniki ali aparati za 
snemanje ali reprodukcijo zvoka ali 
slike; videomonitorji  in videoprojek-
torji

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8529 Deli, ki so izključno ali pretežno  
primerni za uporabo z aparati iz tar. št. 
8525 do 8528:

- Izključno ali  pretežno primerni za 
uporabo pri aparatih za videosne-
manje in reprodukcijo slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8535 
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zavarovanje elek-
tričnih tokokrogov ali za povezavo z 
električnimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 
8538 uporabljajo samo do vred-
nosti 10 % cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8537 Table, plošče, pulti, mize, omare in 
druge osnove, opremljene z dvema 
ali več aparati iz tar. št. 8535 ali 
8536, za električno krmiljenje ali 
razdeljevanje električnega toka, 
vštevši tiste z vdelanimi inštrumenti 
ali aparati iz 90. poglavja, razen 
komutacijskih aparatov iz tar. št. 
8517

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 
8538 uporabljajo samo do vred-
nosti 10 % cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni pol-
prevodniški elementi, razen 
silicijevih rezin, ki še niso razrezane 
v čipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materi-

ali uvrščeni v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8542 Elektronska integrirana vezja in mik-
rosestavi

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 
8541 ali 8542 skupaj uporabljajo  
samo do vrednosti 10 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8544 Izolirana žica (vštevši lakirano  ali elek-
trolitsko oksidirano žico), kabli (všte-
vši koaksialne kable) in drugi izoli-
rani električni vodniki, s konektor-
jem ali brez; kabli iz optičnih vlaken, 
kombinirani z električnimi vodniki ali 
ne, s konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8545 Ogljene elektrode, ogljene ščetke, 
oglje za svetilke, oglje za baterije in 
drugi izdelki iz grafita ali drugega 
oglja, s kovino ali brez nje, za elek-
trične namene

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8546 Električni izolatorji iz kakršnega koli 
materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8547 Izolirni deli za električne stroje, 
naprave ali opremo, izdelani v celoti 
iz izolirnega materiala ali samo z 
manjšimi kovinskimi komponentami 
(npr. tulci z navojem), vdelanimi 
med stiskanjem izključno zaradi 
vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 
8546; cevi za električne vodnike in 
spojke zanje, iz navadnih kovin, 
obložene z izolirnim materialom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in  električnih aku-
mulatorjev; iztrošene primarne 
celice; iztrošene primarne baterije 
in iztrošeni električni akumulatorji; 
električni deli strojev ali aparatov, ki 
niso navedeni ali zajeti drugje v tem 
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 86. pgl. Železniške ali tramvajske lokomo-
tive,vozni park in njihovi deli; 
železniški ali tramvajski tirni sklopi in 
pribor in njihovi deli;mehanska (vkl-
jučno elektromehanska) oprema za 
prometno signalizacijo vseh vrst; 
razen za: 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8608 Železniški in tramvajski tirni sklopi in 
pribor; mehanska (vštevši elektrome-
hanska) oprema za signalizacijo, var-
nost, nadzor in upravljanje prometa v 
železniškem, tramvajskem in cest-
nem prometu, prometu na notranjih 
vodnih poteh, parkiriščih, 
pristaniščih  ali letališčih; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 87. pgl. Vozila, druga, razen železniških ali 
tramvajskih tirnih vozil, njihovi deli in 
pribor; razen za: 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8709 Samovozni delovni vozički, brez 
naprav za dviganje ali manipuliranje, 
ki se uporabljajo v tovarnah, 
skladiščih, pristaniščih ali na 
letališčih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vlečna vozila, ki se upora-
bljajo na peronih železniških postaj; 
njihovi deli 

Izdelava, pri kateri:
- se  vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo  v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8710 Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, vštevši tista, ki so 
opremljena z orožitvenimi sredstvi; 
njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8711 Motorna kolesa (vštevši mopede) in 
kolesa s pomožnim motorjem, z 
bočno prikolico ali brez nje; bočne 
prikolice:

- Z batnim motorjem z izmeničnim 
notranjim zgorevanjems prostorni-
no cilindra:

- - do 50 cm3 

- - nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih mate-

rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih materialov 
s poreklom.

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8712 Kolesa brez krogličnih ležajev Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v  tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8715 Otroški vozički in njihovi deli Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga 
vozila, nesamovozna; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se  vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 88. pgl. Letala, vesoljska vozila in njihovi 
deli; razen za: 

Izdelava, pri kateri  se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo  v drugo tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8804 Rotošuti Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št.8804.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

89. pgl. Ladje, čolni in plavajoče kon-
strukcije

Izdelava, pri kateri  se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo  v drugo tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka. Ne sme 
se uporabljati ladijske trupe iz tar. 
št. 8906 .

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 90. pgl. Optični, fotografski, kinematograf-
ski, merilni, kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirurški inštrumenti in 
aparati; njihovi deli in pribor; razen 
za: 

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

9001 Optična vlakna in snopi iz optičnih 
vlake,  kabli iz optičnih vlaken razen 
iz tar. št. 8544; listi in plošče iz 
polarizirajočega materiala; leče 
(vštevši kontaktne leče), prizme, 
zrcala in drugi optični elementi, iz 
kakršnega koli materiala, nemonti-
rani, razen takih  optično neobdela-
nih steklenih elementov 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9002 Leče, prizme, zrcala in drugi optični 
elementi, iz kakršnega koli materi-
ala, montirani, ki so deli ali pribor 
instrumentov ali aparatov, razen 
takih  optičnih neobdelanih  stek-
lenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9004 Očala in podobni izdelki, korek-
tivni, zaščitni ali drugi 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 9005 Daljnogledi ( z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi in 
njihova stojala, razen astronomskih 
refrakcijskih teleskopov in njihovih 
podstavkov

Izdelava pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih materialov 
s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 9006 Fotografski aparati, razen kine-
matografskih kamer, fotografski blisk-
ovni aparati in bliskovne žarnice, 
razen bliskovnih žarnic z električnim 
vžigom

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih materialov 
s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

9007 Kinematografske kamere in projek-
torji, vštevši tiste z vgrajenimi aparati 
za snemanje ali reprodukcijo zvoka

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 

v drugo tar. št., kot je tar. št.  izdel-
ka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna, 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih materialov 
s poreklom.

9011 Optični mikroskopi, vštevši tiste za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo ali mikroprojekcijo

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 

v drugo tar. št., kot je tar. št.  izdel-
ka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna, 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih materialov 
s poreklom.

ex 9014 Drugi navigacijski inštrumenti in 
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9015 Geodetski (vštevši fotogrametrijski, 
oceanografski, hidrološki. meteo-
rološki, geofizikalni inštrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9016 Tehtnice z občutljivostjo  5 centigra-
mov (0,05g) ali več, z utežmi ali brez 
njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9017 Inštrumenti in aparati za risanje, 
označevanje ali matematično 
računanje (npr. risalni aparati, pan-
tografi, kotomeri, risalni pribor v 
kompletu, logaritemska računala, 
računala  v obliki okrogle plošče); 
ročni inštrumenti za merjenje 
dolžine (npr. merilne palice in trakovi, 
mikrometrska merila, merila z non-
ijem), ki niso navedeni ali zajeti v tem 
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9018 Medicinski, kirurški, zobozdravniški 
in veterinarski inštrumenti in aparati, 
vštevši scintigrafske, druge elektro-
medicinske aparate in aparate za 
preiskavo vida:

- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi 
zobozdravniškimi napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. vštevši materiale iz tar. št. 
9018.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 

v drugo tar. št., kot je tar. št.  izdel-
ka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9019 Aparati za mehanoterapijo; aparati 
za masažo; aparati za psihološka 
testiranja; aparati za ozonoterapijo, 
kisikoterapijo, aerosolno terapijo, 
umetno dihanje in drugi terapevtski 
dihalni aparati

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

9020 Drugi dihalni aparati in plinske maske 
razen varovalnih mask brez 
mehaničnih delov in zamenljivih fil-
trov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št.  izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

9024 Stroji in aparati za preizkušanje 
trdote, natezne trdnosti, ali odpor-
nosti na tlak, elastičnosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala (npr.: 
kovin, lesa, tekstilnega materiala, 
papirja, plastične mase)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9025 Hidrometri in podobni  merilniki, ter-
mometri, pirometri,  barometri, vlag-
omeri in  psihrometri, tudi 
kombinacije teh inštrumentov, z 
možnostjo registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9026 Inštrumenti in aparati za merjenje ali 
kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali 
drugih  spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr.: merilniki 
pretoka, kazalniki nivoja, man-
ometri, merilniki toplote); razen 
inštrumentov in aparatov iz tar. št. 
9014, 9015, 9028 ali  9032

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9027 Inštrumenti in aparati za fizikalne ali 
kemične analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, aparati 
za analizo plina ali dima); inštru-
menti in aparati za merjenje ali kon-
trolo viskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske napetosti ali 
podobno, inštrumenti in aparati za 
kalorimetrijska, akustična in 
fotometrijska merjenja ali kontrolo ( 
vštevši ekspozimetre); mikrotomi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje pli-
nov, tekočin ali električne energije, 
vštevši merilnike za njihovo umer-
janje:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugi Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9030 Osciloskopi, spektralni analizatorji in 
drugi inštrumenti in aparati za mer-
jenje ali kontrolo električnih veličin, 
razen merilnikov iz tar. št. 9028; 
inštrumenti in aparati za merjenje ali 
odkrivanje alfa, beta, gama, rent-
genskih, kozmičnih ali drugih ioniz-
irajočih  sevanj

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9031 Inštrumenti, aparati in stroji za mer-
jenje ali kontrolo, ki niso  navedeni 
ali zajeti drugje v tem poglavju; pro-
jektorji profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9032 Inštrumenti in aparati za avtomatsko 
regulacijo ali krmiljenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9033 Deli in pribor (ki niso navedeni ali 
zajeti drugje v tem poglavju) za 
stroje, naprave, inštrumente ali 
aparate iz 90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 91. pgl. Ure in osebne ure in njihovi deli; 
razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

9105 Druge ure Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9109 Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

9110 Kompletni  mehanizmi za osebne ali 
druge ure, nesestavljeni ali delno 
sestavljeni (mehanizmi v kompletih); 
nekompletni  mehanizmi za osebne 
ali druge ure, sestavljeni; grobi urni 
mehanizmi za osebne ali druge ure

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 % 
cene izdelka

franko tovarna, 
- pri kateri se v okviru zgornje meje 

materiali, uvrščeni v tar. št. 9114, 
uporabljajo samo do vrednosti 10 
% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

9111 Ohišja za osebne ure in  deli ohišij Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

9112 Ohišja za hišne, pisarniške in 
podobne ure in ohišja podobne  
vrste za druge proizvode iz tega 
poglavja in  deli zanje

Izdelava, pri kateri:
- se  vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

9113 Jermenčki in zapestnice za ročne 
ure in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, platiranih ali ne 
ali prevlečeni ali ne s plemenito 
kovino

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

92. pgl. Glasbila; njihovi deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

93. pgl. Orožje in strelivo; njuni deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 94. pgl. Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci 
za žimnice, blazine in podobni poln-
jeni izdelki; svetilke in druga svetila, ki 
niso navedena ali zajeta drugje; 
osvetljeni znaki, osvetljene ploščice 
z imeni in podobno; montažne 
zgradbe;
razen za: 

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali uvrščeni v drugo  tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdel-
ano nenapolnjeno bombažno 
tkanino, katere teža ne presega 
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali uvrščeni v drugo tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka.
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki je 
že pripravljena za uporabo v  tar. št. 
9401 ali 9403, pod pogojem, da:
- njena vrednost ne presega 25 % 

cene izdelka franko tovarna,
- so vsi drugi uporabljeni materiali že 

s poreklom in se uvrščajo v druge 
tar. št., razen tar. št. 9401 ali 
9403.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

9405 Svetilke in druga svetila, vštevši refle-
ktorje in njihove dele, ki niso navedeni 
ali zajeti drugje; osvetljeni znaki, 
osvetljene ploščice z imeni in 
podobno, s trajno pritrjenim svet-
lobnim virom, in njihovi deli, ki niso  
navedeni ali zajeti drugje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

9406 Montažne zgradbe Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 95. pgl. Igrače, rekviziti za družabne igre in 
šport; njihovi deli in pribor; razen za: 

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvrščeni v drugo tar. št., 
kot je tar. št.  izdelka.

9503 Druge igrače; zmanjšani modeli (v 
merilu) in podobni modeli za igro, 
vštevši tudi s pogonom; sestavl-
janke  vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 9506 Palice za golf in njihovi deli Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot  
je tar. št. izdelka. Za izdelavo glav 
za palice za golf se lahko uporabijo 
grobo obdelani kosi.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 96. pgl. Razni izdelani izdelki, razen za: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega, rast-
linskega ali mineralnega izvora za 
rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za 
rezljanje iz istih tar. št.

ex 9603 Metle in ščetke (razen metel iz pro-
tja ter ščetk iz materialov  podlasičje 
ali veveričje dlake), mehanične pri-
prave za čiščenje podov, ročne, 
brez motorja: soboslikarski vložki in 
valji, brisalniki za pod  in omele

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

9605 Potovalni kompleti (neseserji) za 
osebno nego, za šivanje ali 
čiščenje obutve ali obleke

Vsak predmet v garnituri mora 
zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala, 
če ne bi bil vključen v garnituro. 
Lahko pa se vključijo predmeti brez 
porekla, če njihova skupna vred-
nost ne presega 15 % cene garni-
ture franko tovarna.

9606 Gumbi, pritiskači, zaklopni gumbi, 
gumbi za srajce in drugi deli teh 
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. 
št. izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

9608 Kemični svinčniki; flomastri in 
označevalci z vrhom iz polsti ali 
drugega poroznega materiala; 
nalivna peresa in podobna peresa; 
peresa za kopiranje; patentni 
svinčniki; peresniki, držala za 
svinčnike in podobna držala; deli 
(vključno kapice in ščipalke) 
navedenih izdelkov, razen tistih iz 
tar.št. 9609

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo peresa in njihove konice 
iz iste tar. št.

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni 
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo 
ali drugače pripravljeni za odtisko-
vanje, vštevši trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za žige, pre-
pojene ali neprepojene, s škatlo ali 
brez nje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot  je tar. 
št. izdelka, 

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 9613 Vžigalniki piezo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
materialov iz tar. št. 9613 ne pre-
sega 30 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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(1) Izjema za koruzo vrste Zea indurata koruzo se uporablja do 31.12.2002.

(2)  Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.

(3)  Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.

(4) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se up-
orabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.

(5) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

(6) Za izdelke,  ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. št.
3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po teži.

(7) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-
D 1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.

(8) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

(9) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

(10) Glej uvodno opombo 6.

(11) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali
kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.

(12) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.

(13) To pravilo se uporablja do 31.12.2005

PRILOGA 7 c

POTRDILO O POREKLU FORM A
�WRþND�D������P�þOHQD�WH�XUHGEH�

1.    Potrdila o poreklu Form A morajo ustrezati vsebini vzorca  v tej prilogi. Uporaba angleščine ali francoščine za opombe na
hrbtni strani potrdila ni obvezna. Potrdila se izpolnijo v angleščini ali v francoščini. Če so pisana z roko, morajo biti izpol-
njena s črnilom in s tiskanimi črkami.

2.    Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm ali plus 8 mm. Uporabljati je treba
bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s  tiskanim zelenim
vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

Če je potrdilo izdelano v več izvodih je samo prvi izvod tiskan z zelenim vzorcem "guilloche".

3. Vsako potrdilo mora imeti serijsko številko,  tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

ex 9614 Tobačne pipe ali glave za pipe Izdelava iz grobo obdelanih kosov.

97. pgl. Umetniški predmeti, zbirke in 
starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1. Blago, dobavljeno iz  (uradni naziv izvoznika, 
naslov, država)

Serijska številka 

                            Splošna shema preferencialov    

POTRDILO O POREKLU
(združena izjava in potrdilo)

FORM A

izdano v ______________________________________________
                                          (država)

Glej opombe na hrbtni strani

2.Blago dobavljeno k (naziv prejemnika, naslov, 
država)

3. Prevozna sredstva in pot (če je znana) 4.  Za uradno uporabo

5.  Zap. 
št.

6. 
Oznake in 
številke 
paketov

7.  Število in vrsta paketov; poimenovanje blaga 8. Merilo za 
določitev  
porekla (glej 
opombe na 
hrbtni strani)

9. Bruto 
teža ali 
druga 
količina

10. Številke 
in datumi 
računov

11.  Potrditev
Na podlagi opravljene kontole se potrjuje, da je izjava izvozni-
ka pravilna.

.................................................................
(Kraj in datum, podpis in žig pristojnega organa)

12.  Izjava izvoznika
Podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki in iz-
jave točni; da je blago izdelano v 

........................................................................
                               (država)
in da blago izpolnjuje vse pogoje, ki se zahtevajo za do-
ločitev porekla za to blago v skladu s splošno shemo
preferencialov za izvoz v

............................................................................
               (država uvoznica)

....................................................
  (Kraj in datum, podpis pristojnega organa)
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PRILOGA  7d

Izjava na računu
(točka b) prvega odstavka in točka b) drugega odstavka 34. m člena te uredbe)

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v  nadaljevanju, mora biti sestavljena v skladu z opombami. Opomb ni treba natis-
niti.

Slovensko besedilo:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. .............(1b)) izjavlja da, razen če ni drugače
jasno navedeno, ima to blago preferencialno ......................(2b) poreklo v skladu s pravili o poreklu Splošne sheme prefer-
encialov Republike Slovenije.

Angleško besedilo:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No. ..........(1a)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of  .................... preferential origin (2a) according to the rules of origin of the
Generalised System of Preferences of the Republic of Slovenia.

Francosko besedilo:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniqre no ........... (1d)) déclare que, sauf indi-
cation claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .................... (2d) au sens des rqgles d'origine du Systqme
des prqfčrences tarifaires gqneralisčes de la Republique de Slovenie.

                                                                                                                                                                              

................................................................. 3     

                (Kraj in datum)

................................................................. 4      

(Podpis izvoznika, dodatno mora biti jasno 
navedeno ime osebe, ki je podpisala izjavo)

-----------------------

�� Kadar izjavo na računu sestavi pooblaščeni izvoznik v smislu 34. š člena uredbe za izvajanje carinskega zakona, mora biti
na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne da pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepaju izpustijo
in se pusti prazen prostor.

2) Navedba porekla izdelkov.

3) Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije vsebovane v samem dokumentu.

4) Glej tudi peti odstavek 34. s člena uredbe za izvajanje carinskega zakona. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se
izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.
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PRILOGA 7 e

Potrdilo o prometu blaga EUR.1  in  zahteva za potrdilo  o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo  o prometu blaga EUR.1 se izpolni na  obrazcih potrdila o prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu,
katerih vzorca sta v  tej prilogi. Obrazci se izpolnijo v slovenskem, angleškem ali francoskem jeziku in v skladu z do-
ločbami domačega prava teritorija ali države izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi
črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena,
je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.

2. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm ali plus 8 mm. Uporabljati je treba
bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s  tiskanim zelenim
vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

3. Pristojni organi teritorija ali države izvoza lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim
tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti
navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko,
tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

(2) Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              No  A   000 000

Preden izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________

                                          in
                                  
____________________________________________________

                   (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina 
držav ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža 
(kg) ali druga 
merska enota 
(l, m3, itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... Št. .....................
Carinski organ:.....................................
Država ali ozemlje izdaje: .......................
.........................................................
.........................................................

Datum ................................................

.........................................................
                              (Podpis)

Žig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Popisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago
izpolnjuje vse pogoje, potrebne za izdajo tega
potrdila.

Kraj in datum ...........................................

..............................................................

(Podpis)   
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

OPOMBE

1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se napačne navedbe
prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil, in jo overiti carinske
oblasti države ali ozemlja izdaje.

2. Izdelki, navedeni  v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora  biti zaporedna številka. Neposredno
pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje na-
knadnih podatkov onemogočeno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira.

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 14. REZULTAT KONTROLE

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

je to potrdilo resnično izdal naveden carinski organ 
in da so navedbe, ki jih vsebuje točne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o vero-
dostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)

 ____________________________________________
                                      (kraj in datum)
                                                          

                         Žig

___________________________________________________
(podpis)

________________________

(1) Označi z X ustrezno navedbo.

Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in točnosti
tega potrdila.

  ____________________________________________
                                      (kraj in datum)

                                                          Žig

 __________________________________________________
 (podpis)
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              No  A   000 000

Preden izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. Zahteva za potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina držav 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov;(1) 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža (kg) 
ali druga 
merska enota 
(l,m3,itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)
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Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................

PRILAGAM naslednja dokazila: (1)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.....................................................................

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih te lahko zahtevajo za izdajo pri-
loženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega bl-
aga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

                                                                                           ..................................................

                                                                                                              (Kraj in datum)

                                                                                           ...................................................

                                                                                                                  (Podpis)

----------------------------------------------------

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca itd., ki se nanašajo na izdelke, uporabljene pri
izdelavi, ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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2313. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju
sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni
uporabi sklepa št. 3 Skupnega odbora po
sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrva-
ško (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/99) 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 o

prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa
št. 3 Skupnega odbora po sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko

Hrvaško

1. člen
V Prilogi 2 k uredbi o izvajanju sporazuma o prosti

trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter
začasni uporabi sklepa št. 3 Skupnega odbora po sporazu-
mu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško (Uradni list RS, št. 121/00) se za tarifno oznako
0406 30 doda besedilo, ki se glasi:

“0406 40 – Sir z modrimi ali podobnimi
žlahtnimi plesnimi nastale
v jedru sira 100 5

0406 90 – Sir, drug 300 5
0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen 300 1“

2. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga, v okviru

posamezne carinske kvote, določene v prejšnjem členu, se
vloži v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 333-00/2000-5
Ljubljana, dne 17. maja 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

MINISTRSTVA

2314. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 189,23 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 33/01).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 15. maja 2001.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

2315. Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti
površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s
pitno vodo

Na podlagi 69. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99 – ZON in 22/00 – ZJS) izdaja minister za
okolje in prostor v soglasju z ministrom za zdravstvo

P R A V I L N I K
o imisijskem monitoringu kakovosti površinskih
voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo

1. člen
Ta pravilnik določa za imisijski monitoring kakovosti

površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo
(v nadaljnjem besedilu: monitoring) skladno s predpisi, ki
urejajo kakovost površinskih voda, ki se jih odvzema za
oskrbo s pitno vodo:

– način izvajanja monitoringa,
– pogostost vzorčenja in analiz vzorcev pri vrednote-

nju parametrov površinskih voda, ki so določeni v prilogi 2
iz uredbe o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema
za oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS, št. 125/00 in
4/01; v nadaljnjem besedilu: uredba),

– referenčne metode merjenja parametrov površin-
skih voda,

– pogoje za usposobljenost izvajalcev monitoringa,
– kakovost opreme za izvajanje monitoringa in
– način in obliko poročanja o monitoringu.
Monitoring iz prejšnjega odstavka zagotavlja mini-

strstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), neposredno.
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2. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. Analizna metoda je zaporedje operacij, ki se upo-

rabljajo pri merjenju posameznega parametra.
2. Meja zaznavnosti je najnižja vrednost parametra

površinskih voda, ki se jo lahko izmeri z navedeno analizno
metodo.

3. Natančnost merjenja je območje, v katerem je 95%
rezultatov meritev, izvedenih na istem vzorcu ter z isto
analizno metodo.

4. Točnost merjenja je razlika med pravo vrednostjo
parametra, ki se ga meri, ter povprečno vrednostjo, ki se jo
izračuna na podlagi rezultatov meritev.

3. člen
Izvajanje monitoringa površinskih voda obsega:
– merjenje temperature vode, električne prevodnosti,

pH vrednosti in vsebnosti kisika na lokaciji vzorčenja,
– vzorčenje površinskih voda in pripravo vzorca,
– analizo vzorca posamezne površinske vode po pa-

rametrih, ki so določeni v prilogi 2 iz uredbe,
– vrednotenje rezultatov analiz vzorcev iz prejšnje ali-

nee za razvrstitev površinskih voda v kakovostne razrede in
– izdelavo poročila o opravljenih meritvah in analizah.

4. člen
Izvajalec monitoringa mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
1. da ima veljavno akreditacijsko listino v skladu s

standardom, ki vsebuje splošne zahteve za usposobljenost
preskusnih in kalibracijskih laboratorijev, za parametre ka-
kovosti površinskih voda iz priloge 2, katerih meritve izvaja
in

2. da se vsaj trikrat letno udeležuje medlaboratorijskih
primerjalnih analiz za izvajanje analiz iz 7. člena tega pravil-
nika ter je pri tem več kot 2/3 rezultatov znotraj sprejemlji-
vega območja.

Izvajalec monitoringa lahko posamezne naloge mo-
nitoringa, ki se nanašajo na vzorčenje in analizo vzorca
površinskih voda iz 3. člena tega pravilnika, poveri tudi
drugi pravni ali fizični osebi kot podizvajalcu, ki je gospo-
darska družba, zavod ali samostojni podjetnih posamez-
nik (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec), če izpolnjuje
pogoje iz prejšnjega odstavka.

Podizvajalec iz prejšnjega odstavka se mora udeleže-
vati medlaboratorijskih primerjalnih analiz iz druge točke
prvega odstavka tega člena, ki jih organizira ministrstvo, ali
ki so organizirane za izvajanje analiz parametrov površin-
skih voda, in o rezultatih teh analiz poročati ministrstvu.

5. člen
Monitoring se izvaja po programu monitoringa povr-

šinskih voda (v nadaljnjem besedilu: program monitorin-
ga), ki ga za obdobje petih let določi minister, pristojen za
varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: minister).

Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– prikaz hidroloških razmer in tokovne mreže površin-

skih voda, ki se jih odvzema za pitno vodo,
– opis posameznega zajetja površinske vode, ki se jo

odvzema za pitno vodo, ter podatke o količinah zajete
vode, razvrstitvi v razred kakovosti površinske vode, obde-

lavi vode pri pripravi pitne vode in območju oskrbe s pitno
vodo,

– lokacije vzorčenja ter opis izdelave in opreme vzor-
čenja površinske vode,

– letni načrt pogostosti vzorčenja in analiz površinskih
voda in

– določitev parametrov površinskih voda, ki so pred-
met monitoringa.

Izvajalec monitoringa lahko predlaga ministru spre-
membo programa monitoringa, če se v času veljavnosti
tega programa posamezna površinska voda razvrsti skla-
dno s predpisi iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika v
drug kakovostni razred kot ob uveljavitvi tega programa.

6. člen
Vzorčenje površinskih voda se v letnem načrtu iz prej-

šnjega člena določi tako, da je reprezentativno za kakovost
površinskih voda v celotnem obdobju posameznega kole-
darskega leta.

Vzorci površinskih voda morajo ustrezati kakovosti po-
vršinske vode na mestu odvzema za pitno vodo skladno s
predpisi iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.

Pogostost vzorčenja in analiz površinskih voda mora
biti enaka ali večja od najmanjše pogostosti, ki je glede na
velikost oskrbovalnega območja s pitno vodo določena v
tabeli 1 iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika (v
nadaljnjem besedilu: priloga 1).

7. člen
Za vzorčenje in analizo vzorcev po parametrih povr-

šinskih voda se uporabljajo analizne metode, določene s
standardi iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika (v
nadaljnjem besedilu: priloga 2).

Za analizo vzorcev iz prejšnjega odstavka se lahko
uporabljajo tudi druge analizne metode, če meja zaznavno-
sti, natančnost merjenja in točnost merjenja ustrezajo za-
htevam iz priloge 2.

Standardi iz prvega in drugega odstavka tega člena z
oznako SIST in DIN so na vpogled pri slovenskem nacio-
nalnem organu za standardizacijo, drugi standardi za ana-
lizne metode pa pri ministrstvu.

8. člen
Meritve parametrov površinskih voda se izvajajo tako,

da sta zagotovljeni natančnost merjenja in točnost merje-
nja za posamezen parameter površinskih voda iz priloge 2.

Meja zaznavnosti uporabljene analizne metode ne sme
biti višja od meje zaznavnosti, ki je za posamezen parame-
ter površinskih voda določena v prilogi 2.

9. člen
Posode za vzorce površinskih voda, reagenti ali meto-

de za konzerviranje dela vzorca za analizo enega ali več
parametrov površinskih voda, razpošiljanje in shranjevanje
vzorcev ter priprava vzorcev za analizo ne smejo vplivati na
rezultate analiz.

Vzorce površinskih voda je treba hraniti v posodah iz
materialov, kot je določeno s standardom SIST ISO
5667-6, ki je na vpogled pri slovenskem nacionalnem
organu za standardizacijo.
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10. člen
O meritvah, vzorčenju in analizah, ki so predmet

monitoringa, mora izvajalec monitoringa za vsako kole-
darsko leto izdelati poročilo o monitoringu.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati po-
datke o:

– podizvajalcih za posamezne naloge monitoringa,
– obsegu meritev,
– lokacijah, času in načinu vzorčenja, uporabljenih

analiznih metodah in merilni opremi,
– rezultatih za posamezne vzorce in parametre,
– meji zaznavnosti, natančnosti merjenja in točnosti

merjenja za uporabljene metode po parametrih in
– vrednotenju rezultatov analiz vzorcev površinskih

voda za obdobje zadnjih petih koledarskih let.
Izvajalec monitoringa na podlagi poročila iz prvega

odstavka tega člena izdela predlog razvrstitve površinskih
voda v kakovostne razrede skladno s predpisi iz prvega
odstavka 1. člena tega pravilnika.

Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora izvaja-
lec monitoringa predložiti ministru ter ministrstvu, pristoj-
nemu za zdravstvo, vsako leto do 31. marca za preteklo
leto.

Podatke iz poročila iz prvega odstavka tega člena
mora izvajalec monitoringa hraniti najmanj deset let.

11. člen
Ne glede na tretji odstavek 6. člena tega pravilnika

lahko izvajalec monitoringa predlaga ministru spremembo
programa monitoringa tako, da je lahko pogostost vzor-
čenja in analiz za posamezno površinsko vodo manjša od
pogostosti, ki je glede na velikost oskrbovalnega obmo-
čja s pitno vodo določena v tabeli 1 iz priloge 1, če so
izpolnjeni ti pogoji:

1. da iz poročila o monitoringu izhaja, da so vredno-
sti posameznega parametra površinskih voda bistveno
manjše od ustreznih mejnih oziroma priporočenih vredno-
sti za ta parameter površinskih voda, določenih s predpisi
iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika,

2. da iz študije o ogroženosti površinskih voda, ki jo
izdela izvajalec monitoringa, izhaja, da na prispevnem
območju posamezne površinske vode ni virov onesnaže-
vanja, ki bi z odvajanjem odpadne vode ali na kateri drug
način onesnažili to površinsko vodo in

3. da je ta površinska voda razvrščena v razred kako-
vosti površinskih voda A1.

12. člen
Prvi program monitoringa iz 5. člena tega pravilnika

minister izda najkasneje do 30. 9. 2001.

13. člen
Prvo razvrstitev površinskih voda v kakovostne razre-

de skladno s predpisi iz prvega odstavka 1. člena tega
pravilnika predlaga ministru izvajalec monitoringa najka-
sneje do 30. 5. 2001 tako, da:

– ovrednoti rezultate analiz vzorcev površinskih voda
za obdobje zadnjih petih koledarskih let, pri čemer upošte-
va obstoječe podatke imisijskega monitoringa površin-
skih voda, ki ga izvaja Hidrometeorološki zavod Republi-
ke Slovenije in so vsebovani v poročilih z naslovi “Razi-
skave kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji“ in “Mo-
nitoring kakovosti izvirov“, oziroma

– da primerja postopke obdelave pri pripravi pitne
vode za tiste površinske vode, za katere ne obstajajo
podatki iz prejšnje alinee, s standardnimi postopki obde-
lave pri pripravi pitne vode posameznega razreda iz prilo-
ge 1 iz uredbe.

Izvajalec monitoringa pridobi podatke iz druge alinee
prejšnjega odstavka od izvajalcev gospodarske javne slu-
žbe oskrbe s pitno vodo.

14. člen
Pri izdelavi poročil o monitoringu, na podlagi katerih

se bodo izvedle razvrstitve površinskih voda za obdobja,
ki zajemajo leta od 1997 do 2001, skladno s predpisom
iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika, se upoštevajo
tudi podatki iz prvega odstavka prejšnjega člena.

15. člen
(1) Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika

lahko izvajalec monitoringa do konca leta 2008 sam izva-
ja monitoring ali poveri izvajanje določenih nalog monito-
ringa podizvajalcu tudi, tudi če sam ali podizvajalec ne
izpolnjujeta pogoja, določenega v 1. točki prvega odstav-
ka 4. člena tega pravilnika, vendar pa izpolnjujeta nasled-
nja pogoja:

1. da osebje, ki opravlja naloge monitoringa, izpol-
njuje pogoje, določene s standardom iz 1. točke prvega
odstavka 4. člena in

2. da ima opremo in prostore, primerne in vzdrževa-
ne v skladu s standardom iz prejšnje točke.

(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka pre-
verja ministrstvo v sodelovanju s Slovensko akreditacijo
in Uradom Republike Slovenije za standardizacijo in me-
roslovje.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-02-27/00
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

Soglašam!

Minister
za zdravstvo

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
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Priloga 1: Pogostost vzorčenja in analiz površinske vode

Tabela 1: Najmanjša letna pogostost vzorčenja in analiz za parametre skupin I, II in III

Število oskrbovanih prebivalcev Razred A1 Razred A2 Razred A3
I II III I II III I II III

> 800 in <= 10.000 * * * * * * 2 1 1
> 10.000 in <= 30.000 1 1 * 2 1 * 3 1 1
> 30.000 in <= 100.000 2 1 * 4 2 1 6 2 1
> 100.000 3 2 * 8 4 1 12 4 1

A1, A2 in A3: razredi kakovosti površinskih voda, določeni v uredbi o kakovostnih razredih površinskih voda, namenjenih za oskrbo s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 125/00 in 4/01)

I, II in III skupine parametrov kakovosti površinskih voda (razporeditev parametrov kakovosti v skupine v tabeli 2 te priloge)
* pogostost vzorčenja določena v programu monitoringa

Tabela 2: Skupine parametrov površinskih voda

I II III
Parameter Parameter Parameter

1. pH 10. Železo 8. Fluoridi
2. Barva (po enostavnem filtriranju) 11. Mangan 9. Adsorbirani organski halogeni

(AOX)
3. Suspendirane snovi 12. Baker 14. Bor
4. Temperatura 13. Cink 17. Nikelj
5. Električna prevodnost (pri 20 °C) 27. Sulfati 19. Arzen
6. Vonj (razredčenje pri 25 °C) 29. Anionaktivni detergenti 20. Kadmij
7. Nitrati 31. Fenolni indeks 21. Krom skupni
28. Kloridi 39. Skupni dušik 22. Svinec
30. Fosfati 41. Celotni organski ogljik (TOC) 23. Selen
36. Kemijska potreba po kisiku 42. Koliformne bakterije 24. Živo srebro

(KPK, metoda K2Cr2O7)
37. Nasičenost s kisikom 43. Fekalne koliformne bakterije 25. Barij
38. Biokemijska poreba po kisiku (BPK5) 26. Cianidi
40. Amonij 32. Mineralna olja

33. Vsota policikličnih aromatskih
ogljikovodikov (PAH)*

34. Vsota pesticidov
35. Posamezni pesticidi
44. Fekalni streptokoki
45. Salmonela

Priloga 2: Analizne metode za parametre

Zap. Parameter kakovosti površinske vode Izražen kot Enota Merilni Najvišja Natančnost Točnost Standard
Št. princip dovoljena LOD merjenja merjenja

1 pH EL 0,1 0,2 SIST ISO 10523

2 Barva (po enostavnem filtriranju) m-1 SPEK 0,1 SIST EN ISO 7887

3 Suspendirane snovi mg/l GRAV 1 5% 10% SIST EN 872

4 Temperatura °C EL - 0,5 1

5 Električna prevodnost (pri 20 °C) µS/cm EL - 5% 10% SIST EN 27888

6 Vonj (razredčenje pri 25 °C) - - - Stopnja redčitve

7 Nitrati NO3 mg/l IC 2 10% 20% SIST EN ISO 10304-1
SPEK SIST ISO 7890
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Zap. Parameter kakovosti površinske vode Izražen kot Enota Merilni Najvišja Natančnost Točnost Standard
Št. princip dovoljena LOD merjenja merjenja

8 Fluoridi F mg/l IC 0,05 10% 20% SIST EN ISO 10304-1
ISE SIST ISO 10359-1

9 Adsorbirani organski halogeni (AOX) Cl µg Cl/l MIKROKUL 3 SIST EN 1485

10 Železo Fe mg/l SPEK 0,02 10% 20% SIST ISO 6332
ICP/AES SIST EN ISO 11885

11 Mangan Mn mg/l ICP/AES 0,01 10% 20% SIST EN ISO 11885

12 Baker Cu µg/l AAS 5 10% 20% DIN 38406-T7
ICP/AES SIST EN ISO 11885

13 Cink Zn µg/l AAS 10 10% 20% SIST ISO 8288
ICP/AES SIST EN ISO 11885

14 Bor B mg/l SPEK 0,1 10% 20% SIST ISO 9390
ICP/MS DIN 38406-29

15 Berilij Be µg/l

16 Kobalt Co µg/l

17 Nikelj Ni µg/l AAS 5 10% 20% DIN 38406-T21
ICP/AES SIST EN ISO 11885

18 Vanadij V µg/l

19 Arzen As µg/l AAS/HT 2 20% 20% SIST EN ISO 11969
ICP/AES SIST EN ISO 11885

20 Kadmij Cd µg/l AAS 0,2 30% 30% SIST EN ISO 5961
ICP/AES SIST EN ISO 11885

21 Krom skupni Cr µg/l AAS 10 20% 30% SIST EN 1233
ICP/AES SIST EN ISO 11885

22 Svinec Pb µg/l AAS 2 20% 30% DIN 38406-T21
ICP/AES SIST EN ISO 11885

23 Selen Se µg/l AAS/HT 5 SIST ISO 9965
ICP/AES SIST EN ISO 11885

24 Živo srebro Hg µg/l AAS/CV 0,1 30% 30% SIST ISO 5666-1

25 Barij Ba mg/l ICP/AES 0,02 15% 30% SIST EN ISO 11885

26 Cianidi CN mg/l SPEK 0,01 20% 30% SIST ISO 6703-1

27 Sulfati SO4 mg/l GRAV 10 10% 10% SIST ISO 9280
IC SIST EN ISO 10304-1

28 Kloridi Cl mg/l VOL 10 10% 10% SIST ISO 9297
IC SIST EN ISO 10304-1

29 Anionaktivni detergenti MBAS mg/l SPEK 0,05 20% SIST EN 903

30 Fosfati PO4 mg/l SPEK 0,03 10% 20% SIST EN 1189

31 Fenolni indeks C6H5OH µg/l SPEK 0,5 0,5 0,5 SIST ISO 6439
GC/FID

32 Mineralna olja µg/l IR 5 20% 30% prEN ISO 9377-4
FLUOR DIN 38409-H18
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Zap. Parameter kakovosti površinske vode Izražen kot Enota Merilni Najvišja Natančnost Točnost Standard
Št. princip dovoljena LOD merjenja merjenja

33 Vsota policikličnih aromatskih
ogljikovodikov (PAH)* µg/l GC/MS 0,04 50% 50% ISO/DIS 7981

34 Vsota pesticidov µg/l HPLC
GC/MS
GC/ECD

35 Ostali posamezni pesticidi µg/l HPLC 0,05 50% 50%
GC/MS

36 Kemijska potreba po kisiku
(KPK, metoda K2Cr2O7) O2 mg/l VOL 10 20% 20% SIST ISO 6060

37 Nasičenost s kisikom % O2 VOL 5 10% 10% SIST EN 25813

38 Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) O2 mg/l VOL 2 1,5 2 EN 1899-2

39 Skupni dušik N mg/l SPEK 0,5 20% 20% EN ISO 11905-1
KEMILUM ENV 12260

40 Amonij NH4 mg/l SPEK 0,05 20% 20% SIST ISO 7150-1
ISE SIST ISO 6778

41 Celotni organski ogljik (TOC) C mg/l IR 1 20% 30% SIST ISO 8245

42 Koliformne bakterije / 100 ml MPN 5 1) SIST ISO 9308 - 2
500 2)

43 Fekalne koliformne bakterije / 100 ml MPN 2 1) SIST ISO 9308 - 2
200 2)

44 Fekalni streptokoki / 100 ml MPN 2 1) ISO 7899 - 1
Intestinalni enterokoki 200 2) SIST EN ISO 7899 - 1

45 Salmonela 1 / 5000 ml SIST ISO 6340

LOD meja zaznavnosti (“limit of detection”)
* vsota: benzo(a)piren, fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren
1) za razred A1
2) za razred A2 in A3

Okrajšave:
EL elektrometrija
SPEK spektrofotometrija
GRAV gravimetrija
VOL volumetrija
IC ionska kromatografija
ISE iono-selektivna elektroda
MIKROKUL mikrokulometrija
AAS atomska absorpcijska spektrofotometrija
AAS/CV atomska absorpcijska spektrofotometrija – tehnika hladnih par
AAS/HT atomska absorpcijska spektrofotometrija – hidridna tehnika
ICP/AES induktivno sklopljena plazma – atomska emisijska spektrofotometrija
ICP/MS induktivno sklopljena plazma – masni detektor
HPLC tekočinska kromatografija visoke ločljivosti
GC/FID plinska kromatografija – detektor s plamensko ionizacijo
GC/MS plinska kromatografija – masni detektor
GC/ECD plinska kromatografija – detektor na zajetje elektronov
IR infrardeča spektrofotometrija
KEMILUM kemiluminiscenca
FLUOR fluorescenčna spektrofotometrija
MBAS “methylene-blue active substances“ – snovi, ki reagirajo z metilenskim modrim
MPN “most probable number“ - najverjetnejše število



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 24. 5. 2001 / Stran 4549

2316. Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih
proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi
embalaži

Na podlagi 8. točke 42. člena zakona o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in
16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo

P R A V I L N I K
o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov

iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži

I. VSEBINA PRAVILNIKA

1. člen
Ta pravilnik ureja:
a) označevanje vina, mošta in drugih proizvodov iz groz-

dja in vina (v nadaljnjem besedilu: pridelki oziroma proizvo-
di):

– pri etiketiranju (na etiketah) in embaliranju (vključno s
transportno embalažo) oziroma na vseh spremljevalnih do-
kumentih (dokumentih iz registra pridelovalcev grozdja in
vina (v nadaljnjem besedilu: register) ter iz kletarske eviden-
ce in drugih listinah, z izjemo carinskih listin);

– na poslovnih listinah, zlasti na računih in dobavnicah
(v nadaljnjem besedilu: komercialni dokumenti), in pri pro-
mociji, vključno z reklamiranjem oziroma oglaševanjem pro-
daje;

b) embalažo, vključno z zamaški, v kateri se lahko
hranijo, skladiščijo in dajejo v promet pridelki oziroma proiz-
vodi.

2. člen
Pridelki oziroma proizvodi morajo biti označeni in pol-

njeni v embalažo v skladu s predpisom, ki ureja predpakira-
ne izdelke, če ni s tem pravilnikom drugače določeno.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so pridelki
oziroma proizvodi, pridelani oziroma proizvedeni v Republiki
Sloveniji, za izvoz lahko opremljeni in označeni tudi v skladu
s predpisi države uvoznice, vendar v nobenem primeru ne
smejo zavajati potrošnika, predvsem glede geografskega
porekla, kakovosti in drugih lastnosti.

Pridelki oziroma proizvodi, ki niso predpisano embali-
rani oziroma označeni, se ne smejo dajati v promet oziroma
skladiščiti z namenom prodaje.

3. člen
Določbe tega pravilnika ne veljajo za pijače, ki niso

rezultat popolne ali delne fermentacije grozdja ali grozdnega
mošta.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka uporaba oz-
nake “vino“ za pijače iz prejšnjega odstavka ni dovoljena.
Uporaba oznake “vino“ je za navedene pijače dovoljena le v
povezavi z besedo, ki določa vrsto osnovne surovine za
proizvod, na primer vrsto sadja, iz katere je pijača pridelana.
Beseda, ki določa vrsto surovine mora biti napisana najmanj
enako vidno kot beseda “vino“. Kot vrsta sadja se štejejo vse
vrste sadja, razen grozdja.

II. POMEN IZRAZOV

4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

men:

1. Označevanje je besedno oziroma drugačno (v obliki
znaka, slike ali druge oznake) opisovanje pridelka oziroma
proizvoda na njegovi embalaži, vključno s transportno embala-
žo, na spremljevalnih listinah, poslovnih listinah in pri promociji.

2. Glavno vidno polje je tisto vidno polje, ki najbolj
pritegne pozornost potrošnika, je najbolj opazno in pred-
stavlja etiketo oziroma etikete, na katerih se nahajajo obvez-
ne oznake, razen, če ni s tem pravilnikom drugače določe-
no. Glavno vidno polje (v nadaljnjem besedilu: glavna eti-
keta) je lahko sestavljeno iz ene ali več etiket.

3. Embalaža so posode, vključno z zamaški in zapor-
kami, v katerih se nahaja pridelek oziroma proizvod, in ovoj-
na oziroma transportna embalaža, ki jo predstavljajo zaščitni
ovoji kot so papir, slamnati ovoji, kartoni in zaboji, ki se
uporabljajo za transport enega ali več posod oziroma za
končno predstavitev pridelka oziroma proizvoda potrošniku.

4. Originalno polnjeni (predpakirani) ali ustekleni-
čeni (v nadaljnjem besedilu: originalno polnjeni) pridelki
oziroma proizvodi so pridelki oziroma proizvodi, polnjeni v
predpisano embalažo, označeno v skladu s tem pravilni-
kom. Pri originalni polnitvi morajo biti posode zaprte tako,
da jih po prvem odpiranju ni več možno, ne da bi bilo to
opazno, zapreti nazaj. Originalno polnjeni pridelki oziroma
proizvodi smejo biti polnjeni – ustekleničeni v posode s
prostornino do vključno 60 litrov.

5. Neoriginalno polnjeni pridelki oziroma proizvodi
so pridelki oziroma proizvodi, ki niso originalno polnjeni v
smislu prejšnje točke tega člena. Označeni morajo biti na
način, predpisan s tem pravilnikom, ter biti v posodah, ki so
primerne za hrambo teh pridelkov oziroma proizvodov.

6. Potrošnik je oseba, ki kupuje pridelke oziroma
proizvode zaradi lastne potrošnje in pridelkov oziroma proiz-
vodov ne predeluje oziroma dodeluje, pri čemer se za dode-
lavo šteje tudi polnjenje v originalno embalažo.

7. Polnilec je:
– oseba, ki izvaja polnjenje in je v register vpisana za

dejavnost ustekleničenja vina skladno s predpisom o re-
gistru ali

– oseba, ki naroča izvedbo originalnega polnjenja pri-
delkov oziroma proizvodov za svoj račun pri polnilcu, re-
gistriranem za storitveno polnjenje vina, skladno s predpi-
som o registru.

8. Serijska številka polnitve je številka, ki označuje
enoto originalno polnjenega pridelka oziroma proizvoda. Isto
serijsko številko imajo posode, ki so napolnjene s popolno-
ma enakim – poenotenim pridelkom oziroma proizvodom,
napolnjenim v enake vrste embalaže, napolnjenim na istem
mestu, na enak način kontroliranem pri pridelavi oziroma
proizvodnji, vključno s polnjenjem. Z isto serijsko številko je
označeno največ toliko enot, ki po vsebnosti ne presegajo
vsebnosti posode poenotenja v kleti, kjer se je poenotenje
pridelka oziroma proizvoda izvajalo.

9. Mošt je grozdni mošt, vinski mošt, zgoščen groz-
dni mošt in rektificiran zgoščen grozdni mošt, pri čemer
se grozdni mošt in vinski mošt lahko nahajata v prometu
potrošniku le neoriginalno polnjena.

III. EMBALAŽA

5. člen
Posode, v katerih se pridelki oziroma proizvodi hranijo,

prevažajo oziroma nudijo potrošniku, morajo izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– biti morajo znotraj čiste,
– ne smejo imeti škodljivega vpliva na pridelke oziroma

proizvode,
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– ohranjajo vse lastnosti pridelkov oziroma proizvodov,
– biti morajo izdelane ali obložene z materialom, ki sme

priti v stik z živili,
– uporabljajo se lahko izključno za živila, kar mora biti

na posodah nad 60 litrov posebej navedeno,
– imeti morajo zamašek in zaporko, ki sta ustrezna za

živila in nista prevlečena s svinčenim ovojem,
– biti morajo označene tako, da je možna takojšnja

določitev vsebine, in sicer v povezavi z določbami predpisa
o registru in predpisa, ki ureja kletarsko evidenco, oziroma
certifikatom države izvoznice,

– označbe ne smejo biti izbrisljive in morajo biti na
posodah nad 60 litrov napisane s črkami, velikimi najmanj
120 mm.

6. člen
Originalno polnjena vina se lahko nahajajo v ponudbi

potrošniku, glede na posamezno kategorijo, v naslednjih
posodah:

1. Deželno vino s priznano geografsko oznako, pride-
lano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: deželno
vino PGO) se kot originalno polnjeno nudi potrošniku:

– v steklenih posodah in drugih posodah ustreznih za
hrambo živil do nazivne prostornine vključno 10 litrov;

– v posodah iz nerjavečega jekla (inox posodah), ki
omogočajo točenje vina pod tlakom preko točilne naprave,
nazivne prostornine od vključno 10 do vključno 60 litrov.

2. Kakovostno vino z zaščitenim geografskim pore-
klom, pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
kakovostno vino ZGP), se kot originalno polnjeno nudi po-
trošniku:

– v steklenih posodah do nazivne prostornine vključno
10 litrov;

– v posodah iz nerjavečega jekla (inox posodah), ki
omogočajo točenje vina pod tlakom preko točilne naprave,
nazivne prostornine od vključno 10 do vključno 60 litrov.

3. Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom,
pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vr-
hunsko vino ZGP) se kot originalno polnjeno nudi potrošni-
ku:

– v steklenih posodah, nazivne prostornine do vključ-
no 10 litrov.

4. Namizno vino, ki ni deželno vino PGO, in kakovo-
stno peneče vino pridelano v Republiki Sloveniji, ter uvože-
no vino se lahko nudi potrošniku v steklenih posodah in v
drugih posodah ustreznih za hrambo živil, nazivne prostorni-
ne do vključno 10 litrov.

7. člen
Zamaški, vključno z zaporkami, ki se lahko uporabljajo

za originalno polnjena vina, morajo biti narejeni oziroma
opremljeni tako, da po odpiranju ni možno ponovno zapira-
nje, ne da bi bilo to opazno.

Zamaški, ki se lahko uporabljajo za kakovostna vina
ZGP in za vrhunska vina ZGP, so plutovinasti ali iz materiala,
ki je vizualno enak pluti, ali navojni iz materiala, primernega
za navojne zamaške.

Zamaški, ki se lahko uporabljajo za peneča, biser in
gazirana vina, so plutovinasti ali iz drugega primernega ma-
teriala s košarico, za pakiranja nazivne prostornine do vključ-
no 0,2 litra pa tudi navojni zamaški. Za vrhunska peneča
vina ZGP se lahko uporabljajo le plutovinasti zamaški s koša-
rico.

8. člen
Odstopanje od označene nazivne prostornine sme v

škodo potrošnika znašati največ toliko, kot je to določeno s

predpisom, ki ureja predpakirane izdelke. Izjema so več kot
10 let stara vrhunska vina, kjer je lahko odstopanje do
dvakrat večje od predpisanega.

IV. OZNAČEVANJE

A) Splošno

9. člen
Označevanje po tem pravilniku in po predpisu, ki ureja

predpakirane izdelke, je obvezno za vsak promet oziroma
transport pridelkov oziroma proizvodov, razen za:

– transport znotraj istega pridelovalnega oziroma pre-
delovalnega obrata,

– transport med dvema obratoma istega proizvajalca,
– transport pridelkov oziroma proizvodov, namenjenih

domači porabi proizvajalca,
– količine, ki v transportu ne presegajo 20 litrov in niso

namenjene prodaji,
– pridelke in proizvode, ki niso vino, mošt ali vinsko

žganje in ki v prometu potrošniku nimajo označenega geo-
grafskega porekla.

Ne glede na določbe prve, druge in tretje alinee prej-
šnjega odstavka je označevanje po tem pravilniku obvezno
za vino, mošt in vinsko žganje, ki so oziroma bodo označeni
z oznako PGO, in za mošt, namenjen predelavi v vino ter
vina, ki so oziroma bodo označena z oznako ZGP, če se
pridelki oziroma proizvodi prepeljejo izven pridelovalnega
območja (vinorodne dežele oziroma vinorodnega okoliša).

10. člen
Pridelki oziroma proizvodi morajo biti označeni v skladu

s tem pravilnikom pri vseh oblikah prometa, promocije in na
vseh listinah.

Vse oznake morajo izražati resnično stanje in ne smejo
kakorkoli zavajati glede dejanske kakovosti, zlasti glede se-
stavin, barve, kakovostne stopnje, geografskega porekla,
sorte vinske trte, navedbe oziroma identitete sodelujočih pri
procesu pridelave, predelave ter glede nazivne prostornine
oziroma drugih lastnosti pridelka oziroma proizvoda.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pride-
lovalec vina zaradi razmer, vezanih na ponudbo in povpraše-
vanje, kljub odločbi o oceni vzorca vina pooblaščene orga-
nizacije za oceno vina, vino uvrsti v širše geografsko obmo-
čje oziroma v nižjo kakovostno stopnjo, kar pa mora biti
posebej zavedeno v njegovi kletarski evidenci. Pridelovalec
vina je dolžan takšno zamenjavo oznak prijaviti v roku 60 dni
pooblaščeni organizaciji, ki je vino ocenjevala, kar poobla-
ščena organizacija zavede v registru.

Prepovedana je uporaba besed, kot so na primer: podo-
ben kot, vrsta, tip, stil, postopek kot, skupaj z nazivom, ki ne
označuje dejanskega geografskega porekla, kakovosti oziro-
ma drugih dejanskih lastnosti pridelka oziroma proizvoda.

11. člen
Za označevanje uvoženih pridelkov oziroma proizvodov

se uporabljajo določbe tega pravilnika smiselno, glede na
kakovost in geografsko poreklo uvoženega pridelka oziroma
proizvoda.

Oznake na uvoženih pridelkih oziroma proizvodih mo-
rajo biti v skladu z navedbami na certifikatu in na drugih
uradnih listinah države izvoznice.

12. člen
Oznake na pridelkih oziroma proizvodih se delijo na

obvezne in dovoljene, pri čemer se morajo vse obvezne
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oznake na etiketah in embalaži nahajati na glavni etiketi, če
ni s tem pravilnikom drugače določeno.

Vse obvezne oznake na pridelkih oziroma proizvodih iz
grozdja in vina morajo biti čitljive, neizbrisljive in napisane s
tako velikostjo črk, takšne oblike in barve, da v zadostni meri
odstopajo od podlage, na kateri so natiskane, in so nedvo-
umno jasne za tistega, ki jih bere, predvsem za potrošnika.

Obvezne oznake morajo biti pritrjene na pridelek oziro-
ma proizvod tako, da se jih ne da odstraniti, ne da bi se
poškodovale in s tem postale neuporabne za ponovno upo-
rabo.

Obvezne oznake ne smejo biti navedene samo v obliki
kode.

13. člen
Vse oznake na pridelku oziroma proizvodu, ki se nudi

potrošniku, morajo biti navedene v jeziku države prideloval-
ke oziroma proizvajalke, lahko pa so prevedene v jezik po-
trošnika, razen neposredne geografske oznake, ki mora biti
napisana v jeziku države pridelovalke oziroma proizvajalke in
je v nobenem primeru ni dovoljeno prevajati.

B) Obvezne oznake

B) 1. Vrsta pridelka oziroma proizvoda, vsebnost
dejanskega alkohola, nazivna prostornina, serijska
številka polnitve, številka odločbe o ocenitvi, leto

pridelave, ostanek nepovretega sladkorja

14. člen
Za označitev vrste proizvoda se, ob izpolnjevanju po-

gojev iz predpisa, ki ureja kakovost vina in enološke postop-
ke in sredstva, uporabljajo naslednji nazivi, ki opisujejo vrsto
pridelka ali proizvoda:

1) za vina
– “mirno vino“ ali “vino“,
– “peneče vino“, za kakovostno peneče vino ZGP in

vrhunsko peneče vino ZGP se lahko uporabi naziv: “penina“,
– “biser vino“,
– “gazirano vino“ ali “gazirano peneče vino“,
– “posebno vino“ z navedbo vrste posebnega vina, na

primer: “naravno sladko posebno vino“ ali ob pogoju, da je
grozdje za vino sušeno na slami, “vino iz sušenega grozdja“
ali “slamno vino“,

– “aromatizirano vino“,
– “alkoholizirano vino“ ali “likersko vino“;
2) za mošt
– “grozdni mošt“,
– “vinski mošt“,
– “zgoščen grozdni mošt“,
– “rektificiran zgoščen grozni mošt“ ali “prečiščen zgo-

ščen grozdni mošt“.
Za druge proizvode iz grozdja in vina uporaba besede

“vino“ ni dovoljena, dovoljena je le pridevniška oblika “vin-
ski“ ali “grozdni“ (na primer: vinski kis).

Pri oznaki “gaziranega penečega vina“ mora biti bese-
da “gaziran“ najmanj enako velika in enako vidna, kot naziv
“peneči“, pri čemer beseda “gaziran“ ne sme biti napisana s
črkami, manjšimi od 3 mm.

15. člen
Vsebnost dejanskega alkohola je obvezna oznaka

za vse pridelke oziroma proizvode, ki vsebujejo dejanski
alkohol. Ta oznaka se lahko nahaja izven glavne etikete.

Vsebnost dejanskega alkohola se lahko označi z eno od
naslednjih navedb: “dejanski alkohol“ ali “dejanska alkoholna
stopnja“ ali okrajšava “alk“ in vsebnost ter oznaka “vol. %“.

Vsebnost dejanskega alkohola, izražena kot volumski
delež v %, se matematično zaokroži na cel % ali najmanj na
0,5 %.

Vsebnost dejanskega alkohola sme odstopati za največ
0,5% od označenega. Pri vinih, ki so ustekleničena več kot tri
leta, penečih, biser, gaziranih vinih in posebnih vinih sme
vsebnost dejanskega alkohola odstopati za največ 0,8%.

Velikost oznake za vsebnost dejanskega alkohola mora
biti navedena s črkami in številkami naslednjih velikosti:

– najmanj 5 mm na posodi, katere nazivna prostornina
je večja od 1 litra;

– najmanj 3 mm na posodi, katere nazivna prostornina
je od vključno 0,2 litra do vključno 1 litra, ter za posebna
vina;

– najmanj 2 mm na posodi, katere nazivna prostornina
je manjša od 0,2 litra.

16. člen
Nazivna prostornina je obvezna oznaka, ki se navede

v hektolitrih, litrih ali centilitrih. Ta oznaka se lahko nahaja
izven glavne etikete.

Nazivna prostornina se označi tako, da sta številka in
enota navedeni skupaj.

Oznake nazivne prostornine morajo biti navedene s
črkami in številkami naslednjih velikosti:

– najmanj 6 mm na posodi, katere nazivna prostornina
je 1 liter ali večja;

– najmanj 4 mm na posodi, katere nazivna prostornina
je od vključno 0,2 litra do 1litra;

– najmanj 3 mm na posodi, katere nazivna prostornina
je od vključno 0,05 litra do 0,2 litra;

– najmanj 2 mm na posodi, katere nazivna prostornina
je manjša od 0,05 litra.

17. člen
Obvezna oznaka na vinu in vinskem žganju je tudi serij-

ska številka polnitve z navedbo števila enot posod v seriji.
Ta oznaka se lahko nahaja izven glavne etikete.

18. člen
Za vina, mošt in vinska žganja, ki se nahajajo v ponudbi

potrošniku, je obvezna navedba številke odločbe o oceni-
tvi vina, mošta ali vinskega žganja, in navedba poobla-
ščene organizacije za oceno vina, ki jo je izdala. Navedba
pooblaščene organizacije je lahko v obliki kratice.

Številka odločbe o ocenitvi se lahko nahaja izven ob-
močja glavne etikete.

Številka odločbe o ocenitvi se navede:
– za originalno polnjena vina na kontrolnem listku,
– za mošt, vinsko žganje in neoriginalno polnjena vina,

v dokumentih, ki izhajajo iz registra in kletarske evidence, ki
spremljajo vino, mošt ali vinsko žganje v prometu, in sicer na
način, da je jasno navedeno, za katero vino, mošt ali vinsko
žganje velja odločba o ocenitvi.

19. člen
Za kakovostna vina ZGP in deželna vina PGO ter ekvi-

valentna vina iz uvoza je pri ponudbi potrošniku obvezna
navedba leta, v katerem je grozdje pridelano. Vino mora
biti v celoti pridelano iz grozdja navedenega letnika.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izjemoma,
če je potrebno zaradi izenačevanja lastnosti vina med posa-
meznimi letniki, vino lahko pridelano iz grozdja različnih
letnikov. V tem primeru mora biti najmanj 85% vina, pred
morebitno obogatitvijo, pridelano iz grozdja, katerega letnik
je označen. Izjema iz tega odstavka se ne sme uporabiti za
vrhunska vina ZGP.
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Za vrhunska vina ZGP, za katera je bilo grozdje trgano
po 1. januarju v letu, ki sledi letu, v katerem je grozdje zorelo
do svoje običajne tehnološke zrelosti, se kot leto pridelave
navede leto, v katerem je grozdje zorelo do svoje običajne
tehnološke zrelosti za predelavo v vino.

Oznaka leta, v katerem je grozdje pridelano, se lahko
nahaja izven glavne etikete.

Za namizna vina, ki niso deželna vina PGO, oziroma
ekvivalentna vina iz uvoza oznaka letnice pridelave grozdja
pri ponudbi potrošniku ni dovoljena.

Ne glede na določbe tega člena je navedba letnika
oziroma letnikov obvezna oznaka za vse pridelke in proizvode
v spremljevalnih dokumentih, ki so izdani na podlagi registra
ter kletarske evidence in na komercialnih dokumentih.

20. člen
Za vina, pridelana v Republiki Sloveniji, je obvezna

oznaka ostanka nepovretega sladkorja v vinu. To je:
– za mirna vina oznake: “suho“, “polsuho“, “polsladko“

ali “sladko“,
– za peneča, biser in gazirana vina oznake: “brut natu-

re“, “extra brut“, “brut“, “zelo suho“, “suho“, “polsuho“ ali
“sladko“.

Oznaka nepovretega sladkorja se lahko nahaja izven
glavne etikete.

Za vina, ki niso pridelana v Republiki Sloveniji, oznaka
ostanka nepovretega sladkorja v vinu ni obvezna oznaka in
je poleg zgoraj navedenega načina lahko izražena:

– v gramih reducirajočega sladkorja na liter,
– v obliki potencialne alkoholne stopnje, ki lahko od-

stopa za največ 0,2%, vendar je odstopanje dovoljeno le
navzdol, iz napisa pa mora biti jasno razvidno, da gre za
potencialno alkoholno stopnjo,

– v obliki vsebnosti skupnega alkohola, ki lahko odsto-
pa za 0,5 vol%, iz napisa pa mora biti jasno razvidno, da gre
za vsebnost skupnega alkohola.

B) 2. Oznake geografskega porekla oziroma kakovosti

21. člen
Za pridelke oziroma proizvode je obvezna oznaka:
– oznaka geografskega porekla, če pridelek oziroma

proizvod za to izpolnjuje pogoje,
– oznaka države pridelovalke pridelka oziroma proizvo-

da in države polnilke pridelka oziroma proizvoda.
Oznaka države je oznaka z ali brez navedbe politične

ureditve ali uradna kratica, ki se uporablja v poštnem prome-
tu. Pri oznaki države mora biti nedvoumno navedeno, katera
država je pridelovalka pridelka oziroma proizvoda in katera
je polnilka pridelka oziroma proizvoda, če sta različni.

Pred navedbo države pridelovalke se doda besedilo
“pridelano v“ za vino in mošt ali navedbo “proizvedeno v“ za
proizvode iz grozdja in vina, ki niso mošt ali vino.

Pred navedbo države polnilke se doda besedilo “pol-
njeno v“ ali “stekleničeno v“.

Če je pridelek oziroma proizvod v isti državi pridelan in
polnjen, se pred navedbo države doda besedilo “pridelano
in polnjeno v“ ali “pridelano in stekleničeno v“ ali samo
“pridelano v“. Za proizvode se beseda “pridelano“ nadome-
sti z besedo “proizvedeno“.

Za mošt in vino je obvezna tudi navedba države pridelo-
valke grozdja, če je le-ta različna od pridelovalke mošta
oziroma vina, z navedbo “grozdje pridelano v“.

Pri etiketiranju in embaliranju navedba geografskega
porekla, razen navedbe države, ni obvezna za:

– namizna vina in ekvivalentna vina iz uvoza, razen za
deželna vina PGO in ekvivalentna vina iz uvoza,

– kakovostna peneča, biser in gazirana vina, ki niso
kakovostna peneča ali biser vina ZGP ali ekvivalentna vina iz
uvoza,

– rektificiran zgoščeni grozdni mošt,
– druge proizvode iz grozdja in vina.

22. člen
Za pridelke oziroma proizvode, pridelane v Republiki

Sloveniji, se uporabljajo geografske oznake, če ti pridelki
oziroma proizvodi za posamezno oznako geografskega po-
rekla oziroma kakovosti izpolnjujejo pogoje, predpisane s
predpisom, ki ureja kakovost vina, enološke postopke in
sredstva.

Oznaka geografskega porekla je v skladu s tem
pravilnikom oznaka, ki jo sestavljata:

a) uveljavljeni izraz, ki določa kakovost vina oziroma
mošta, namenjenega predelavi v vino, glede na geografsko
območje in druge dejavnike, ki vplivajo na kakovost pridel-
kov in proizvodov, in

b) geografsko območje, ki je sestavljeno iz:
– neposredne oznake geografskega porekla in
– podatka o vrsti geografskega območja.
Oznaka zaščitenega geografskega porekla ali ZGP

se sme uporabljati le za mošt, namenjen predelavi v vino,
vino in vinsko žganje.

23. člen
Uveljavljeni izrazi oznake geografskega porekla za

vina in mošt, namenjen predelavi v vino, če so vino in mošt
pridelani v Republiki Sloveniji, so:

a) za mirna, peneča, biser vina, posebna vina in mošt,
namenjen predelavi v vino: “kakovostno vino z zaščitenim
geografskim poreklom“ ali “kakovostno vino ZGP“;

b) za mirna in peneča vina ter mošt, namenjen predela-
vi v vino: “vrhunsko vino z zaščitenim geografskim pore-
klom“ ali “vrhunsko vino ZGP“;

c) za mirna, peneča, biser, gazirana in posebna vina ter
mošt, namenjen predelavi v vino: “deželno vino s priznano
geografsko oznako“ ali “deželno vino PGO“;

č) za vina, za katera so geografsko območje in lastnosti
določeni s posebnim predpisom: “ vino s priznanim tradicio-
nalnim poimenovanjem“ ali “vino PTP“;

d) za mirna, peneča, biser, gazirana in posebna vina
ter mošt, namenjen predelavi v vino: “namizno vino“;

e) za peneča in biser vina: “kakovostno vino“.
Uveljavljeni izrazi iz prejšnjega odstavka tega člena za

mošt, ki ni namenjen predelavi v vino, vinsko žganje in druge
proizvode iz grozdja in vina se uporabljajo tako, da se izraz
“vino“ nadomesti z ustreznim izrazom, ki opisuje vrsto pridel-
ka oziroma proizvoda, razen za uveljavljen izraz pod točko e)
prvega odstavka tega člena, ki se uporablja izključno za
peneča in biser vina.

Uveljavljeni izrazi se morajo uporabljati z navedbo
ustreznega geografskega območja, v skladu s predpisanim
seznamom geografskih oznak vina in drugih proizvodov iz
grozdja in vina, razen uveljavljenega izraza pod točko d) in e)
prvega odstavka tega člena.

Za prodajo izven območja Republike Slovenije se uve-
ljavljeni izrazi iz prvega odstavka tega člena lahko nadome-
stijo z ustreznim prevodom v jezik, razumljiv potrošniku.

Beseda “kakovostno vino“ in njen prevod v jezik, ra-
zumljiv potrošniku, oziroma za uvoženo vino navedba v jezi-
ku pridelovalca ali proizvajalca, se sme navajati izključno v
povezavi z navedbo pridelovalnega območja. Izjema je upo-
raba besede “kakovostno vino“ pri penečih in biser vinih.

Pri kakovostnih penečih vinih ZGP in kakovostnih biser
vinih ZGP ter ekvivalentnih uvoženih kakovostnih penečih in
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biser vinih, pridelanih znotraj označenega pridelovalnega
območja, mora biti naziv geografskega porekla označen tudi
na zamašku.

24. člen
Za pridelke in proizvode, pridelane v Republiki Slove-

niji, se ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, kot dovolje-
na oznaka uporabljajo, skupaj z navedbo ustrezne nepo-
sredne geografske oznake iz predpisanega seznama geo-
grafskih oznak, naslednje navedbe vrste geografskih ob-
močij:

1. za deželna vina PGO, za grozdje, mošt in druge
proizvode iz grozdja in vina, če za to izpolnjujejo pogoje iz
predpisa, ki ureja kakovost vina in enološke postopke in
sredstva:

– “vinorodna dežela“;
2. za kakovostna vina ZGP (vključno z vrhunskimi vini

ZGP) ter grozdje in mošt, namenjen predelavi v kakovostno
vino ZGP:

– “vinorodni okoliš“,
– “vinorodni podokoliš“,
– “vinorodni ožji okoliš“;
3. za vrhunska vina ZGP ter grozdje in mošt, namenjen

predelavi v vrhunsko vino ZGP:
– “vinorodni kraj“,
– “vinorodna lega“.
Za prodajo izven območja Republike Slovenije se lah-

ko navedbe vrste geografskega območja iz točke 1., 2. in 3.
tega člena nadomestijo s prevodom v jezik, razumljiv potro-
šniku.

25. člen
Za pridelke in proizvode, pridelane v Republiki Sloveni-

ji, se za neposredno oznako geografskega porekla upo-
rabljajo le oznake iz predpisanega seznama geograf-
skih oznak, in sicer:

– neposredne oznake geografskega porekla vinoro-
dnih dežel kot obvezne oznake za deželna vina PGO, mošt
in kot dovoljene oznake za druge proizvode iz grozdja in
vina;

– neposredne oznake geografskega porekla vinorodnih
okolišev kot obvezne oznake za kakovostna vina ZGP in
mošt, namenjen pridelavi teh vin;

– neposredne oznake geografskega porekla vinorodnih
podokolišev in vinorodnih ožjih okolišev kot dovoljene ozna-
ke za kakovostna vina ZGP in mošt, namenjen pridelavi teh
vin;

– neposredne oznake geografskega porekla vinorodnih
krajev in vinorodnih leg kot dovoljene oznake za vrhunska
vina ZGP in mošt, namenjen pridelavi teh vin.

26. člen
Oznake geografskega porekla za vina, pridelana v Re-

publiki Sloveniji, morajo biti navedene na glavni etiketi kot
najbolj vidne oznake, pri čemer nobena od sestavin izrazov,
ki sestavljajo oznako geografskega porekla, ne sme biti
večja od neposredne oznake geografskega porekla. Najbolj
vidna oznaka je oznaka, ki je praviloma napisana z največjimi
črkami, katerih debelina ni manjša od debeline drugih na-
vedb na glavni etiketi.

Če je poleg vinorodnega okoliša navedena dodatna
navedba ožjega pridelovalnega geografskega območja, mo-
ra biti le ta manj vidna od navedbe vinorodnega okoliša.
Velikost črk za navedbo tega dodatnega območja ne sme
presegati 2/3 velikosti črk, uporabljenih za vinorodni okoliš,
debelina črk pa ne sme presegati debeline črk, uporabljenih
za vinorodni okoliš.

27. člen
Za vina, ki niso pridelana v Republiki Sloveniji, je, če je

to navedeno v certifikatu države pridelovalke, dovoljena:
– dodatna navedba imena manjšega geografskega ob-

močja, ki ne sme biti enako ali podobno obstoječim nazivom
za kakovostna ali namizna vina z geografsko oznako. Upo-
rablja se izključno za kakovostna vina, pridelana na določe-
nem območju. Taki nazivi se smejo uporabljati le takrat, ko
je meja navedenega območja jasna in vse grozdje prihaja iz
označenega območja;

– dodatna navedba večjega zemljepisnega območja za
dopolnitev informacije, kje to območje dejansko leži;

– za kakovostna vina, pridelana znotraj določenega pri-
delovalnega območja, tudi dodatna navedba imena vinogra-
da, kjer je bilo grozdje pridelano;

– navedba geografskega območja izvora grozdja in
vina za namizno vino, ki ni ekvivalentno deželnemu vinu,
če predstavlja dejansko območje pridelave in ne zavaja
potrošnika. Navedba (neposredna ali posredna) geograf-
skega območja mora biti napisana s črkami, ki so manj
vidne (manjše in bolj tanko napisane) kot naziv “namizno
vino“.

28. člen
Mirno vrhunsko vino ZGP ali ekvivalentno vino iz uvoza

ima lahko glede na čas trgatve in način staranja, v skladu
s predpisom, ki ureja kakovost vina in enološke postopke in
sredstva, eno od naslednjih dodatnih oznak:

– “pozna trgatev“,
– “izbor“,
– “jagodni izbor“,
– “suhi jagodni izbor“,
– “ledeno vino“,
– “arhivsko vino“ ali “arhiva“ ali “starano vino“.
Kakovostno vino ZGP in vrhunsko vino ZGP ter ekviva-

lentno vino iz uvoza lahko, če za to izpolnjuje pogoje, dolo-
čene s predpisom, ki ureja kakovost vina in enološke po-
stopke in sredstva, nosi dodatno oznako “barrique“.

Namizno vino, deželno vino PGO in kakovostno vino
ZGP (razen vrhunskega vina ZGP) ter ekvivalentno vino iz
uvoza lahko, če za to izpolnjuje pogoje, nosi dodatno ozna-
ko “mlado vino“ ali “novo vino“.

Velikost črk oznak, navedenih v tem členu, ne sme
presegati velikosti črk neposredne oznake geografskega
porekla.

29. člen
Za uvožena vina je dovoljena uporaba dodatnega uve-

ljavljenega izraza za kakovostna vina, pridelana na določe-
nem geografskem območju, in namizna vina z geografsko
oznako pod pogojem, da so ti uveljavljeni izrazi v državi
pridelovalki ali proizvajalki predpisani in navedeni v certifika-
tu ter potrjeni s strani uradne inštitucije države pridelovalke
oziroma proizvajalke.

B) 3. Navedba polnilca in drugih sodelujočih pri
proizvodnji in prometu

30. člen
Obvezna je oznaka polnilca pridelka oziroma proizvo-

da, in sicer: polni naziv, vključno z naslovom polnilca, in če
pridelek oziroma proizvod ni polnjen na sedežu polnilca še
točen naslov lokacije polnjenja. Na posodah, ki niso name-
njene potrošniku, pa je obvezna navedba polnega naslova
dobavitelja.

Podatek o uvozniku je obvezen podatek za vsa uvože-
na vina. Ta podatek je lahko naveden izven glavne etikete.
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31. člen
Za kakovostna vina ZGP in deželna vina PGO, za kate-

ra je pridelal grozdje in vino isti pridelovalec, ki je vino tudi
ustekleničil, so dovoljene naslednje dodatne oznake:

– “lastna trgatev in polnitev“ ali
– “ustekleničeno na posestvu“ ali
– “ustekleničeno na kmetiji“ ali
– “ustekleničeno znotraj pridelovalnega območja“ ali
– “pridelal in polnil“.
Navedba dodatnih oznak iz prejšnjega odstavka tega

člena o tem, kje je pridelek oziroma proizvod ustekleničen,
je dovoljena le v primeru, če je pridelek oziroma proizvod
pridelan oziroma polnjen izključno tako, kot je to s tem
izrazom določeno. Izjema je uporaba sredstev za obogati-
tev, ki lahko izvirajo od drugod.

32. člen
Poleg obvezne navedbe polnilca je dovoljena dodatna

navedba “polnjeno za“ ali navedba “originalno polnjeno za“.
Ob pridobitvi predhodnega pisnega soglasja navedenih je

dovoljena navedba vseh, ki so sodelovali v procesu pridelave
pridelka oziroma proizvoda, z navedbo faze pridelave oziroma
predelave, in sicer pridelovalca grozdja, pridelovalca vina oziro-
ma drugega pridelka ali proizvoda, polnilca vina oziroma druge-
ga pridelka ali proizvoda, sodelujočega enologa in sodelujoče-
ga pri distribuciji. Omenjeni podatek mora biti naveden tako, da
je iz podatka nedvoumno jasno, kdo je opravil posamezno fazo
pridelave oziroma predelave ali distribucije.

33. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena je za deželna

vina PGO in kakovostna vina ZGP ter ekvivalentna vina iz
uvoza obvezna navedba pridelovalca vina s polnim nazivom
in naslovom.

C) Dovoljene oznake

C) 1. Barva, parametri analize, metode pridelave,
posebne lastnosti, integrirana ali ekološka pridelava,

drugi podatki

34. člen
Dovoljena je dodatna navedba barve vina: “belo“, “rose“

ali “rdečkasto“ in “rdeče“. Za rdeče kakovostno vino ZGP,
pridelano na območju vinorodnega okoliša Kras, je dovoljena
oznaka barve tudi “črnina“. Navedba barve vina je obvezna v
spremljevalnih dokumentih, ki so izdani na osnovi registra ozi-
roma kletarske evidence, in na komercialnih dokumentih.

35. člen
Dovoljena je navedba dodatnih parametrov fizikalno

kemične analize. Za vina, pridelana v Republiki Sloveniji,
je navedba dodatnih parametrov fizikalno kemične analize
dovoljena le, če jih je z analizo določila pooblaščena organi-
zacija za oceno vina in jih navedla v odločbi o ocenitvi vina,
mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina.

Dodatni parametri iz prejšnjega odstavka ne smejo biti
navedeni na glavni etiketi.

36. člen
Dovoljena je dodatna navedba metode pridelave pri-

delka oziroma proizvoda, vključno s podatki o staranju vina
in drugih proizvodov iz grozdja in vina in podrobnostih iz
tehnologije.

Za kakovostna peneča vina in kakovostna peneča vina
ZGP ter ekvivalentna peneča vina iz uvoza je dovoljena

navedba postopka pridelave, in sicer “vrenje v steklenici“ ali
“klasičen postopek“ ali “tradicionalna metoda“. Za peneča
vina je dovoljena oznaka “postopek vrenja v večji posodi“ ali
“charmat postopek“.

Za vrhunska vina ZGP je dovoljena dodatna navedba
“kontrolirana količina in zrelost grozdja v vinogradu“ ali “kon-
trolirano v vinogradu“.

Za kakovostna vina ZGP je dovoljena navedba dodat-
nih podrobnosti o posebni barvi, organoleptičnih lastno-
stih, če so te navedbe o posebni barvi in organoleptičnih
lastnostih vpisane v poseben seznam, ki ga objavi minister,
pristojen za kmetijstvo.

Če prodajni opis pridelka oziroma proizvoda vsebuje
naziv peneč oziroma peneče vino, mora najmanj 95% vsebi-
ne predstavljati peneče vino.

Izvor alkohola (npr. vinski) je dovoljeno navesti le v
primeru, če je ves alkohol istega – označenega izvora.

Navedbe iz tega člena ne smejo biti navedene na glavni
etiketi.

37. člen
Če deželno vino PGO ali kakovostno vino ZGP, vključno

z vrhunskim vinom ZGP, izpolnjuje predpisane pogoje za
integrirano pridelavo ali za ekološko pridelavo, se sme
tako pridelano vino dodatno označiti s posebnim znakom za
integrirano pridelavo ali ekološko pridelavo, kot ga določa
predpis, ki ureja integrirano oziroma ekološko pridelavo.

Uvoženo vino sme nositi oznako integrirano ali ekolo-
ško pridelano le, če je priloženo potrdilo – certifikat poobla-
ščene organizacije države izvoznice, ki navedbe potrjuje in
dovoljuje takšno oznako.

38. člen
Dovoljene so informacije o preteklosti pridelave vina,

tradiciji pridelovalca, polnilca vina in tudi o staranju vina
oziroma drugih proizvodov iz grozdja in vina, o datumu trga-
tve, polnitve in drugih podrobnostih tehnologije pridelave
grozdja, vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina,
ter priporočila potrošniku v zvezi z uporabo vina (jedi, način
postrežbe, dietetična priporočila, ravnanje z vinom ob strež-
bi in podobno) in katerikoli drugi dejavnik, še posebej, če je
organoleptičnega značaja.

Navedbe iz tega člena ne smejo biti navedene na glavni
etiketi.

C) 2. Oznaka sorte grozdja

39. člen
Oznaka sorte grozdja je dovoljena, če je vsaj 85%

vina ali mošta ali vinskega žganja, pred morebitno obogati-
tvijo pridelano iz označene oziroma označenih sort. Oznaka
dveh sort je dovoljena, če je vino v celoti pridelano iz ozna-
čenih dveh sort, pri čemer delež nobene od navedenih sort
ne sme biti manjši od 15%.

Oznaka sorte grozdja je dovoljena oznaka za kakovostno
vino ZGP ali deželno vino PGO ali za vino ekvivalentne kakovo-
sti iz uvoza. Za namizno vino, ki ni deželno vino PGO, oznaka
sorte grozdja ni dovoljena. Oznaka sorte grozdja je dovoljena
za vinsko žganje, ki ima označeno geografsko poreklo.

Oznaka sorte grozdja pri ponudbi mošta ali vina potro-
šniku je dovoljena oznaka le v primeru, da ima pridelek
oziroma proizvod sortni značaj in je to z organoleptično
oceno pooblaščene organizacije za oceno vina potrjeno.

Za kakovostna peneča vina ZGP in ekvivalentna vina iz
uvoza ter kakovostna peneča vina je dovoljena tudi oznaka
“aromatično peneče vino“, če je vino pridelano iz aromatič-
nih sort vinskega grozdja.
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Oznaka sorte grozdja za mošt, vina in vinska žganja,
pridelana v Republiki Sloveniji, mora biti v skladu s predpi-
som, ki ureja rajonizacijo vinogradniškega območja Repu-
blike Slovenije. Za uvožene pridelke oziroma proizvode
mora biti oznaka sorte v skladu s certifikatom države izvoz-
nice.

Oznaka sorte grozdja je lahko prevedena v jezik potro-
šnika.

Če je oznaka sorte grozdja sestavljena iz dveh besed,
se med ti dve besedi ne sme dodati tretja beseda. Obe
besedi morata biti napisani z enakimi črkami in v enaki
velikosti.

Dovoljena je navedba podatka, da gre za zvrst, z na-
vedbo “zvrst“. Omenjena navedba je dovoljena za kakovo-
stna vina ZGP in za deželna vina PGO ali za vino ekvivalen-
tne kakovosti iz uvoza.

Oznaka sorte ni dovoljena, če bi ime lahko povzročilo
zamenjavo z imenom določenega območja pridelave.

Oznaka sorte je, ne glede na določbe tega pravilnika,
obvezna oznaka za vina in mošt na spremljevalnih dokumen-
tih, izdanih na osnovi registra in kletarske evidence, ter na
komercialnih dokumentih.

C) 3. Fantazijska imena

40. člen
Fantazijska imena po tem pravilniku so: registrirane

blagovne znamke in neregistrirana imena, s katerimi se sme
označiti pridelke oziroma proizvode. Ne glede na določbo
prejšnjega stavka je za kakovostna vina ZGP dovoljena iz-
ključno uporaba registriranih blagovnih znamk.

Fantazijska imena za pridelke oziroma proizvode ne
smejo:

– biti geografski naziv,
– vsebovati geografskega naziva, razen če je pridelek

ali proizvod pridelan na območju, ki je v fantazijskem imenu
neposredno ali posredno vsebovano,

– biti naziv, ki je neresničen ali vsebuje neresnične
podatke o kakovosti pridelka oziroma proizvoda,

– biti identična oznaki za vrsto proizvoda oziroma pri-
delka,

– biti oziroma vsebovati oznake, ki se uporabljajo za
poimenovanje deželnih vin PGO in kakovostnih vin ZGP in
ekvivalentnih vin iz uvoza ter vin PTP, če ne ustrezajo predpi-
sanim zahtevam za takšno poimenovanje.

Fantazijska imena ne smejo vsebovati besed, delov
besed, znakov ali slik, ki lahko povzročijo zmedo ali zavaja-
nje oseb, katerim so namenjene, in sicer predvsem glede
geografskega porekla, kakovosti, pridelovalca in drugih la-
stnosti pridelka oziroma proizvoda.

Za zavajanje se štejejo zlasti:
– slikovni prikazi značilnih pokrajin, naselij, gradov, obi-

čajev, narodnih noš, krajevno značilnih predmetov, če groz-
dje za pridelek oziroma proizvod ni pridelano na območju, ki
je na sliki neposredno (pokrajina, naselje, grad) ali posre-
dno (narodna noša, predmeti, običaji) prikazano;

– navedba naslovov ali verzov za določeno pokrajino
ali Slovenijo značilnih narodnih pesmi, če grozdje za pride-
lek oziroma proizvod ni pridelano na območju – pokrajini,
od koder ta pesem izvira;

– kakršnekoli oznake – znaki razlikovanja za mesta,
občine, državo, če grozdje za pridelek oziroma proizvod ne
izvira iz pridelovalnega območja – pokrajine, kjer se take
oznake – znaki uporabljajo;

– navedba besede v narečju določenega območja –
pokrajine, če grozdje za pridelek oziroma proizvod ni pride-
lano v tej pokrajini;

– navedba za posamezno območje – pokrajino ali za
Slovenijo značilnih lastnih imen, če grozdje za pridelek oziroma
proizvod ne izvira iz navedene pokrajine oziroma Slovenije;

– navedba pomembnih oseb za zgodovino ali seda-
njost pokrajine ali države, če oseba ni značilno povezana z
območjem – pokrajino ali državo, v katerem je pridelano
grozdje za pridelek oziroma proizvod;

– napisi v tujem jeziku, ko gre za takšne izraze ali zelo
podobne izraze, ki se v državi, katere jezik je uporabljen,
uporabljajo za označevanje pridelka oziroma proizvoda, in bi
zaradi tega uporaba tujega jezika lahko zavajala glede dejan-
skega geografskega porekla.

Pokrajina je vsako zaokroženo geografsko območje, ki
ima geografsko ali domače ime, ki se uporablja za poimeno-
vanje določenega območja.

41. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se smejo kot

blagovne znamke uporabljati imena za vina, ki vsebujejo
neposredne geografske oznake, čeprav vino ni pridelano na
območju, ki je v blagovni znamki vsebovano, če se le-te
neprekinjeno uporabljajo že več kot 25 let, in sicer:

– za kakovostno vino ZGP, pridelano v Ljutomersko-Or-
moškem vinorodnem okolišu, individualni blagovni znamki
“Jeruzalemčan“ in “Ljutomerčan“;

– za kakovostno vino ZGP, pridelano v Radgonsko-Ka-
pelskem vinorodnem okolišu, individualna blagovna znamka
“Janževec“;

– za kakovostno vino ZGP, pridelano v Radgonsko-Ka-
pelskem vinorodnem okolišu, individualna blagovna znamka
“Kapelčan“;

– za kakovostno vino ZGP, pridelano v vinorodnem
okolišu Bela krajina, kolektivna blagovna znamka “Metliška
črnina“;

– za kakovostno vino ZGP, pridelano v Bistriškem vino-
rodnem ožjem okolišu, individualna blagovna znamka “Ri-
toznojčan“;

– za kakovostno vino ZGP, pridelano v Šmarsko-Vir-
štajnskem vinorodnem okolišu, individualna blagovna znam-
ka “Virštajnčan“;

– za kakovostno vino ZGP, pridelano v vinorodnem
okolišu Kras, individualna blagovna znamka “Teranton“.

Upravičenec do uporabe blagovnih znamk iz prejšnje-
ga odstavka je dosedanji uporabnik imena ali njegov pravni
naslednik.

Uporaba blagovnih znamk iz prvega odstavka tega čle-
na ne sme ovirati drugih pridelovalcev, ki uporabljajo enak
ali podoben naziv za označevanje geografskega porekla
pridelka oziroma proizvoda skladno z 22. členom tega pra-
vilnika.

C) 4. Priznanja, nagrade

42. člen
Oznaka priznanja ali nagrade se sme uporabljati le na

originalno polnjenem vinu in vinskem žganju, polnjenem v
embalažo do vključno 2 litra. Skupna količina vina ali vinske-
ga žganja z navedbo priznanja ali nagrade, namenjenega za
prodajo, mora biti najmanj 1000 litrov, razen pri prideloval-
cih, katerih skupna pridelava vina je bila ob zadnji prijavi
pridelka manjša od 5000 litrov in za vina, ki nosijo naziv
izbor, jagodni izbor, suhi jagodni izbor ali ledeno vino, več
kot 10 let staro arhivsko vino in za posebna naravna sladka
vina, kjer mora biti skupna količina tega vina, namenjenega
za prodajo, najmanj 100 litrov.

Namizno vino, ki ni deželno vino, ne sme imeti označe-
nega priznanja.
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Kakovostno vino ZGP in deželno vino PGO ter ekviva-
lentno vino iz uvoza je lahko označeno s priznanjem ali
nagrado le v primeru, če je bilo ocenjevano homogeno vino
iste serije, označeno z isto serijsko številko, ki je priznanje
ali nagrado dejansko dobilo in če je to ustrezno dokazljivo z
dokumentacijo.

43. člen
Priznanje ali nagrada se sme navajati le v primeru, ko je

bilo priznanje oziroma nagrada podeljeno na ocenjevanju, ka-
terega pravila je predhodno odobrilo ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo, in če je bilo deželno vino PGO ali kakovostno vino
ZGP oziroma vinsko žganje povzorčeno v skladu s 7. členom
pravilnika o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in
drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 32/00).

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, potrdi pravila oce-
njevanja, če ocenjevanje izpolnjuje naslednje pogoje:

1. če je pokroviteljstvo nad ocenjevanjem dal mednaro-
dni Urad za trto in vino (v nadaljnjem besedilu: OIV) oziroma;

2. če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– da je zagotovljeno, da je tekmovanje odprto za vse

zainteresirane,
– da je postopek ocenjevanja nediskriminatoren,
– da vino ocenjujejo za to delo usposobljeni strokov-

njaki, ki imajo opravljen preizkus znanja, usposobljenosti za
pokuševalca,

– da je zagotovljena anonimnost ocenjevanja,
– da je zagotovljena uporaba ustreznega točkovalnega

sistema,
– da je število priznanj smiselno omejeno, kar pomeni,

da lahko dobi priznanje na mednarodnem ocenjevanju naj-
več 30% prispelih vzorcev, na državnem ocenjevanju največ
50% prispelih vzorcev in na lokalnem ocenjevanju največ
70% prispelih vzorcev,

– da je zagotovljeno, da se ocenjuje izključno vino, ki
izpolnjuje vse predpisane zahteve, predvsem glede kakovo-
sti vina in ustrezne prijave pridelka v register.

Na uvoženem vinu so lahko navedena priznanja oziro-
ma nagrade, če uvoznik dokaže, da je priznanje oziroma
nagrada dodeljena na ocenjevanju, ki je potekalo pod po-
kroviteljstvom OIV ali pod nadzorom institucije, ki jo je poo-
blastila država pridelovalka.

44. člen
Navedba, da se vino oziroma vinsko žganje dobavlja

znanim osebam, dostojanstvenikom ali visokim funkcionar-
jem, je dovoljena le po predhodnem pisnem soglasju ome-
njenih. Dovoljena je tudi navedba primernosti vina za verske
namene, če so verske skupnosti dale predhodno pisno
soglasje za tako navedbo in se vino uporablja izključno za
verske namene.

Oznake iz tega člena so dovoljene le za kakovostna
vina ZGP in deželna vina PGO in vinska žganja ter ekvivalen-
tne pridelke oziroma proizvode iz uvoza, če je to potrjeno s
certifikatom države izvoznice.

D) Oznake mošta

45. člen
Za mošt se ne glede na druge določbe tega pravilnika,

kot obvezna oznaka navaja:
– oznaka nazivne prostornine v skladu s 16. členom

tega pravilnika;
– oznaka gostote, ki se označi z “gostota“ in navedbo

v g/liter ali v stopinjah Oe. Pri zgoščenem grozdnem moštu
ali rektificiranem zgoščenem grozdnem moštu se lahko oz-
nači tudi z navedbo refrakcijskega indeksa.

Nazivna prostornina posod, v katerih se nahaja v pro-
metu rektificiran zgoščen grozdni mošt, je največ 500 litrov.
Posoda mora biti opremljena s takšnim zamaškom, da mo-
rebitno ponovno zapiranje po odpiranju ni možno, ne da bi
bilo to opazno.

Za rektificiran zgoščen grozdni mošt se vsebnost slad-
korja v gramih skupnega sladkorja na liter in drugi obvezni
podatki navedejo v velikosti črk: najmanj 20 mm na posodah
do vključno 50 litrov in 60 mm na posodah nad 50 litrov.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

46. člen
Določba prve alinee tretjega odstavka 18. člena tega

pravilnika se začne uporabljati z uveljavitvijo predpisa, ki bo
urejal uporabo kontrolnega listka.

Določba druge alinee prvega odstavka 20. člena tega
pravilnika, ki se nanašajo na označitev ostanka nepovretega
sladkorja v penečih, biser in gaziranih vinih, se do uveljavitve
predpisa, ki bo urejal kakovost vina in enološke postopke in
sredstva, ne uporablja za oznake “brut nature“, “extra brut“,
“brut“ in “zelo suho“.

Oznake vrste geografskega območja iz druge in tretje
alinee 2. točke in iz 3. točke prvega odstavka 24. člena tega
pravilnika se začnejo uporabljati po uveljavitvi predpisa, ki
ureja rajonizacijo vinogradniškega območja Republike Slove-
nije in v katerem so določene meje teh geografskih območij.

Določba 43. člena tega pravilnika o obveznem oprav-
ljenem preizkusu znanja in sposobnosti za pokuševalce na
ocenjevanjih vina in vinskega žganja se začne uporabljati z
uveljavitvijo predpisa, ki določa preizkušanje pokuševalcev.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika, se prenehajo upo-
rabljati določbe III. poglavja pravilnika o kakovosti vina (Urad-
ni list SFRJ, št. 17/81, 37/88 in 14/89 in Uradni list RS,
št. 1/95, 70/97, 59/99 in 32/00), ki urejajo embalažo in
označevanje pridelkov in proizvodov, razen za pridelke in
proizvode, ki so bili označeni, opremljeni oziroma za katere
je bila oprema naročena pred uveljavitvijo tega pravilnika,
vendar le za letnik vina 2001 in za starejše letnike.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se lahko določbe 4.,
5., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 23., prvega
in drugega odstavka 24., 25., 26., 27. in 28. člena
pravilnika o označevanju vina in drugih proizvodov iz grozdja
in vina (Uradni list SRS, št. 18/77 in 10/78 in Uradni list
RS, št. 70/97 - ZVDP in 3/00), uporablja le za pridelke in
proizvode, ki so bili označeni, opremljeni oziroma za katere
je bila oprema naročena pred uveljavitvijo tega pravilnika,
vendar le za letnik vina 2001 in za starejše letnike.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 321-03-89/01
Ljubljana, dne 26. aprila 2001

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

Soglašam!

Minister
za zdravstvo

dr. Dušan Keber l. r.
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2317. Seznam zdravil, za katera so bile od 26. 4. 2001
do 14. 5. 2001 izdane odločbe o prenehanju
dovoljenja za promet

Na podlagi 26. in 28. člena zakona o zdravilih in medi-
cinskih 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 so bile od 26. 4. 2001

do 14. 5. 2001 izdane odločbe o prenehanju
dovoljenja za promet
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Št. 512-25/01-144
Ljubljana, dne 15. maja 2001.

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

Direktorica
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USTAVNO SODIŠČE

2318. Odločba o razveljavitvi zakona o lastninskem
preoblikovanju zavarovalnic

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobude družb Lek, d.d., Ljubljana, Sava, d.d.,
Kranj, Mura, d.d., Murska Sobota, Pivovarna Union, d.d.,
Ljubljana, Terme Čatež, d.d., Brežice, ki jih zastopa Bojan
Klenovšek, odvetnik v Ljubljani, in Abanke, d.d., Ljubljana,
ki jo zastopata Bojan Klenovšek, odvetnik v Ljubljani, in
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, d. n. o. - o. p., Ljublja-
na, po opravljeni javni obravnavi dne 20. februarja 2001, na
seji dne 19. aprila 2001

o d l o č i l o :
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Ura-

dni list RS, št. 13/00) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Družba Lek je dne 13. 4. 2000 vložila pobudo za

oceno ustavnosti 2. člena, 1. in 3. točke četrtega odstavka
3. člena, petega odstavka 3. člena ter 5., 7., 8. in 9. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (v nada-
ljevanju: ZLPZ) in predlagala začasno zadržanje izvrševanja
izpodbijanih zakonskih določb; predlagala je tudi, naj ustav-
no sodišče odloči o ustavnosti in zakonitosti postopka, po
katerem je bil ZLPZ sprejet. Dne 21. 6. 2000 so družbe
Sava, Mura, Pivovarna Union in Terme Čatež vložile pobudo
za oceno ustavnosti ZLPZ v celoti in predlagale zadržanje
izvrševanja izpodbijanega zakona v celoti. Dne 11. 12. 2000
je pobudo za oceno ustavnosti ZLPZ vložila še Abanka. Lek
navaja, da je delničar Zavarovalnice Triglav, ostale pobudni-
ce navajajo, da so bile ustanoviteljice in zavarovanke Zava-
rovalne skupnosti Triglav in da je Zavarovalnica Triglav njena
pravna naslednica. S tem utemeljujejo svoj pravni interes,
ker se ZLPZ nanaša tudi na Zavarovalnico Triglav. Pobudni-
ce v svojih navedbah izhajajo predvsem iz konkretnega pri-
mera Zavarovalnice Triglav.

2. Lek izpodbija posamezne določbe ZLPZ. Navedbe,
ki se nanašajo na določbe 2., 5. in 7. člena ZLPZ, kot
sporno izpostavljajo vprašanje ugotovitve vrednosti družbe-
nega kapitala v zavarovalnicah oziroma vprašanje ugotavlja-
nja in določitve razmerja med zasebnim kapitalom in neno-
miniranim družbenim kapitalom v zavarovalnicah. Sporna naj
bi bila določitev datuma in metode, po kateri se ugotavlja
vrednost celotnega kapitala zavarovalnic, vrednost zasebne-
ga in družbenega kapitala ter razmerje med njima. Zatrjuje,
da so izpodbijane določbe ZLPZ v neskladju s 33. členom
ustave in s 1. členom Protokola št. 1 h Konvenciji o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št.
33/94, MP, št. 7/94 - v nadaljevanju: EKČP), ki ureja
varstvo zasebne lastnine, s 155. členom ustave (prepoved
retroaktivnosti) in z 2. členom ustave (načelo varstva zaupa-
nja v pravo).

3. Pobudnica Lek meni, da se razmerje med zasebnim
in družbenim kapitalom ne more ugotavljati na dan 31. 12.
1998, kot to določa ZLPZ, saj do pomešanja obeh vrst
premoženja ni prišlo na ta dan, temveč ob ustanovitvi seda-
njih zavarovalnic kot delniških družb. Zato bi morali upošte-
vati realno vrednost prenesenega premoženja na dan usta-
novitve zavarovalnice, ki se je preoblikovala iz zavarovalne
skupnosti. Izpodbijana ureditev ugotavljanja vrednosti celot-
nega, zasebnega in družbenega kapitala ter določanje ra-

zmerja med zasebnim in družbenim kapitalom po mnenju
pobudnice posega v zasebno lastnino novih delničarjev za-
varovalnice, saj se nenominirani kapital vrednoti drugače kot
zasebni kapital, čeprav bi morali obe vrsti kapitala deliti
enako usodo oziroma bi za obe vrsti kapitala morala veljati
enaka metoda določanja vrednosti. Izpodbijana ureditev v
ZLPZ naj bi povzročila, da je vrednost družbenega kapitala
znatno precenjena na škodo zasebnega kapitala, kar pome-
ni neutemeljeno oškodovanje zasebnih delničarjev, saj se
zmanjšuje njihov lastniški delež v osnovnem kapitalu zavaro-
valnice.

4. Kršitev 155. člena ustave je po mnenju družbe Lek v
tem, da se z določitvijo razmerja med družbenim in zase-
bnim kapitalom na dan 31. 12. 1998 zasebnim delničarjem
jemlje pravico do uveljavljanja njihovih delničarskih pravic v
obsegu, ki so jih pridobili z vplačilom delnic ob ustanovitvi
zavarovalnice, v primeru Zavarovalnice Triglav na dan 28. 12.
1990, zato naj bi ZLPZ učinkoval za nazaj in posegal v že
vzpostavljena razmerja.

5. Kršitev načela varstva zaupanja v pravo iz 2. člena
ustave utemeljuje družba Lek s tem, da je vplačala delnice
zato, ker je utemeljeno pričakovala, da bo z dodatnim pred-
pisom, predvidenim v takrat veljavnem 123.a členu zakona
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarova-
nja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in nasl. - v nadaljevanju:
ZTSPOZ90) t. i. nenominirani družbeni kapital dobil le titu-
larja in da se bo njegov obseg ugotavljal po stanju ob usta-
novitvi Zavarovalnice Triglav ter da določitev titularjev neno-
miniranega družbenega kapitala ne bo prizadela njenega
deleža. Določba 5. člena ZLPZ naj bi bila v neskladju z
2. členom ustave tudi zato, ker se določba o opredelitvi
kriterijev za ugotovitev deleža družbenega kapitala sklicuje
na povsem neopredeljen pojem “ustrezna merila in metode
vrednotenja”, kar naj bi dopuščalo različne interpretacije te
določbe ter popolno arbitrarnost ocenjevalcev in vlade.

6. Družba Lek nadalje izpodbija določbe 1. točke četr-
tega odstavka 3. člena v zvezi s petim odstavkom 3. člena in
3. točke četrtega odstavka 3. člena ZLPZ. Navedene določ-
be so po njenem mnenju sporne z vidika dopustnosti določi-
tve določenih korporacijskih upravičenj v zavarovalnici v ko-
rist Republike Slovenije kot zastopnika interesov nenomini-
ranega družbenega kapitala. Po mnenju pobudnice je spor-
no, da določena upravičenja, ki v ustroju delniške družbe
pripadajo delničarjem, zakon podeli državi, še preden ta
formalno postane delničar zavarovalnice. Lek v tej zvezi
zatrjuje kršitev 2. in 33. člena ustave. Titularji t.i. nenomini-
ranega družbenega kapitala bodo po njenem mnenju lahko
začeli uveljavljati svoje delničarske pravice šele, ko bodo
pridobili status delničarja v zavarovalnici.

7. Navedbe v pobudi družbe Lek se nanašajo tudi na
ustavnost določbe 8. in 9. člena ZLPZ in sicer z zatrjeva-
njem o neustreznosti ureditve postopka, ki predvideva upo-
rabo pravil upravnega postopka. Pobudnica meni, da takšna
ureditev pomeni kršitev 6. člena EKČP in 22. člena ustave.

8. Lek tudi predlaga, naj ustavno sodišče odloči o
ustavnosti in zakonitosti postopka, po katerem je bil ZLPZ
sprejet. Navaja, da je ZLPZ v tretjo obravnavo prišel v skoraj
popolnoma spremenjenem besedilu, zato bi se moral posto-
pek sprejemanja zakona začeti znova. V tej zvezi zatrjuje
kršitev 1. člena ustave (načelo demokratičnosti) in kršitev
89. člena ustave (zakonodajni postopek) ter 196. in
197. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št.
40/93 in nasl. - v nadaljevanju: poslovnik).

9. Družbe Sava, Mura, Pivovarna Union in Terme Čatež
ter Abanka izpodbijajo ZLPZ v celoti. Navedbe v teh pobu-
dah nasprotujejo sami ideji in temeljni zasnovi izpodbijanega
zakona. Po mnenju pobudnic v zavarovalnicah sploh ni ne-
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nominiranega družbenega kapitala, ki bi ga bilo treba la-
stninsko preoblikovati na način, določen z ZLPZ. V tej zvezi
zatrjujejo kršitev 33. člena ustave (pravica do zasebne la-
stnine) in drugega odstavka 14. člena ustave (enakost pred
zakonom).

10. Nedopusten poseg v zasebno lastnino pobudnice
utemeljujejo s tem, da kapital, katerega lastninjenje v korist
Republike Slovenije in njenih skladov predvideva ZLPZ, ni
bil nikoli premoženje Republike Slovenije niti to premoženje
ni bilo družbeno, temveč so titularji tega premoženja lahko
le ustanovitelji nekdanje zavarovalne skupnosti in njeni zava-
rovanci. Po mnenju pobudnic je izpodbijani zakon napačno
določil titularja tako imenovanega družbenega kapitala v za-
varovalnicah in pomeni podržavljenje premoženja pobudnic.
Po mnenju pobudnic ZLPZ posega v njihove premoženjske
pravice, ki so jih pridobile v zvezi s prenesenim premože-
njem iz nekdanje zavarovalne skupnosti na sedanjo zavaro-
valnico kot ustanoviteljice in zavarovanke zavarovalne sku-
pnosti.

11. Pobudnice svoje stališče, po katerem so titularji
prenesenega premoženja lahko le ustanovitelji in zavarovanci
nekdanje zavarovalne skupnosti, izpeljujejo iz značilnosti or-
ganiziranja in delovanja nekdanje zavarovalne skupnosti ter iz
značilnosti preoblikovanja zavarovalne skupnosti v letu 1990.
Pobudnice izhajajo iz stališča, da je nekdanja zavarovalna
skupnost delovala kot vzajemna zavarovalnica, preoblikova-
nje iz zavarovalne skupnosti v zavarovalnico po ZTSPOZ90
pa naj bi bilo izvedeno kot prenosno preoblikovanje vzajemne
zavarovalnice v delniško družbo.

12. Pobudnice navajajo, da je v skladu z zakonom o
temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
(Uradni list SFRJ, št. 24/76 - v nadaljevanju: ZTSPOZ76)
zavarovalna skupnost delovala po načelu vzajemnosti in soli-
darnosti, da so ustanovitelji in zavarovanci zavarovalne sku-
pnosti zagotovili vsa sredstva za njeno ustanovitev in delova-
nje, da so jo kot taki tudi upravljali in da so jim ob morebitni
likvidaciji zavarovalne skupnosti pripadala vsa preostala sred-
stva zavarovalne skupnosti.

13. Pobudnice še navajajo, da so v zavarovalni skup-
nosti sicer obstajali različni pravni režimi premoženja, pri
čemer iz analize pravne ureditve po ZTSPOZ76 zaključuje-
jo, da so sredstva ustanovitvenega sklada pripadala ustano-
viteljem, sredstva delovne skupnosti delno ustanoviteljem,
delno pa imetnikom zavarovalnih polic, torej zavarovancem,
zavarovalna sredstva pa so pripadala zavarovancem. Tako je
po mnenju pobudnic že ZTSPOZ76 opredeljeval, kdo je
titular sredstev v zavarovalni skupnosti, in je bil torej ves tako
imenovani nenominirani družbeni kapital dejansko nomini-
ran, saj je bilo jasno, komu so pripadale vse pravice v zvezi s
temi sredstvi. Iz načina ustanovitve zavarovalnih skupnosti,
njihovega upravljanja in načina njihovega prenehanja naj bi
izhajalo, da v zavarovalnih skupnostih ni bilo nenominirane-
ga družbenega kapitala in da so imeli ustanovitelji oziroma
zavarovanci zavarovalne skupnosti vseskozi vsebinsko po-
dobne pravice, kot jih imajo ustanovitelji in zavarovanci vza-
jemne zavarovalnice. Ker naj bi bilo ves čas znano, kdo je
titular sredstev v zavarovalni skupnosti, po mnenju pobudnic
ZLPZ pomeni podržavljenje njihovega premoženja in poseg
v njihove premoženjske pravice, ki so jih imele (pridobile) na
premoženju, prenesenem iz nekdanje zavarovalne skupno-
sti na sedanjo zavarovalnico.

14. Po mnenju pobudnic jim ZTSPOZ90 njihovih pra-
vic ni odvzel, saj je ureditev tega vprašanja (torej lastninske-
ga preoblikovanja oziroma določitev titularjev prenesenega
premoženja) le prepustil kasnejšemu zakonu. ZLPZ bi zato
moral urediti le način določitve titularjev prenesenega pre-
moženja, pri tem pa upoštevati premoženjska upravičenja

pobudnic kot nekdanjih ustanoviteljev in zavarovancev zava-
rovalnih skupnosti.

15. Kršitev načela enakosti pred zakonom pobudnice
utemeljujejo s primerjavo z bankami. Pri spreminjanju bank v
kapitalske družbe so bile pravice ustanoviteljev dosledno
spoštovane, saj so ustanovitelji bank svoje premoženjske
pravice (ustanoviteljske vloge) v procesu lastninjenja lahko
spremenili v delnice bank. ZLPZ pa določa povsem druga-
čen režim lastninjenja za enake vrste premoženje. Po mne-
nju pobudnic ni razlogov za drugačno obravnavanje ustano-
viteljev zavarovalnih skupnosti v primerjavi z ustanovitelji bank
pri njihovem preoblikovanju, saj je bila opredelitev bank in
opredelitev zavarovalnih skupnosti v prejšnji ureditvi povsem
primerljiva.

16. Državni zbor v odgovoru poudarja, da so nekdanji
predpisi jasno ločevali med sredstvi zavarovalne skupnosti,
ki jih je prejela od premij svojih zavarovancev, in med zdru-
ženimi sredstvi. Navaja, da so delničarji preoblikovanih zava-
rovalnic postali le upravljalci družbenega kapitala, ki je bil
prenesen iz nekdanje zavarovalne skupnosti, niso pa mogli
pridobiti lastninskih upravičenj, in da lastninsko preoblikova-
nje tega družbenega kapitala lahko uredi le zakon. Državni
zbor še navaja, da je ustavna ureditev iz leta 1974 določala
nelastninski koncept družbene lastnine. Nadalje zatrjuje, da
v primeru zavarovalnih skupnosti ni šlo za vzajemne zavaro-
valnice, da zavarovanci niso nujno nosili obveznosti izgub in
da zavarovalne skupnosti niso upravljali po članskem princi-
pu, temveč po delegatskem sistemu, ki je temeljil na dejstvu
združevanja sredstev iz družbene lastnine, prav tako pa je
tudi v zavarovalni skupnosti obstajalo samoupravljanje v okvi-
ru delovnih skupnosti delavcev. Navaja še, da po zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92
in nasl. - v nadaljevanju: ZLPP), v skladu s katerim so se
lastninsko preoblikovale tudi pobudnice, v otvoritvene bilan-
ce teh podjetij niso bila vključena sredstva, vložena v zavaro-
valnice, zato bi bilo tudi v primeru, če bi se ta sredstva
(knjigovodsko) pojavila pri samih pobudnicah, treba za ta del
družbenega kapitala titularje šele določiti.

17. Glede izbranega datuma v izpodbijanem zakonu
Državni zbor meni, da ne more pomeniti posega v ustavne
pravice, če je zagotovljeno ustrezno vrednotenje in ugotav-
ljanje stanja in gibanja kapitala. ZLPZ naj bi ustrezno upošte-
val tako revalorizacijski dejavnik kot tudi dejavnik uspešnosti
gospodarjenja z določitvijo povprečne donosnosti kapitala,
izbrana določitev datuma pa upošteva predvsem praktične
vidike.

18. Glede primerjave z bankami Državni zbor navaja,
da ta ni ustrezna, saj gre za v temelju različna sredstva, prav
tako pa je treba upoštevati dejstvo, da je bila opravljena
sanacija bank s strani države in so banke prešle dejansko v
državno last.

19. Glede uporabe pravil upravnega postopka Državni
zbor poudarja, da imajo upravičenci zagotovljeno sodno
varstvo. Glede upravljalskih upravičenj Republike Slovenije
pa Državni zbor v svojem odgovoru meni, da je takšna uredi-
tev v ZLPZ upravičena in sledi javnemu interesu, da se
družbeni kapital v zavarovalnicah ugotovi in lastninsko preo-
blikuje, v tem času pa zavaruje.

20. Glede postopka sprejemanja zakona Državni zbor
navaja, da je bil zakon v tretjo obravnavo predložen v skladu
s poslovnikom, da je Državni zbor opravil razpravo o aman-
dmajih, o njih s predpisano večino odločil in nato v skladu s
svojim poslovnikom odločil še o predlogu zakona v celoti.

21. Ustavno sodišče je prejelo tudi mnenja vlade ter
Ministrstva za finance. Ustavno sodišče je zaprosilo za stro-
kovno mnenje dr. Ivana Ribnikarja in mag. Velimirja Boleta.
Prav tako je zaprosilo za dodatno mnenje Inštitut za gospo-
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darsko pravo v Mariboru, na čigar mnenje se sklicujejo vsi
udeleženci v tem postopku. Mnenje o navedbah pobudnic
je posredovala tudi Agencija za zavarovalni nadzor.

22. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-117/00 z
dne 18. 5. 2000 pobudo družbe Lek sprejelo in začasno
zadržalo izvrševanje izpodbijanih določb. Na seji dne 18. 5.
2000 je ustavno sodišče tudi sklenilo, da se zadeva obrav-
nava prednostno. Pobudo družb Mura, Sava, Pivovarna Uni-
on in Terme Čatež za oceno ustavnosti ZLPZ v celoti je
ustavno sodišče sprejelo s sklepom št. U-I-175/00 dne 29.
6. 2000 in jo nato združilo z zadevo št. U-I-117/00. Ustav-
no sodišče je na seji dne 18. 1. 2001 sklenilo, da se tudi
pobuda Abanke obravnava v tem postopku. Ustavno sodi-
šče je dne 20. 2. 2001 opravilo javno obravnavo.

B) – I
23. Pri presoji skladnosti izpodbijanega zakona z usta-

vo je treba upoštevati dejstvo, da ta zakon pomeni nadalje-
vanje predpisov, ki so začeli preoblikovanje nekdanjih zava-
rovalnih skupnosti, vendar pa tega postopka niso izpeljali do
konca, temveč so ureditev lastninskega preoblikovanja druž-
benega kapitala v zavarovalnicah prepustili kasnejšim pred-
pisom. Ustavnemu sodišču se pri tem ni bilo treba opredeliti
do vprašanja, ali so bile nekdanje zavarovalne skupnosti
vzajemne zavarovalnice (po vsebini; formalno nedvomno ni-
so bile) oziroma v kolikšni meri so poslovale po enakih
načelih kot vzajemne zavarovalnice. Pri svoji presoji izhaja iz
dejstva, da so bile zavarovalne skupnosti opredeljene kot
posebne organizacije in to v času pred letom 1991 že v
ustavi.

24. Z ustavnimi amandmaji k ustavi SRS (Uradni list
SRS, št. 32/89) je bilo določeno, da:

– temelji družbenoekonomska ureditev na enakoprav-
nosti opravljanja dejavnosti s sredstvi družbene, zasebne in
zadružne lastnine ali s sredstvi različnih lastninskih oblik
(1. točka XIII. amandmaja),

– so podlaga upravljanju in prilaščanju rezultatov dela
delo delavcev in sredstva, vložena v gospodarsko in drugo
dejavnost (2. točka XIII. amandmaja),

– imajo na podlagi sredstev in dela, vloženega v podje-
tje oziroma drugo organizacijo, vlagatelji pravico udeležbe
pri upravljanju in pri dohodku oziroma dobičku sorazmerno z
vloženimi sredstvi in delom (11. točka XIII. amandmaja).
Družbenopravnim osebam (posebej še gospodarskim orga-
nizacijam) so bile torej v zvezi z družbenimi sredstvi, s kateri-
mi so upravljale in razpolagale, priznane pravice, ki jih je
mogoče primerjati s premoženjskimi pravicami civilnega pra-
va. Teh oziroma tako pridobljenih pravic ni mogoče spregle-
dati v predpisih, ki urejajo lastninsko preoblikovanje.

25. Spremenjena je bila tudi ustavna opredelitev zava-
rovalnic (amandma XVII k ustavi SRS). Z navedenimi aman-
dmaji dopolnjena ustava je določala, da:

– je zavarovalnica samostojna samoupravna organiza-
cija za opravljanje zavarovalnih poslov,

– jo ustanovijo pravne in fizične osebe z vlaganjem
sredstev v njene sklade,

– jo upravljajo ustanovitelji, ki so tudi udeleženi v nje-
nem dobičku sorazmerno z vloženimi sredstvi,

– lahko pri upravljanju zavarovalnice sodelujejo tudi nje-
ni zavarovanci. Pri tem se osnovni koncept zavarovalnic kot
posebnih, specifičnih organizacij ni spreminjal: tudi po prej-
šnji ustavni (in zakonski) ureditvi je šlo za združevanje (dru-
žbenih) sredstev za določen namen, upravljanje po družbe-
nopravnih osebah, ki so združevala sredstva, ter soupravlja-
nje drugih zavarovancev - občanov in civilnopravnih oseb.

26. Današnje zavarovalnice, na katere se ZLPZ nana-
ša, so nastale konec leta 1990 s preoblikovanjem Zavaro-

valne skupnosti Triglav in Pozavarovalne skupnosti Sava na
podlagi ZTSPOZ90. Zakon je v 120. členu zavezal skupno-
sti premoženjskega in osebnega zavarovanja ter pozavaro-
valne skupnosti, ustanovljene po prej veljavnem zakonu, da
uskladijo svojo organizacijo, poslovanje in samoupravne
splošne akte z novim zakonom najpozneje do 31. 12. 1990.
Predlog uskladitve naj bi pripravil “odbor ustanoviteljev”,
imenovan od skupščine zavarovalne skupnosti. Ob preobli-
kovanju so morale zavarovalne skupnosti oblikovati začetni
varnostni sklad (122. člen v zvezi z 12. členom ZTSPOZ90).
V 123. in 123.a členu pa je zakon določal:

– sredstva varnostne rezerve in drugih skladov zavaro-
valne skupnosti postanejo sredstva varnostne rezerve oziro-
ma ustrezni drugi skladi zavarovalne organizacije,

– sredstva, ki so bila nominirana na določene zavaro-
vance, se lahko uporabljajo kot ustanoviteljske vloge v za-
četnem varnostnem skladu,

– sredstva, ki so jih ustanovitelji zavarovalnih skupnosti
vplačali v njihove sklade, se lahko uporabijo kot ustanovitelj-
ske vloge v začetnem varnostnem skladu,

– nenominirani družbeni kapital v skladih zavarovalnih
organizacij dobi titularja lastnine v skladu z zveznimi in repu-
bliškimi predpisi (do takrat ni mogoče umakniti sredstev iz
zavarovalnih skladov).

27. Zahtevo po zakonski podlagi za lastninsko preobli-
kovanje je določal že 14. člen ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SRS (Uradni list
SRS, št. 32/89): “Do zakonske ureditve lastninskopravnih
razmerij se v organizacijah združenega dela in podjetjih ne
smejo določati lastninski upravičenci na družbeni lastnini v
obstoječem poslovnem skladu in skladu skupne porabe”.
Povsem izrecno pa je to določil tudi amandma XCIX k ustavi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 7/91): “Preoblikova-
nje družbene lastnine v javno in druge oblike lastnine ter
omejitve lastnine ureja zakon.”

28. V času “nastanka” zavarovalnic kot delniških družb
še ni bilo zakonodaje o lastninskem preoblikovanju podjetij
oziroma družbenega kapitala. Del podjetij je posloval še na
podlagi zakona o združenem delu (Uradni list SFRJ, št.
11/88 - prečiščeno besedilo), del je že bil usklajen z
zakonom o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88 in nasl. -
v nadaljevanju: ZPod). Veljal je tudi še zakon o družbenem
kapitalu (Uradni list SFRJ, št. 84/89 in nasl. - v nadaljeva-
nju ZDK). Ta zakon je družbeni kapital opredelil kot “po-
slovni sklad podjetja, zmanjšan za sorazmerni del nepokri-
tih izgub, ter sorazmerni del rezerv in izvenposlovne skla-
de” (tretji odstavek 1. člena ZDK). Izrecno pa se - poleg
sredstev družbenopolitične skupnosti, vloženih v podjetje,
ter vlog fizičnih oseb v podjetje - kot družbeni kapital niso
štela “sredstva, ki so jih druge pravne osebe združile,
vložile ali prenesle v podjetje, pa niso bila vrnjena oziroma
pravica do vračila ni prenehala” (7.a člen ZDK). Ta sred-
stva so se po navedeni določbi štela za sredstva te pravne
osebe, na podlagi katerih je imela ta na svojo zahtevo
pravico do sodelovanja pri upravljanju podjetja, v katerega
je vložila sredstva, in pravico do udeležbe na dobičku.
Pomembno je izpostaviti, da se je ZDK na podlagi 12. čle-
na njegovih sprememb in dopolnitev iz avgusta 1990 smi-
selno uporabljal tudi za družbeni kapital v zavarovalnih or-
ganizacijah.

29. V okviru takšnih ustavnih in zakonskih določb je
treba opredeliti položaj zavarovalnic in pobudnic ter njihova
medsebojna razmerja in pravice, povezane z upravljanjem
družbenih sredstev. Čeprav ne pobudnice ne zavarovalnice v
letu 1990 še niso bile lastninsko preoblikovane, bi bilo v tem
postopku treba upoštevati njihove pridobljene in pričakovalne
pravice. V tej zvezi je treba omeniti, da je bil ZTSPOZ90
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vključen v pravni red Republike Slovenije. Amandma XCVI k
ustavi RS (Uradni list RS, št. 35/90) je namreč v 2. točki
določil, da Skupščina Republike Slovenije z ustavnimi zakoni
določi, katere določbe zveznih zakonov, izdanih do uvelja-
vitve tega amandmaja, se ne uporabljajo v Republiki Sloveniji.
V 3. točki pa je navedeni amandma določil, da zvezni zakoni,
izdani po uveljavitvi tega amandmaja, veljajo v Republiki Slo-
veniji, ko da k njim soglasje Skupščina Republike Slovenije.
Ustavni zakon za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 37/90 in 4/91) ni
izključil uporabe ZTSPOZ90, k spremembam tega zakona iz
decembra 1990 (Uradni list SFRJ, št. 82/90), torej iz časa
po uveljavitvi amandmaja XCVI, pa je Skupščina Republike
Slovenije dala soglasje (odlok o soglasju, Uradni list RS, št.
5/91). Določbe 123. člena in z novelo dodanega 123.a
člena ZTSPOZ90 so torej postale sestavni del slovenskega
pravnega sistema.

B) – II
30. ZLPP, sprejet leta 1992, se za lastninsko preobli-

kovanje zavarovalnic izrecno ni uporabljal (2. člen ZLPP). V
letu 1993 je bil sprejet zakon o gospodarskih družbah (Ura-
dni list RS, št. 30/93 in nasl. - v nadaljevanju: ZGD). Zava-
rovalnica Triglav je v dopisu z dne 15. 6. 2000 navedla, da
se zavarovalnica ni usklajevala z ZGD, pač pa s posebnim
zakonom iz leta 1994, to je z zakonom o zavarovalnicah
(Uradni list RS, št. 64/94 - v nadaljevanju: ZZav). Ta zakon
je uredil v prehodnih določbah tudi prenos (virov) sredstev
(112. člen). Računovodsko izvedbo je določilo navodilo za
uskladitev računovodskih evidenc zavarovalnic s slovenski-
mi računovodskimi standardi in kontnim okvirom (Uradni list
RS, št. 3/95). Je pa ZZav (21. člen) izrecno nakazoval na
subsidiarno uporabo ZGD tudi pri zavarovalnih delniških
družbah (za obravnavano zadevo je vprašanje pomembno
predvsem pri 579. členu ZGD, ki določa, da družbo v meša-
ni ali družbeni lastnini, v kateri je tudi delež družbenega
kapitala, upravljajo poleg lastnikov tudi predstavniki družbe-
nega kapitala v sorazmerju z deležem družbenega kapitala v
celotnem kapitalu).

31. Lastninsko preoblikovanje je sestavljeno pravza-
prav iz dveh operacij:

1) iz preoblikovanja nekdanjih pravnoorganizacijskih
oblik (npr. družbeno podjetje, SIS, tudi zavarovalna sku-
pnost kot pravnoorganizacijska oblika) v pravno- organizacij-
ske oblike, ki jih pozna in so tipične za zasebnolastninski
sistem (npr. v gospodarske družbe) in

2) iz olastninjenja družbenega kapitala; potrebna je
torej določitev znanih virov sredstev (npr. določitev delničar-
jev) v teh subjektih.

32. ZLPP je izhajal iz enotnosti teh dveh operacij (zgo-
dili sta se hkrati oziroma v istem postopku: z lastninskim
preoblikovanjem je subjekt pridobil eno od klasičnih pravno-
organizacijskih oblik, hkrati pa se je olastninil družbeni kapi-
tal pri tem subjektu). Pri zavarovalnicah je bilo z ZTSPOZ90
izvedeno le prvo (preoblikovanje v eno od pravnoorganiza-
cijskih oblik, ki so tipične za zasebnolastninski sistem), ni pa
bila izvedena druga operacija, ki se je z določbo 123.a
člena ZTSPOZ90 preložila na kasnejši čas. Proces prehoda
iz nekdanje družbenolastninske ureditve v sedanjo zasebno-
lastninsko ureditev pri zavarovalnicah torej še ni zaključen,
zato je poseben zakon o lastninskem preoblikovanju zavaro-
valnic potreben in nujen. Pri tem pa bi moral upoštevati, da
se je proces preoblikovanja zavarovalnic že pričel, da se je
izvedel le na pol in da je preostanek tega procesa, tj. dokon-
čanje lastninskega preoblikovanja v zavarovalnicah, treba
urediti tudi ob upoštevanju dosedanjega procesa preobliko-
vanja zavarovalnic.

33. Ustavno sodišče je v dosedanjih odločitvah že
sprejelo stališča glede zakonodaje, ki ureja preoblikovanje
družbene lastnine v zasebno ali druge oblike lastnine.

34. Tako je v odločbi št. U-I-77/93 z dne 6. 7. 1995
(Uradni list RS, št. 43/95 in OdlUS IV, 67) zapisalo: “Nova
ustava kategorije družbene lastnine ne pozna več, zato ta
tudi ne uživa ustavnega varstva. V prehodnem obdobju do
njenega preoblikovanja jo varuje prejšnja zakonodaja, koli-
kor še velja, ter nova zakonodaja, ki ureja njeno preobliko-
vanje in varstvo. Ne glede na način nastanka družbene
lastnine je bila naloga zakonodajalca, da družbeno lastnino
preoblikuje v pravo lastnino in da določi kriterije za določi-
tev znanih lastnikov. Pri tem je bil zakonodajalec vezan na
ustavo. Vendar ustava družbene lastnine kot take ne varu-
je. .... Iz tega, da družbena lastnina ni bila lastnina, še ne
sledi, da zakonodajalec ob spreminjanju družbene lastnine
v lastnino z znanimi lastniki ni mogel prizadeti nobenega
ustavnopravno varovanega položaja subjektov, ki so upo-
rabljali sredstva v družbeni lastnini. Pri tem je treba upošte-
vati, da so se sredstva v družbeni lastnini “nahajala” v
določenih družbenih pravnih osebah. Te so lahko prosto
nastopale na trgu, vstopale v obligacijska razmerja, pri
čemer so za njih v načelu veljala enaka pravila kot za
obligacijska razmerja med fizičnimi osebami in civilnimi
pravnimi osebami, ki so bile nosilci prave lastnine. Ti sub-
jekti so za sprejete obveznosti tudi odgovarjali s sredstvi, s
katerimi so razpolagali in ki so bila v pravnem prometu; na
njih se je lahko (z istovrstnimi omejitvami kot na sredstva
obrtnikov, ki so delali s sredstvi v zasebni lastnini, in na
sredstva kmetov) opravila singularna in generalna izvršba
(stečaj). Iz tega izhaja, da je nelastninski koncept družbene
lastnine v celoti veljal glede upravičenj delavcev do sred-
stev v družbeni lastnini, v manjši meri pa glede upravičenj
družbenih pravnih oseb, ki so imele neokrnjeno pravno in
poslovno sposobnost.”

35. Pri odločitvah o pravicah denacionalizacijskih upra-
vičencev je ustavno sodišče med drugim tudi zapisalo (odloč-
ba št. U-I-107/96 z dne 5. 12. 1996, Uradni list RS, št.
1/97 in odl. US V, 174): “Zato je ustavno sodišče v primeru
kolizije dveh pravic, pravice do odkupa in lastninske pravi-
ce, dalo prednost lastninski pravici kot podlagi za pravico do
denacionalizacije (odločba št. U-I-95/91 z dne 14. 5. 1992,
Uradni list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 35). Tako stališče je
ustavno sodišče izrecno potrdilo v odločbi št. U-I-22/95 z
dne 14. 3. 1996 (Uradni list RS, št. 24/96 in odl. US V,
29), v kateri je opredelilo, da pravica denacionalizacijskih
upravičencev, ki se nanaša na prepoved lastninskega preo-
blikovanja podjetja do pravnomočnosti odločitve o predlogu
za izdajo začasne odredbe, izhaja “iz njihovih ustavnopravno
varovanih specifičnih lastninskih oziroma premoženjskoprav-
nih upravičenj do njihovega nekdanjega premoženja, izhaja-
jočih iz 33. člena ustave in iz Protokola št. 1 h Konvenciji o
varstvu človekovih pravic, in ima tako prednost pred lastnin-
skimi upravičenji podjetij oziroma njihovih delavcev do la-
stninskega preoblikovanja.”

36. O ustavno varovanem položaju družbenopravnih
oseb oziroma podjetij v zvezi z družbeno lastnino je ustav-
no sodišče še posebej odločilo že v odločbi št. U-I- 108/91
z dne 13. 7. 1993 (Uradni list RS, št. 42/93 in odl. US II,
67 glede družbenega kapitala) in v odločbi št. U-I-133/93
z dne 31. 3. 1994 (Uradni list RS, št. 32/94 in odl. US III,
28 glede družbenih sredstev). Izrecno pa je ta stališča
potrdilo tudi v zadevah, ki se nanašajo na postopke lastnin-
skega preoblikovanja: odločba št. U-I-302/98 z dne
14. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 72/98 in odl. US VII,
187) in odločba št. U-I-208/99 z dne 19. 1. 2001 (Uradni
list RS, št. 12/2001).
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B) – III
37. Glede sredstev zavarovalne skupnosti je nedvom-

no, da so bila v takratnem sistemu še družbena lastnina.
Pod pojmom družbena lastnina pa je treba razumeti dve
pojavni obliki: družbena sredstva, to je sredstva, s katerimi
so upravljala in razpolagala podjetja v družbeni lastnini (akti-
va), in družbeni kapital, to je skupek upravljalskih (članskih,
korporacijskih) pravic v podjetju v družbeni lastnini, ki nima
znanih lastnikov (pasiva). V prejšnjem sistemu, ki je temeljil
na nelastniški koncepciji pravnih oseb, so upravljalska upra-
vičenja izvrševali delavci, zaposleni v družbenem podjetju,
za račun celotne družbene skupnosti oziroma nedoločene-
ga lastnika: zato tudi izraz “anonimni ali nenominirani druž-
beni kapital.” Pobudnice utemeljeno opozarjajo na določe-
no razliko pri zavarovalnih skupnostih, saj teh niso upravljali
v zavarovalni skupnosti zaposleni delavci. Zavarovalne sku-
pnosti so namreč, upoštevajoč 4. in 19. člen ZTSPOZ76,
upravljale družbenopravne osebe, ki so združile sredstva v
zavarovalni skupnosti, torej zavarovanci - družbenopravne
osebe, (so)upravljali pa so jih tudi drugi zavarovanci - občani
oziroma fizične osebe in civilnopravne osebe. Sistem uprav-
ljanja je temeljil na načelu delegatskega sistema, podrobne-
je je bil urejen s statutom zavarovalne skupnosti; tretji odsta-
vek 19. člena ZTSPOZ76 pa je določal, da delegati zavaro-
vancev - družbenopravnih oseb tvorijo večino vseh delega-
tov.

38. ZTSPOZ90 je v 123. členu (podobno kot pred tem
tudi 85. člen zakona o bankah in drugih finančnih organiza-
cijah, Uradni list SFRJ, št. 10/89 in nasl.) uredil preobliko-
vanje zavarovalne skupnosti tako, da je bilo možno njeno
preoblikovanje v delniške družbe z znanimi lastniki s pretvor-
bo dotedanjih vložkov v kapitalske vložke. Vendar je bilo
preoblikovanje izvedeno le deloma. Ustanovljene so bile
nove zavarovalnice v pravnoorganizacijski obliki delniške
družbe, družbena sredstva, ki so bila v skladih zavarovalne
skupnosti, so postala sredstva (aktiva) novonastalih delni-
ških družb; transformacija družbenega kapitala v znane vire
sredstev, v znane kapitalske vložke pa ni bila izvršena. Pač
pa so ustanovitelji zavarovalne delniške družbe vplačali de-
narna sredstva v začetni varnostni sklad. V tem delniškem
kapitalu so bili vložki fizičnih oseb in vložki takrat še neola-
stninjenih družbenih in mešanih podjetij (s stališča zavaro-
valnic družbeni kapital z znanim titularjem, “lastnikom”). Po-
leg tega pa je bil v celotnem kapitalu zavarovalnice še delež
tako imenovanega nenominiranega kapitala.

39. Pobudnice so delniške družbe, torej pravne ose-
be, ki svoj pravni interes utemeljujejo na dva načina. Pobu-
dnice, ki so bile ustanoviteljice sedanjih zavarovalnic kot
delniških družb, navajajo, da izpodbijana ureditev ugotavlja-
nja vrednosti celotnega, zasebnega in družbenega kapitala
ter določanje razmerja med zasebnim in družbenim kapita-
lom posega v zasebno lastnino novih delničarjev zavaroval-
nice. Pobudnice, ki so bile ustanoviteljice oziroma zavaro-
vanke prejšnje zavarovalne skupnosti, pa poseg v njihove
ustavne pravice utemeljujejo s tem, da kapital, katerega
lastninjenje v korist Republike Slovenije in njenih skladov
predvideva ZLPZ, ni bil nikoli premoženje Republike Slove-
nije, niti to premoženje ni bilo družbeno, temveč so titularji
tega premoženja lahko le ustanovitelji nekdanje zavarovalne
skupnosti in njeni zavarovanci.

40. Sedanjega spora ne bi bilo, če bi se zavarovalna
skupnost preoblikovala v delniško družbo na podlagi oziro-
ma z uporabo možnosti iz drugega in tretjega odstavka
123. člena ZTSPOZ90. Zavarovalnice bi se preoblikovale
na podoben način kot banke, družbena sredstva, ki so jih
današnje pobudnice vložile v zavarovalnice, pa bi se lastnini-
la v okviru njihovega lastninskega preoblikovanja. To bi tudi

pomenilo, da bi se sredstva, vplačana za ustanovitev zavaro-
valne skupnosti, uporabila kot ustanoviteljske vloge v začet-
nem varnostnem skladu zavarovalne delniške družbe (koli-
kor seveda ta sredstva v skladu z drugim odstavkom 13. čle-
na ZTSPOZ76 še niso bila vrnjena), prav tako pa bi se kot
ustanoviteljske vloge v začetni varnostni sklad zavarovalne
delniške družbe uporabila sredstva, ki so bila v skladih zava-
rovalne skupnosti nominirana na določene zavarovance. Ta-
ko bi družbeni kapital v zavarovalnicah dobil znanega lastni-
ka (po stališču pobudnikov ga niti ne bi “dobil”, temveč bi bili
le že znani lastniki imenovani, nominirani). Predmet lastnin-
skega preoblikovanja po posebnem zakonu bi bil tako le
torej tisti del sredstev zavarovalnice, za katerega morda ne
bi bilo mogoče najti znanega lastnika. Vendar je tak posto-
pek preprečil 123.a člen ZTSPOZ90, ki je dejansko “zamrz-
nil” lastninsko preoblikovanje, olastninjenje družbenega ka-
pitala v zavarovalnicah in napovedal poseben zakon, ki naj bi
to vprašanje uredil (ob tem je 123.a člen še prepovedal
umik sredstev iz zavarovalnice).

41. Neposredna posledica tako razumljenega in upo-
rabljenega 123.a člena ZTSPOZ90 je bila, da zavarovalne
delniške družbe ob ustanovitvi niso dobile znanega lastni-
ka za ves svoj trajni kapital, kar je s stališča delniške
družbe kot klasične kapitalske družbe nelogično. Takrat
veljavni ZPod je sicer poznal tudi delniške družbe v mešani
lastnini in tudi še delniške družbe v družbeni lastnini (2.,
36. in 85. člen ZPod). Čeprav ZTSPOZ90 o tem izrecne
določbe nima, je bilo razmerje med njim in ZPod glede
urejanja delniške družbe lahko le razmerje med splošnim
in posebnim zakonom: delniške družbe je urejal ZPod,
ZTSPOZ90 pa le tiste posebnosti, ki jih terja zavarovalni-
ška dejavnost. Tu se pokaže dodatna nelogičnost “polovič-
nega” preoblikovanja zavarovalne skupnosti v delniško dru-
žbo (oziroma tistega, kar je dr. Ribnikar na javni obravnavi
označil kot “zamenjan vrstni red”: da se je izdalo delnice za
vplačani kapital, ne da bi se pred tem ugotovilo, kolikšen je
sploh kapital zavarovalne skupnosti in kdo je njegov titular,
lastnik). Upravljanje kapitalske družbe temelji na kapitalu.
To je na svojstven način uredil tudi ZPod (3. in 122. člen):
podjetje, v katerem je tudi delež družbenega kapitala,
upravljajo poleg lastnikov tudi predstavniki družbenega ka-
pitala, ki so lahko delavci podjetja in osebe – strokovnjaki
zunaj podjetja. Nenominirani družbeni kapital v zavarovalni-
cah ni imel predstavnika, ki bi sodeloval pri upravljanju
zavarovalne delniške družbe, do ZLPZ, s katerim želi to
vlogo prevzeti država (le do trenutka, ko bo določen pravi
lastnik). Seveda je pri tem že omenjena posebnost, ki jo je
treba upoštevati: zavarovalnic niso upravljali delavci, zapo-
sleni v zavarovalnici (tudi po ustavni in zakonski ureditvi
pred letom 1990 ne).

42. Posledice neurejenega stanja so bile različne za
posamezne prizadete:

a) Novonastale zavarovalne delniške družbe niso mo-
gle poslovati kot “prave” delniške družbe, saj niso imele
znanega lastnika za celoten trajni kapital.

b) Delničarji, ki so to postali na podlagi vplačil (vložkov)
leta 1990, svojih korporacijskih upravičenj niso mogli ure-
sničevati v skladu z dejanskimi razmerji. Za obravnavano
zadevo ni bistveno, ali so (in če res so) dejansko upravljali s
celotnim kapitalom zavarovalnice, ne glede na to, kakšen je
njihov dejanski delež v celotnem osnovnem kapitalu (na nek
način torej tudi v imenu še neznanega lastnika). Na drugi
strani pa drži tudi trditev Državnega zbora, da so se “novi”
delničarji morali zavedati, da je v osnovnem kapitalu zavaro-
valnice določen del kapitala brez znanega lastnika in da se
bodo razmerja med delničarji spremenila, glede na kasnejšo
ugotovitev, kdo je titular nekdanjega družbenega kapitala.
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c) Nekdanji ustanovitelji in zavarovanci zavarovalne sku-
pnosti pa niso mogli uveljaviti svojih pravic iz 123. člena
ZTSPOZ90: torej pridobiti korporacijskih upravičenj v delni-
ški družbi na podlagi svojih vložkov v zavarovalno skupnost.
Poleg tega jim je bilo tudi onemogočeno, da ta del “svojega”
premoženja kot družbeni kapital, vložen v zavarovalnico,
lastninijo po enakih pravilih, kot so veljala za lastninjenje
drugega družbenega kapitala.

B) – IV
43. Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic

bi moral upoštevati 123. in 123.a člen ZTSPOZ90: omogo-
čati bi moral transformacijo “nenominiranega družbenega
kapitala” v zavarovalnici v kapitalske vložke znanih (nominira-
nih) ustanoviteljev in zavarovancev; le v tistem delu, v kate-
rem titularja lastnine ne bi bilo mogoče najti na tak način, bi
ga lahko določil zakon. Država bi v tem primeru postala
lastnica zavarovalnic toliko, kolikor je bila ustanoviteljica in
zavarovanka zavarovalne skupnosti ter preko morebitnega
podržavljenja dejansko nenominiranega družbenega kapita-
la. Ob tem tudi ne bi bilo vnaprej mogoče izključiti razlikova-
nja med nekdanjimi zavarovanci - družbenopravnimi oseba-
mi in nekdanjimi zavarovanci - fizičnimi in civilnopravnimi
osebami. Njihov položaj in upravičenja zlasti pri upravljanju
zavarovalnih skupnosti so bila različna in temu ustrezno raz-
lične so tudi njihove pričakovalne pravice iz tega naslova.

44. Ob lastninskem preoblikovanju organizacij - delni-
čarjev zavarovalne delniške družbe (tudi nekaterih pobu-
dnic) po ZLPP se za zavarovalnico ni nič spremenilo: kapital-
ski vložki njenih delničarjev so se lastninili pri njih. Razlika je
bila le v tem, da so bili njeni delničarji - nekdanje družbeno-
pravne osebe - sedaj olastninjeni; njihov kapitalski vložek v
zavarovalnici pa se je tako kot prej še vedno glasil na isti
subjekt, saj lastninjenje ni imelo vpliva na obstoj in identiteto
subjekta. Pri tistih ustanoviteljih oziroma zavarovancih nek-
danje zavarovalne skupnosti, ki so leta 1990 na novo vložili
v zavarovalno delniško družbo “svoj kapital” in postali njeni
delničarji, je bil ta njihov kapitalski vložek v zavarovalnico
upoštevan v otvoritveni bilanci kot del njihovega premoženja
(del njihove aktive) pri ugotavljanju velikosti družbenega ka-
pitala, ki je bil potem predmet izbranega modela lastninje-
nja.

45. Pri tistih pobudnicah, ki zatrjujejo, da bi jim morali
pri lastninskem preoblikovanju zavarovalnic priznati njihova
premoženjska upravičenja, ki izhajajo iz dejstva, da so bile
zavarovanke in ustanoviteljice nekdanje zavarovalne sku-
pnosti in da jim je 123. člen ZTSPOZ90 priznal ta upraviče-
nja, ki zatrjujejo torej, da bi jim morali priznati položaj delni-
čarja zavarovalnice kot delniške družbe, pa ti vložki v zavaro-
valnico niso bili upoštevani kot del premoženja pobudnic in
jih niso vključile v otvoritveno bilanco, ki je bila osnova za
lastninjenje. Pri lastninskem preoblikovanju po ZLPP torej ni
bil obravnavan kot del premoženja pobudnic. Zato bi bilo v
primeru priznanja ustreznega kapitalskega deleža v zavaro-
valnici treba ta del (s strani - že olastninjenih - pobudnic “na
novo” pridobljenega) premoženja, ki se ni upošteval v njiho-
vih otvoritvenih bilancah, olastniniti. Kako, po kakšni meto-
di, je stvar zakonodajalca in ne ustavnega sodišča pri odlo-
čanju v tem postopku.

46. Pobudnicei so morda v različnem položaju glede
na to, da so ene ustanoviteljice (delničarke) zavarovalnih
delniških družb, druge pa le nekdanje zavarovanke zavaro-
valne skupnosti (nekatere pa tudi oboje). Toda izhodišče
njihovih pobud je enako: izhajajoč iz posebnosti ureditve
zavarovalnic in pričakovanj iz 123. člena ZTSPOZ90 bi lah-
ko bile vse lastnice (delničarke). Zakon bi moral omogočiti,

da se ugotovi njihov delež na podlagi vloženih sredstev,
ugotovi oziroma določi lastnik na tistem delu kapitala zavaro-
valnice, ki bi morda ostal nenominiran, in da se na tej podla-
gi določijo razmerja med delničarji. S tem, ko je ZLPZ prezrl
njihove pričakovalne pravice do pridobitve lastninske pravi-
ce, je kršil 33. člen ustave. Kršen je tudi 2. člen ustave in
sicer načelo varstva zaupanja v pravo, saj so pobudnice
utemeljeno lahko pričakovale, da jim pravic, zagotovljenih
že s 123. členom ZTSPOZ90, zakon ne bo odvzel brez
razloga, utemeljenega v javnem interesu. ZLPZ bi jih sicer
odvzel za naprej - to je od uveljavitve zakona dalje. Vendar bi
tak zakon bistveno posegel v pravna razmerja in pravice
oziroma pravno varovana pričakovanja, ki so že nastala na
podlagi prejšnje zakonske ureditve. Taka zakonska ureditev
sicer ni retroaktivna v tem smislu, da bi zakon izrecno v
posameznih določbah imel povratno veljavo, vendar bi nje-
gova uveljavitev imela učinke, podobne retroaktivnim - po-
seg v pridobljene pravice, ki pomeni kršitev načela pravne
varnosti in načela zaupanja v pravo. Pravica, ki je pridoblje-
na na ustavni in zakoniti podlagi, uživa varstvo pravne drža-
ve. ZTSPOZ90 je namreč postal sestavni del pravnega reda
Republike Slovenije in pobudnice se utemeljeno sklicujejo
na to, da so se zanašale na njegove določbe v zvezi s
preoblikovanjem zavarovalnih skupnosti in še posebej na
določbe drugega in tretjega odstavka 123. člena tega zako-
na, ki jim priznava določena premoženjska upravičenja v
zavarovalnicah, upoštevajoč določbo 123.a člena navede-
nega zakona pa pričakovale, da bo bodoči napovedani za-
kon preoblikovanje družbenega kapitala v zavarovalnicah
uredil tudi ob spoštovanju v ZTSPOZ90 že predvidenih pre-
moženjskih upravičenj. Ni pravne varnosti, če ni mogoče
zaupati v veljavno pravo in če se ni mogoče zanesti na
veljavne predpise.

47. To pa pomeni, da gre za enako situacijo kot v
primerih, ko zakonodajalec uredi oziroma prizna pravnim
subjektom neko pravico (v obravnavanem primeru neko pre-
moženjsko in korporacijsko pravico), dejansko uresničitev
tako priznane pravice pa veže na sprejem še posebnega
zakona. Posledica nesprejema napovedanega zakona ne
more biti odvzem že priznanih pravic (upravičenj). Še zlasti
pa dolgotrajnost sprejemanja takega zakona sama po sebi
ne more biti utemeljen razlog za kaj takega.

48. Glede zatrjevane kršitve drugega odstavka 14. čle-
na ustave, ker naj bi zakonodajalec v podobnem primeru
bank enake pravice prejšnjih ustanoviteljev bank spoštoval,
pa je treba upoštevati, da kljub podobnosti ni šlo za enake
organizacije, zato je sklicevanje na načelo enakosti lahko
utemeljeno le tam in toliko, kolikor gre res za povsem enako
dejansko in pravno situacijo. Temeljna razlika je tako na
primer že namen združevanja sredstev v banke oziroma v
zavarovalnice, v tem, da so banke lahko upravljali le vlagate-
lji, ki so bili družbenopravne osebe, zavarovalnice pa so
lahko soupravljali tudi zavarovanci - fizične in civilnopravne
osebe, da so zavarovalnice lahko ustanavljale tudi družbe-
nopolitične skupnosti, bank pa ne, in podobno.

49. Nedvomno gre za podobno situacijo v primeru
ustanovitvenih sredstev in zato tudi za enake “pričakovalne
pravice” iz tega naslova tako v primeru zavarovalnic kot
bank. Sredstva, ki so jih ustanovitelji zavarovalne skupnosti
vplačali v začetni varnostni sklad, so bila nedvomno “nomini-
rana”, imela so znanega “lastnika” (družbena sredstva, ki jih
je določena družbenopravna oseba v okviru svojih takratnih
upravičenj iz naslova upravljanja in razpolaganja z njimi, vlo-
žila v zavarovalnico - podobno kot jih je lahko vložila na
primer v hčerinsko podjetje ali mešano podjetje). Taki vložki
imajo lahko le enak status, kot so jih imeli vložki novih
delničarjev, vplačani leta 1990, v začetni varnostni sklad
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zavarovalne delniške družbe. To izhaja že iz 123. člena
ZTSPOZ90: preoblikovanje v delniške vložke. Navedeno s
stališča lastninskega preoblikovanja pomeni, da bi se tudi ta
družbena sredstva lastninila na enak način, torej v okviru
lastninskega preoblikovanja vlagateljev.

50. Nedvomno gre za enak položaj tudi v primeru
tistih zavarovalnih sredstev, ki so bila nominirana na dolo-
čene zavarovance. Vprašanje pa je, koliko je situacija v
tem delu primerljiva z bankami. Sistem upravljanja zavaro-
valnic in dejstvo, da se v primeru likvidacije zavarovalnice
morebitni preostanek sredstev razdeli med (vse) zavaro-
vance, sicer kaže na to, da so se zavarovalna sredstva
štela za sredstva zavarovancev. To pa ne pomeni, da prav
tako obstoječe razlike med zavarovanci v primerjavi z usta-
novitelji ter med zavarovanci samimi, ne bi omogočale (ali
celo zahtevale) tudi različne ureditve glede teh sredstev ali
dela teh sredstev. Vendar morajo biti za to, da bi bilo tako
razlikovanje v skladu z drugim odstavkom 14. člena usta-
ve, izkazani razumni in stvarni razlogi. V obravnavani zadevi
pa ni najti razlogov, zaradi katerih zakonodajalec pri uredi-
tvi lastninskega preoblikovanja zavarovalnic ni upošteval
tistih pravic, ki so jih ustanovitelji in zavarovanci nekdanjih
zavarovalnih skupnosti lahko pričakovali na podlagi
123. člena ZTSPOZ90.

51. Ker je ZLPZ v neskladju z ustavo že iz navedenih
razlogov, se ustavnemu sodišču z drugimi očitki pobudnic ni
bilo treba ukvarjati (“presečni datum”, metoda ocenjevanja
oziroma vrednotenja idr.). Nedvomno pa je treba tudi v tem
delu zagotoviti spoštovanje ustavnih pravic (npr. odločba št.
U-I-169/93 z dne 30. 6. 1994, Uradni list RS, št. 42/94 in
odl. US III, 83). To pomeni, da je razmerja med prenesenim
in na novo vplačanim kapitalom oziroma razmerja posamez-
nih delničarjev v osnovnem kapitalu zavarovalnice treba ugo-
tavljati in določati glede na dejansko stanje v času, ko so se
ta razmerja vzpostavila, torej ob ustanovitvi delniške družbe
kot kapitalske družbe in vložitvi kapitala vanjo (takrat so bila
ta razmerja dejansko vzpostavljena, ne pa tudi pravno ureje-
na - to je bilo prepuščeno napovedanemu kasnejšemu zako-
nu), posamezne deleže v osnovnem kapitalu pa je treba - ne
glede na to, komu pripadajo oziroma bodo pripadali - obrav-
navati na enak način, po enaki metodi, saj se le tako lahko
ohrani vzpostavljeno razmerje med njimi. Ustavno sodišče
tudi ni posebej presojalo ustavnosti in zakonitosti postopka
sprejemanja ZLPZ. Opozarja pa v tej zvezi na svoja že spre-
jeta stališča, še posebej v odločbi št. U-I-215/96 z dne
25. 11. 1999 (Uradni list RS, št. 101/99 in odl. US VIII,
265) ter v njeni obrazložitvi citirane odločitve.

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

43. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 - ZUstS) in šeste alinee 52. člena poslovnika ustav-
nega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98)
v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr.
Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modri-
jan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr.
Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno. Pritr-
dilni ločeni mnenji sta dala sodnika Testen in Ude.

Št. U-I-117/00-76
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Namestnik
predsednika Ustavnega sodišča

RS
dr. Lojze Ude  l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2319. Spremembe pravil igre na srečo “Hitra srečka“

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in poslovnika o delu uprave Športna loterija in igre
na srečo, d. d. Ljubljana, Cigaletova 15, je uprava družbe
dne 15. 3. 2001 sprejela

S P R E M E M B E   P R A V I L
igre na srečo “Hitra srečka“

1. člen
V pravilih igre na srečo “Hitra srečka“, ki jih je sprejel

nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe igre pa
uprava družbe dne 14. 7. 2000 in 22. 11. 2000, se v 7.
členu za številko “16.“ doda besedilo “in 17.“.

2. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati z dnem, ko bodo

potrjene, uporabljajo pa se za 17. serijo srečk.

Št. 73/01
Ljubljana, dne 11. aprila 2001.

Janez Bukovnik l. r.
Direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom “Hitra srečka“ na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim skle-
pom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe igre “Hitra srečka“ potrdilo
pod številko 471-212-10/99-08 dne 10. 4. 2001.

2320. Dodatek k pravilom igre na srečo “Hitra srečka“

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre
na srečo, loterije s trenutno znanim dobitkom, z imenom
Hitra srečka, številka pogodbe 471-9/97 z dne 29. 12.
1998, delniška družba Športna loterija in igre na srečo
d.d. objavlja

D O D A T E K
k pravilom igre na srečo “Hitra srečka“

1. Začetek prodaje srečk 17. serije igre Hitra srečka je
25. 5. 2001.

2. Zadnji dan prodaje srečk 17. serije igre Hitra srečka
je 24. 5. 2002.

3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 17. serije srečk igre
Hitra srečka je 24. 8. 2002.

Št. 73-1/01
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Janez Bukovnik l. r.
Direktor družbe
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2321. Poročilo o gibanju plač za marec 2001

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podla-
gi zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in
9/01)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za marec 2001

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2001 je znašala 206.687 SIT in je bila za
1,1 odstotka višja kot februarja 2001.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2001 je znašala 130.330 SIT in je bila za
0,6 odstotka višja kot februarja 2001.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar
2001–marec 2001 je znašala 206.167 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za marec 2001
na april 2000–marec 2001 znaša 104,4.

Št. 941-15-21/01
Ljubljana, dne 18. maja 2001.

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

OBČINE

LJUBLJANA

2322. Odlok o financiranju kulturnih dejavnosti
zasebnih pravnih oseb in posameznikov

Na podlagi 17. in 26. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98,
24/00 in 6/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
26. seji dne 23. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih

pravnih oseb in posameznikov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL)

v javnem interesu financira kulturne dejavnosti društev, za-
sebnih zavodov, ustanov in drugih nepridobitnih organizacij
ter posameznikov, ki delujejo v MOL.

Financiranje kulturnih dejavnosti se po tem odloku iz-
vaja prek kulturnih programov in projektov.

2. člen
MOL financira kulturne dejavnosti v javnem interesu

predvsem na naslednjih področjih kulturnega in umetniške-
ga ustvarjanja ter poustvarjanja:

– uprizoritvene dejavnosti,
– glasbena dejavnosti,
– likovna dejavnost,
– varstvo kulturne dediščine,
– mladinska kultura,
– novi mediji in nove pobude.
Javni interes za financiranje kulturnih dejavnosti se do-

loči s kulturnim programom MOL. Na njegovi podlagi se
prek javnih razpisov izberejo kulturni programi in projekti, ki
se financirajo iz proračuna MOL.

3. člen
Kulturni program po tem odloku so vse kulturne aktiv-

nosti, ki predstavljajo po vsebini zaključeno celoto in trajajo
nepretrgoma najmanj eno leto.

Kulturni projekt po tem odloku je posamična kulturna
aktivnost (predstava, razstava, koncert ipd.).

4. člen
Financiranje kulturnega programa obsega:
– neposredne materialne stroške kulturnega programa

(material, promocija in druge storitve),
– stroške za plačilo dela umetniškega oziroma strokov-

nega kadra in tistega dela tehničnega kadra, ki je neposre-
dno povezan s pripravo in izvedbo tega programa.

Posamezni projekt se financira v obliki denarne podpo-
re, katere višina se določi ob upoštevanju vseh stroškov,
potrebnih za izvedbo projekta.

Izvajalcu programa oziroma projekta se lahko priznajo
tudi:
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– stroški za usposabljanje umetniškega in strokovnega
kadra (stroški za udeležbo na seminarjih, delavnicah in dru-
gih oblikah usposabljanja),

– stroški za izvedbo medobčinskega in mednarodnega
sodelovanja,

– stalni neprogramski stroški (materialni stroški za obra-
tovanje, amortizacijo, investicijsko vzdrževanje, nakup opre-
me in investicije ter stroški za plačilo dela, ki je vezano na
obratovanje pravne osebe ali posameznika: poslovno vod-
stvo, administracija, vzdrževanje ipd.).

5. člen
Metodologijo za določitev programskih in neprogram-

skih stalnih stroškov, katerih financiranje se prizna na podla-
gi tega odloka, določi župan na predlog organa mestne
uprave, pristojnega za kulturo (v nadaljnjem besedilu: pri-
stojni organ mestne uprave).

Podlaga za oblikovanje metodologije iz prejšnjega od-
stavka so kalkulativni elementi za določitev primerljivih stro-
škov, ki se iz proračuna MOL financirajo kot ustanoviteljske
obveznosti javnim zavodom na področju kulture.

6. člen
Iz proračunskih sredstev MOL se lahko za stroške dela

namenijo sredstva v višini, določeni z zakonom in kolektivno
pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziro-
ma s pravilnikom o sofinanciranju avtorskih honorarjev na
področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne, baletne, gle-
dališke, filmske, audio, video in multimedijske ustvarjalnosti
in na področju književnosti, znanosti in likovne umetnosti
(Uradni list RS, št. 28/99).

II. POGOJI ZA FINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI

7. člen
Pristojni organ mestne uprave zbira predloge za finan-

ciranje kulturnih programov in projektov z javnim razpisom
ter skrbi za organizacijo in izvedbo postopka javnega razpi-
sa.

Javni razpis mora vsebovati:
– kulturne dejavnosti, ki so predmet financiranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov

oziroma projektov,
– okvirno vrednost sredstev, namenjenih za kulturne

dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa,
– kriterije za izbor programov oziroma projektov,
– navedbo roka, določenega za porabo dodeljenih

sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb oddelka za kulturo, pooblaščenih za

dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu

javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z

navodili in merili, ki so v času razpisa zainteresiranim izvajal-
cem dosegljivi pri pristojnemu organu in prek spletnih strani
MOL.

Izvajalci morajo podati predloge na predpisanih razpi-
snih obrazcih in jim priložiti zahtevana dokazila oziroma pri-
loge.

8. člen
Pooblaščeni delavec mestne uprave, ki ga imenuje

župan za vsakokraten javni razpis, s sklepi sprejema odloči-

tve o financiranju kulturnih dejavnosti na podlagi predlogov,
ki jih pripravijo strokovne skupine.

O ugovorih odloča župan na podlagi mnenja komisije
za pregled ugovorov.

9. člen
Strokovne skupine za pregled programov in projektov

imenuje po posameznih področjih iz prvega odstavka 2.
člena tega odloka župan na predlog pristojnega organa
mestne uprave.

Naloge strokovnih skupin so:
– priprava strokovnih podlag razpisnih meril za izbor

posameznih programov in projektov,
– strokovna ocena predlogov programov in projektov z

vidika javnega interesa za njihovo financiranje.
Kot člani strokovnih skupin so lahko imenovani uveljav-

ljeni strokovnjaki z delovnega področja posamezne skupine.
Strokovne skupine imajo od 3 do 5 članov, na njihovih

sejah pa sodeluje tudi načelnik pristojnega organa mestne
uprave. Strokovna skupina je sklepčna, če je navzoča veči-
na članov skupine. Strokovna skupina sklepa z večino gla-
sov vseh članov.

Člani strokovnih skupin se imenujejo za štiri leta. Žu-
pan lahko zamenja posameznega člana strokovne skupine
tudi pred iztekom mandata.

10. člen
Župan imenuje, na predlog pristojnega organa mestne

uprave, na način iz tretjega in petega odstavka 9. člena tega
odloka tudi komisijo za pregled ugovorov zoper prvostopenj-
ske odločitve.

Naloge komisije za pregled ugovorov so:
– dajanje strokovnih mnenj županu o ugovorih zoper

odločitve prve stopnje,
– skrb za enakovredno obravnavanje vseh programov

in projektov, ki so prijavljeni na javni razpis.
Komisijo za pregled ugovorov sestavljajo predsednik in

šest članov, tako da so zastopana vsa področja iz prvega
odstavka 2. člena tega odloka. Člani komisije so lahko
imenovani tudi izmed članov skupin iz 9. člena tega odloka.

Komisija je sklepčna, če so navzoči vsaj štirje člani.
Komisija sklepa z večino glasov vseh članov.

11. člen
Člani strokovnih skupin in člani komisije za pregled

ugovorov imajo pravico do denarne nagrade za svoje delo.
Pristojni organ mestne uprave določi višino denarne nagra-
de tako, da je primerljiva z višino denarne nagrade članov
strokovnih skupin za ocenjevanje programov in projektov na
državni ravni.

Če član strokovne skupine ali komisije za pregled ugo-
vorov s svojim predlogom sodeluje na razpisu, se izloči iz
strokovnega ocenjevanja svojega predloga.

12. člen
Strokovne skupine in komisija imajo sekretarja. Sekre-

tarje imenuje župan ob imenovanju skupin in komisij izmed
strokovnih delavcev pristojnega organa mestne uprave.

13. člen
Pravna oseba ali posameznik, ki trajneje zadovoljuje

kulturne potrebe MOL na posameznem področju lahko pri-
dobi sredstva za eno ali večletni program, vendar največ do
treh let ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

– da je registriran za opravljanje dejavnosti s področja
kulturnega ustvarjanja oziroma poustvarjanja, za katerega je
zaprosil za financiranje,
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– da predloži program ali projekt, ki ustreza merilom iz
javnega razpisa, za obdobje, za katerega zaprosi za financi-
ranje,

– da je v preteklih letih uspešno izvedel kulturne pro-
grame, ki so doživeli ugoden odmev med obiskovalci oziro-
ma ki so bili visoko ocenjeni s strani domače oziroma tuje
strokovne javnosti,

– da bo zagotovil prostorske pogoje, če jih nima, za
pripravo in izvedbo predlaganega programa,

– da je v zadnjih dveh letih prejemal sredstva za projek-
te in da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti,

– da se obveže pridobiti vsaj 10% lastnih sredstev ali
dohodkov za izvedbo programa,

– da morebitne presežke prihodkov nad odhodki vlaga
v razvoj lastne dejavnosti,

– da spodbuja umetniško ustvarjalnost ter poustvarjal-
nost in omogoča produkcijo prvih projektov umetnikov,

– da kot dober gospodar upravlja s prostori, ki jih po-
trebuje za izvajanje svoje dejavnosti.

Pravna oseba ali posameznik lahko pridobi sredstva za
posamezni projekt ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

– da predloži projekt, ki ustreza merilom iz javnega
razpisa,

– da je redno izpolnjeval vse pogodbene obveznosti do
MOL.

14. člen
Pravni osebi ali posamezniku iz prvega odstavka

13. člena tega odloka, ki je pridobila sredstva za izvedbo
kulturnega programa se lahko zagotovijo v obdobju trajanja
programskega financiranja tudi stalni neprogramski stroški.

Za stalne neprogramske stroške lahko zaprosi tudi prav-
na oseba ali posameznik, ki ni programsko financiran, če
izpolnjuje naslednje pogoje:

– da redno deluje na področju kulture ter s svojim
delovanjem pomembno prispeva k razširjanju dostopnosti
kulturnih vrednost in k razvoju kulturnih dejavnosti na obmo-
čju MOL,

– da je bil s svojimi programskimi in umetniškimi do-
sežki deležen ugodnega odmeva za svoje projekte tako med
strokovno javnostjo kot med obiskovalci oziroma da je prejel
nagrade ali priznanja s področja kulture,

– da je v zadnjih štirih letih redno prejemal sredstva iz
proračuna MOL za svoje projekte,

– da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do
MOL.

15. člen
Pravni osebi iz prejšnjega člena lahko MOL odobri tudi

sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme v
skladu z zakonom, podzakonskimi akti in predpisi MOL.

16. člen
V primeru, ko MOL financira kulturne programe, kate-

rih izvedba je vezana na obdobje, daljše od enega leta, se
stroški za te programe vodijo kot že sprejete obveznosti
proračuna MOL, za katere je potrebno zagotoviti sredstva
prednostno.

III. POSTOPEK ZA IZBIRO KULTURNIH PROGRAMOV IN
PROJEKTOV, KI SE FINANCIRAJO IZ PRORAČUNA MOL

17. člen
Postopek za izbiro kulturnih programov in projektov,

ki se financirajo iz proračuna MOL, poteka v naslednjih
fazah:

– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlo-
gov za financiranje kulturnih programov in projektov,

– odpiranje vlog, dopolnjevanje predlogov in izločanje
predlogov, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem,

– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov in odloča-
nje o izbiri posameznih programov oziroma projektov,

– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– postopek s pritožbami in odločanje na drugi stopnji,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in strokovno ocenjeva-

nje dosežkov,
– spreminjanje oziroma dopolnjevanje odločitev.

18. člen
Javni razpis za naslednje leto se objavi v prvi polovici

tekočega proračunskega leta v Uradnem listu Republike
Slovenije, najave o objavi pa v drugih javnih glasilih po izbiri
pristojnega organa mestne uprave in na spletnih straneh
MOL vsaj teden dni prej.

Razpisni rok za programe ne sme biti krajši od enega
meseca in ne daljši od dveh mesecev.

Razpisni rok za projekte je odprt do naslednjega raz-
pisa.

19. člen
Odpiranje vlog opravi tričlanska komisija za odpiranje

vlog. Komisijo imenuje načelnik pristojnega organa mestne
uprave za vsak razpis posebej. Komisija odloča soglasno.

Komisija za odpiranje predlogov naredi seznam vseh
prispelih vlog predlagateljev. Seznam dopolni z navedbo
predlogov ter zahtevanih sredstev.

20. člen
Komisija za odpiranje predlogov ugotovi, katere vloge

so nepopolne in v roku desetih dni po datumu zaključka
odpiranja vlog, pisno s povratnico opozori predlagatelje, ki
so posredovali nepopolno vlogo, na nepopolnost in na mož-
nost, da vlogo dopolnijo v roku, navedenem v obvestilu. Rok
ne sme biti krajši od osmih in ne daljši od petnajstih dni po
izhodnem datumu obvestila.

Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj ne dopolni v rokih
iz prejšnjega odstavka, se zavržejo. Sklep o tem sprejme
načelnik pristojnega organa mestne uprave na predlog ko-
misije za odpiranje vlog. Sklep o zavrnitvi predloga se pošlje
predlagatelju v roku osmih dni.

21. člen
Komisija za odpiranje predlogov razvrsti vloge med pri-

stojne strokovne skupine. Če vloge vsebujejo predloge, ki
sodijo v obravnavo na različnih kulturnih področjih, se dode-
lijo vsem pristojnim strokovnim skupinam.

22. člen
Sekretarji strokovnih skupin skrbijo za organizacijo in

izvedbo postopka strokovnega ocenjevanja predlogov pro-
gramov in projektov tako, da:

– izdelajo seznam predlogov programov in projektov,
ki ustrezajo razpisnim pogojem in merilom, z vsemi bistveni-
mi podatki,

– izdelajo prikaz ustrezanja predlogov pogojem in me-
rilom,

– podajo informacijo o uresničitvi obveznosti predlaga-
teljev iz prejšnjih pogodb z oddelkom za kulturo,

– zagotavljajo strokovno, organizacijsko in administra-
tivno pomoč pri delu strokovnih skupin.

Sekretarji strokovnih skupin pri izdelavi seznama iz pr-
ve alinee prejšnjega odstavka napišejo tudi seznam predlo-
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gov programov in projektov, ki ne ustrezajo razpisnim pogo-
jem, z razlogi neustreznosti.

23. člen
Strokovne skupine s pomočjo sekretarja ocenijo pred-

loge programov in projektov v mesecu dni po prejemu doku-
mentacije iz prejšnjega člena.

Strokovne skupine si same določijo način dela. K delu
lahko za presoje posameznih predlogov programov in pro-
jektov ali določenih vidikov izjemoma, s soglasjem načelnika
pristojnega organa mestne uprave, pritegnejo dodatne stro-
kovnjake. Prav tako lahko, po lastni odločitvi, z izvajalci
opravijo dodatne pojasnjevalne pogovore.

Strokovna skupina, na podlagi pogojev in meril iz tega
odloka in javnega razpisa, poda pisni predlog izbora progra-
mov in projektov. Predlog obsega:

– strokovno mnenje o vsakem predlaganem programu
in projektu,

– obrazložitev vsebinskih razlogov za predlog izbora ali
zavrnitve,

– prednostni vrstni red izbora,
– okvir financiranja posameznih programov in projek-

tov.
Član strokovne skupine, ki se ne strinja s posamezno

točko ali celotnim predlogom, ima pravico svoje ločeno
pisno stališče priložiti k poročilu strokovne skupine.

24. člen
Pooblaščeni delavec mestne uprave v petnajstih dneh

po sprejemu odločitev strokovnih skupin o vseh predlaganih
programih in projektih s sklepi:

– odobri predlagane programe in projekte,
– zavrne predlagane programe in projekte,
– zavrne predlagane programe in projekte in jih hkrati

uvrsti na rezervno listo.
Pooblaščeni delavec mestne uprave zavrne programe

in projekte iz druge alinee prejšnjega odstavka, če ne ustre-
zajo razpisnim pogojem ali če so dosegli prenizko strokovno
oceno v konkurenci ustreznih programov in projektov.

Pooblaščeni delavec mestne uprave lahko v času pro-
računskega leta s posebnimi sklepi odobri programe in pro-
jekte iz rezervne liste brez ponovnega strokovnega ocenje-
vanja, če se na ustreznih proračunskih postavkah sprostijo
ali dodajo proračunska sredstva.

Evidenco sklepov vodijo sekretarji strokovnih skupin
vsak za svoje področje.

25. člen
Sklep o izbiri programa oziroma projekta vsebuje na-

slednje sestavine:
– datum sprejema sklepa,
– evidenčno številko sklepa,
– sklicevanje na odlok in javni razpis,
– izrek, ki navaja izvajalca programa ali projekta, naslov

programa ali projekta, sredstva za program ali projekt v
tekočem proračunskem letu, skrbnika programa ali projekta
pri pristojnemu organu mestne uprave oziroma samo izvajal-
ca programa ali projekta in ime programa ali projekta v
primeru zavrnitve financiranja,

– obrazložitev,
– podpis pooblaščenega delavca mestne uprave.

26. člen
Na podlagi sklepov iz prejšnjega odstavka pristojni or-

gan mestne uprave:
– pisno obvesti predlagatelje o izboru ali zavrnitvi pred-

loga programa oziroma projekta,

– s pomočjo pristojnih služb MOL pripravi pogodbe in
izvede opravila, potrebna za izvršitev obveznosti MOL na
podlagi sklenjenih pogodb.

Kadar predlagatelj na razpisu kandidira s predlogom
programa in projektov, se pisno obvestilo iz prve točke
prejšnjega člena opravi praviloma z enim dopisom, ki lahko
vsebuje več prilog.

27. člen
Pogodba o financiranju programa ali projekta mora

vsebovati naslednje sestavine:
– stranke pogodbe,
– predmet oziroma namen pogodbe (program ali pro-

jekt),
– rok za izvedbo programa ali projekta,
– finančna sredstva in dinamiko plačevanja,
– elemente zahtevkov za izplačila,
– skrbnika pogodbe za vsako stranko,
– obveznost poročanja izvajalca,
– določbo, da lahko pristojni organ mestne uprave ka-

darkoli preverja namenskost porabe dodeljenih sredstev,
– razloge, zaradi katerih lahko pristojni organ mestne

uprave zadrži izvajanje pogodbe oziroma jo razdre te izterja
vračilo sredstev,

– pristojno sodišče za reševanje sporov,
– podpise in žige,
– datum.
Pogodba lahko vsebuje tudi druga določila, če je to

potrebno.

28. člen
Izbrani predlagatelj postane izvajalec po obojestran-

skem podpisu pogodbe. Pogodbo o financiranju programa
ali projekta s strani MOL podpiše župan.

Če predlagatelj ne podpiše pogodbe v roku petnajst
dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je
odstopil od zahteve po financiranju predloga progama oziro-
ma projekta.

29. člen
Predlagatelj, ki meni, da njegov predlog iz neupraviče-

nih razlogov ni bil izbran oziroma da je iz neupravičenih
razlogov prejel bistveno manj sredstev od predlaganih, lah-
ko v osmih dneh po prejemu obvestila iz prve točke prvega
odstavka 26. člena tega odloka, vloži pisni ugovor pri pri-
stojnemu organu mestne uprave.

Komisija za pregled ugovorov poda županu strokovno
mnenje o upravičenosti ugovora. Župan s sklepom dokon-
čno odloči o ugovoru v tridesetih dni po vložitvi ugovora.

30. člen
Župan lahko spremeni ali razveljavi prvostopenjski ali

drugostopenjski sklep o izbiri programa ali projekta:
– zaradi sprememb v proračunskih virih financiranja,
– zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki razvrednotijo

prvotno odločitev oziroma povzročijo, da postane neizved-
ljiva.

31. člen
Vse odločitve o izbiri programov in projektov se javno

objavijo na spletnih straneh, na domači strani MOL, lahko
pa tudi v knjižni obliki.

32. člen
Sekretarji strokovnih skupin so praviloma tudi skrbniki

pogodb in spremljajo izvrševanje pogodbe na podlagi stikov
z izvajalci ter faznih in zaključnih poročil o poteku in rezulta-
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tih programov in projektov. Poročila pošiljajo izvajalci skla-
dno z določili v pogodbi.

Zaključno finančno in vsebinsko poročilo mora izvaja-
lec podati praviloma v mesecu dni po preteku pogodbe, v
primeru obsežnejših programov in projektov pa najkasneje v
roku 60 dni. Pri večletnih pogodbah morajo izvajalci podajati
poročila letno.

Strokovne skupine presodijo ciljne dosežke progra-
mov in uspešnost projektov na podlagi poročil in drugih
vedenj o projektih oziroma programih in njihovih ciljih ter s
tem seznanijo pristojni organ mestne uprave. Pri tem se
naslanjajo na merila iz 13. člena tega odloka ter na merila,
kriterije in usmeritve, določene s kulturnim programom
MOL.

33. člen
Poročilo mora biti sestavljeno iz istih vsebinskih ele-

mentov kot predlog in pogodba, tako da omogoča eno-
stavno primerjavo predlaganega, dogovorjenega in izvrše-
nega.

Poročilo mora vsebovati naslednje elemente:
– identifikacijo izvajalca in predmeta poročanja, skla-

dno z navedbami v pogodbi s pristojnim organom,
– opis izvrševanja pogodbe in opis dosežkov oziroma

uspešnosti doseganja ciljev programa oziroma projekta, ki
je predmet pogodbe,

– natančen prikaz porabe finančnih sredstev, ki jih je
izvajalec prejel od pristojnega organa mestne uprave in iz
drugih javnih virov za isti program ali projekt,

– navedbo težav, ki jih je izvajalec imel v toku realizaci-
je pogodbe,

– utemeljitev za vsakršna odstopanja od pogodbenih
določil,

– podpis.
Pristojni organ mestne uprave lahko v posameznih pri-

merih uvede dodatne postavke poročila oziroma zahteva
poročilo le o posamezni postavki.

Pristojni organ mestne uprave ima pravico do vpogleda
v izvajalčevo dokumentacijo v zvezi s podatki, ki so predmet
poročila.

34. člen
Če skrbnik pogodbe ugotovi, da izvajalec ne izvršuje

pogodbe, mu do dokončne odločitve o pogodbi zadrži izpla-
čevanje še neizplačanih sredstev in predlaga odredbodajal-
cu, da z njimi ne sklepa novih pogodb.

Če izvajalec sredstev ni uporabil namensko, MOL pre-
kine pogodbo, z njim ne sklepa novih pogodb in sodno
izterja vrnitev namensko porabljenih sredstev.

Če izvajalec ne posreduje poročil in podatkov iz prej-
šnjega člena, lahko MOL na predlog pristojnega organa
mestne uprave zahteva vrnitev sredstev ali pa izvajalcu iz
tega razloga ne odobri sredstev pri naslednjih razpisih.

IV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

35. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 2. člena tega

odloka se do sprejema kulturnega programa MOL javni inte-
res za financiranje kulturnih dejavnosti določi z vsakoletnim
javnim razpisom.

36. člen
Obseg sredstev, namenjenih za financiranje kultur-

nih dejavnosti po tem odloku se določi v proračunu MOL,
pri čemer razmerja med sredstvi za programe in projekte

morajo biti do sprejema kulturnega programa MOL dolo-
čena tako, da sredstva, namenjena za programe, ne sme-
jo presegati 80% sredstev po posameznih proračunskih
postavkah.

Okvirni obseg sredstev za programe in projekte, ki jih
strokovne skupine predlagajo pooblaščenemu delavcu me-
stne uprave v odobritev, ne sme biti večji od 90% sredstev
po posameznih proračunskih postavkah.

Okvirni obseg sredstev za programe in projekte, ki jih
komisija za pregled ugovorov predlaga županu v odobritev,
ne sme biti manjši od 10% sredstev po posameznih prora-
čunskih postavkah.

37. člen
Strokovne skupine in komisijo iz 9. in 10. člena tega

odloka imenuje župan v treh mesecih po njegovi uvelja-
vitvi.

Pravilnik o metodologiji za določitev programskih in
neprogramskih (obratovalnih) stalnih stroškov iz 5. člena
tega odloka sprejme župan v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi.

38. člen
Do sredstev za investicijsko vzdrževanje in nabavo opre-

me v skladu s 15. členom tega odloka so praviloma upravi-
čene pravne osebe, ki upravljajo z nepremičnino in opremo,
ki je določena za javno infrastrukturo na področju kulture v
MOL.

39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 620-74/00-2
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2323. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko
mladinsko gledališče Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 60. člena zakona o uresni-
čevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94 in 68/95 – odl. US), zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 71/95 – odl. US in
8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga,
13/98, 24/00 in 6/01) je Mestni svet mestne občine Ljub-
ljana na 26. seji dne 23. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko

mladinsko gledališče Ljubljana

I. USTANOVITELJ

1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana, javni zavod Slovensko mladinsko
gledališče Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
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II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana.
Skrajšano ime zavoda je: SMG.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Vilharjeva 11.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA

3. člen
Dejavnosti zavoda, ki jih zavod opravlja v javnem intere-

su, kot javno službo, so:
– priprava in izvedba gledaliških predstav v prostorih

SMG ter na gostovanjih doma in v tujini,
– prirejanje seminarjev, strokovnih posvetovanj ter fe-

stivalov s področja gledališke oziroma scenske dejavnosti,
– soprodukcija in izmenjava gledaliških predstav z do-

mačimi in tujimi gledališči,
– izdelovanje scenografij, gledališke opreme in rekvizi-

tov ter kostumov,
– vzdrževanje stikov s sorodnimi organizacijami doma

in v tujini ter delovanje znotraj mednarodnih gledaliških zdru-
ženj in strokovnih organizacij,

– sodelovanje s slovenskimi in tujimi festivali,
– priprava in izdelava publikacij vseh vrst s področja

dejavnosti zavoda.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo

v naslednji podrazred standardne klasifikacije dejavnosti:
O/92.310 – Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne služ-

be iz prvega odstavka tega člena so:
– priprava in izvedba drugih kulturno-umetniških prire-

ditev,
– posredovanje umetniških stvaritev v sodelovanju z

drugimi mediji,
– prirejanje razstav in prodaja likovnih del, izdelkov

domače in umetne obrti,
– organizacija in izvedba kongresov, posvetovanj, pred-

avanj, sejmov, proslav, tiskovnih konferenc, držab in drugih
komercialnih prireditev,

– izvajanje raznih oblik vzgojno-izobraževalnih progra-
mov ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacija-
mi,

– oddajanje dvoran in drugih prostorov,
– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih sto-

ritev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane de-

javnosti,
– gostinske storitve za lastne potrebe in za potrebe

udeležencev ter obiskovalcev prireditev (prodaja slaščic,
hladnih prigrizkov, brezalkoholnih pijač itn.),

– prodaja spominkov, katalogov in drugih tiskovin, po-
vezanih z dejavnostjo zavoda.

Dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena se razvrščajo
v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:

O/92.320 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.340 – Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
M/80.422 – Drugo izobraževanje, d.n.,
H/55.510 – Dejavnost menz,
DE/22.110 – Izdajanje knjig,
DE/22.120 – Izdajanje časopisov,
DE/22.130 – Izdajanje revij in periodike,
DE/22.150 – Drugo založništvo,
DE/22.240 – Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-

kov,
DE/22.310 – Razmnoževanje zvočnih zapisov,

DE/22.330 – Razmnoževanje računalniških zapisov,
G/52.471 – Dejavnost knjigarn,
K/71.402 – Dejavnost videotek,
K/72.300 – Obdelava podatkov,
K/72.400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-

zami,
K/73.202 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju humanistike,
K/74.831 – Prevajanje,
K/74.841 – Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
DE/22.14 – Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-

pisa,
G/52.486 – Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
G/52.488 – Trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah, d.n.,
G/52.620 – Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-

cah,
G/52.630 – Druga trgovina na drobno zunaj proda-

jaln,
K/71.403 – Izposojanje drugih predmetov široke po-

rabe,
O/92.521 – Dejavnost muzejev.

IV. ORGANI ZAVODA

4. člen
Organi zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.

5. člen
Zavod vodi uprava, ki jo sestavljata poslovni direktor in

programski direktor.
S statutom je lahko določeno, da ena oseba opravlja

hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja. V
tem primeru mora direktor izpolnjevati pogoje za opravljanje
obeh funkcij. Imenuje ga ustanovitelj na podlagi javnega
razpisa, po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovne-
ga sveta zavoda.

6. člen
Poslovni direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa za-

vod in odgovarja za zakonitost dela zavoda.
Poslovnega direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi

javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Za poslovnega direktorja je lahko imenovan kandidat,

ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima visokošolsko izobrazbo ekonomske, pravne ali

druge ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ozi-

roma vodstvenih delovnih mestih,
– pozna dejavnosti s področja dela zavoda,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat poslovnega direktorja traja pet let.

7. člen
Programski direktor vodi strokovno delo zavoda in od-

govarja za strokovnost dela zavoda.
Programskega direktorja imenuje strokovni svet zavoda

na podlagi javnega razpisa in po predhodno pridobljenem
mnenju ustanovitelja.

Za programskega direktorja je lahko imenovan kandi-
dat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima visokošolsko izobrazbo umetniške ali humani-
stične smeri,
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– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na podobnih
delovnih mestih ali funkcijah,

– pozna dejavnosti s področja dela zavoda,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat programskega direktorja traja pet let.

8. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane

javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne

občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda

na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane jav-

nosti imenuje na predlog direktorja zavoda Mestni svet me-
stne občine Ljubljana.

Mandat članov sveta zavoda traja pet let in začne teči z
dnem konstituiranja sveta zavoda.

9. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, fi-

nančni načrt in zaključni račun zavoda ter splošne akte, za
katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravlja-
njem in poslovanjem zavoda ter opravlja druge naloge, določe-
ne s tem odlokom, statutom zavoda in drugimi predpisi.

10. člen
Strokovni svet zavoda šteje sedem članov, ki jih imenu-

je svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednika in polo-
vico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji
izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slo-
venije.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela zavoda in daje programskemu direktorju ter svetu
mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj ter
opravlja druge naloge, določene v statutu zavoda.

Mandat članov strokovnega sveta traja pet let.

V. SREDSTVA ZA DELO

11. člen
Zavodu so za opravljanje dejavnosti, za katero je usta-

novljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovitelja, s
katerimi je dolžen upravljati kot dober gospodar.

Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastruk-
ture na področju kulture dane v upravljanje zavodu za oprav-
ljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, so razvi-
dne iz priloge, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled
v organu mestne uprave, pristojnem za kulturo.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren usta-
novitelju.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO

12. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev ustanovitelja,
– iz državnega proračuna,
– s plačili za storitve,

– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov, v

skladu z veljavnimi predpisi.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

13. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z

opravljanjem svoje dejavnosti, uporablja le za opravljanje in
razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog direktorja zavoda svet zavoda v
soglasju z ustanoviteljem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda se
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

14. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja
ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premoženjem.

Zavod lahko poslovne prostore, s katerimi upravlja,
oddaja v najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljub-
ljana.

Sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premo-
ženja ustanovitelja v najem, mora zavod nameniti le za oprav-
ljanje in razvoj dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, in
za investicije.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi lahko razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustano-
vitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

15. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani in programi Mestne občine Ljubljana,
– daje soglasje k statutu zavoda in aktu o sistemizaciji

delovnih mest,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan finančni načrt, letni program dela in

program investicij ter upravljanja z nepremičninami predložiti
v pregled organu mestne uprave, pristojnemu za kulturo,
finančni načrt pa tudi organu mestne uprave, pristojnemu za
finance.

Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o
izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.

Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-
slovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z
zakonom in posredovati podatke, potrebne za spremljanje
in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Zavod mora oblikovati svet in strokovni svet zavoda v

skladu z določili tega odloka v roku treh mesecev od
dneva uveljavitve tega odloka. Do oblikovanja sveta in
strokovnega sveta zavoda, v skladu z določili tega odlo-
ka, opravljata njune naloge dosedanji svet in programski
svet zavoda.

17. člen
Dosedanji direktor in umetniški direktor opravljata svo-

je naloge do poteka mandata.

18. člen
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o siste-

mizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

Do uveljavitve statuta zavoda, uporablja zavod statut in
druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega
odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem
odlokom in drugimi predpisi.

19. člen
Zavod je pravni naslednik Slovenskega mladinskega

gledališča, ki je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča
v Ljubljani – št. registrskega vložka 1-1645-00 in prevzame
vse pravice in obveznosti tega zavoda.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 620-70/00-3
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2324. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni
muzej Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 60. člena zakona o uresni-
čevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94 in 68/95 – odl. US), zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 71/95 – odl. US in
8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga,
13/98, 24/00 in 6/01) je Mestni svet mestne občine Ljub-
ljana na 26. seji dne 23. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej

Ljubljana

I. USTANOVITELJ

1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana, javni zavod Arhitekturni muzej Ljub-
ljana (v nadaljevanju: muzej).

II. IME IN SEDEŽ MUZEJA

2. člen
Ime muzeja je: Arhitekturni muzej Ljubljana.
Skrajšano ime muzeja je: AML.
Sedež muzeja je v Ljubljani, Pot na Fužine 2.

III. DEJAVNOSTI MUZEJA

3. člen
V okviru dejavnosti, ki jo izvaja kot javno službo na po-

dročju varovanja premične kulturne dediščine, muzej zlasti:
– strokovno in znanstveno raziskuje, evidentira, zbira,

hrani in ureja ter razstavlja gradiva s področja arhitekture,
urbanizma in industrijskega grafičnega in unikatnega obliko-
vanja s celotnega slovenskega etničnega ozemlja, kakor
tudi drugod, če je to gradivo pomembno za razvoj teh dejav-
nosti na Slovenskem,

– evidentira in dokumentira premične spomenike, ki so
v njegovi zbirki,

– sistematično zbira gradivo na terenu,
– oblikuje in dopolnjuje stalno zbirko iz zbranega gradiva,
– omogoča javnosti, da spoznava in sprejema sloven-

sko in drugo arhitekturo, urbanizem in oblikovanje, s tem da
oblikuje in dopolnjuje stalno zbirko, prireja razstave, preda-
vanja in organizira druge dejavnosti za dosego tega smotra,

– omogoča strokovno in znanstveno preučevanje mu-
zejskega gradiva,

– objavlja izsledke znanstvenega in strokovnega razi-
skovanja, dokumentacijo, prikaze idr. v lastnih publikacijah,

– sodeluje s strokovnimi organizacijami za varstvo na-
ravne in kulturne dediščine pri varovanju urbanističnih in
arhitekturnih spomenikov,

– spremlja delo strokovnih organizacij s področja arhi-
tekture, urbanizma in oblikovanja ter pri tem sodeluje,

– priredja občasne razstave tudi v drugih krajih Sloveni-
je in v tujini,

– skrbi za zbiranje, strokovno in znanstveno obdelavo
ter muzejsko predstavitev zapuščine arhitekta Jožeta Plečni-
ka,

– skrbi za prirejanje stalne dveletne razstave BIO (Bie-
nale industrijskega oblikovanja) po posebnem dogovoru o
načinu financiranja BIO.

Navedene dejavnosti muzeja se razvrščajo v naslednje
podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:

– O/92.521 Dejavnost muzejev,
– O/92.522 Varstvo kulturne dediščine,
– O/92.511 Dejavnost knjižnic,
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
– K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-

zami,
– K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju humanistike,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– DE/22.110 Izdajanje knjig.
Druge dejavnosti, ki služijo izvajanju javne službe, so:
– oddajanje prostorov za razstave in druge promotivne

prireditve,
– nudenje strokovnih uslug pravnim in fizičnim ose-

bam,
– prodaja publikacij vseh vrst s svojega delovnega po-

dročja ter izvajanje in prodaja fotografske dokumentacije,
replik in apliciranih predmetov, izvedenih iz svojega gradiva,

– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udele-
žencev ter obiskovalcev.
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Dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se razvrščajo
v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:

– DE/22.120 – Izdajanje časopisov,
– DE/22.130 – Izdajanje revij in periodike,
– DE/22.150 – Drugo založništvo,
– DE/22.240 – Priprava in proizvodnja tiskovnih se-

stavkov,
– DE/22.320 – Razmnoževanje videozapisov,
– K/72.300 – Obdelava podatkov,
– K/74.810 – Fotografska dejavnost,
– H/55.510 – Dejavnost menz.

4. člen
Muzej, kot posebni muzej, skladno z uredbo o vzposta-

vitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju
varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih
muzejev (Uradni list RS, št. 97/00 in 103/00), izvaja javno
službo na območju Republike Slovenije za področje arhitek-
ture, urbanizma, industrijskega grafičnega in unikatnega obli-
kovanja ter fotografije.

Muzej zagotavlja izvajanje javne službe skladno z ured-
bo iz prejšnjega odstavka tega člena.

IV. ORGANI MUZEJA

5. člen
Organi muzeja so:
– direktor,
– svet muzeja,
– strokovni svet muzeja.

6. člen
Muzej vodi direktor.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega

direktorja.
Direktorja muzeja imenuje ustanovitelj na podlagi jav-

nega razpisa, po predhodnem mnenju sveta muzeja in stro-
kovnega sveta muzeja.

Za direktorja muzeja je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima visokošolsko izobrazbo umetnostnozgodovinske
ali druge ustrezne smeri,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega naj-
manj tri leta s področja dela muzeja,

– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja pet let.

7. člen
Muzej upravlja svet muzeja.
Svet muzeja šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev muzeja,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane

javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne

občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev muzeja izvolijo delavci muzeja

na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane jav-

nosti imenuje na predlog direktorja muzeja Mestni svet me-
stne občine Ljubljana.

Mandat članov sveta muzeja traja pet let in začne teči z
dnem konstituiranja sveta muzeja.

8. člen
Svet muzeja sprejema statut muzeja, programe dela, fi-

nančni načrt in zaključni račun muzeja ter splošne akte, za

katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravlja-
njem in poslovanjem muzeja ter opravlja druge naloge, določe-
ne s tem odlokom, statutom muzeja in drugimi predpisi.

9. člen
Strokovni svet muzeja šteje sedem članov, ki jih imenuje

svet muzeja izmed strokovnih delavcev muzeja in zunanjih stro-
kovnjakov s področja dela muzeja. Predsednika in polovico
članov strokovnega sveta imenuje svet muzeja po svoji izbiri,
ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela muzeja in daje direktorju in svetu mnenja, predlo-
ge in pobude za reševanje teh vprašanj ter opravlja druge
naloge, določene v statutu muzeja.

Mandat članov strokovnega sveta traja pet let.

V. SREDSTVA ZA DELO

10. člen
Muzeju so za opravljanje dejavnosti, za katero je usta-

novljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovitelja, s
katerimi je dolžen upravljati kot dober gospodar.

Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastruk-
ture na področju kulture dane v upravljanje muzeju za oprav-
ljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, so razvi-
dne iz priloge, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled
v organu mestne uprave, pristojnem za kulturo.

Za upravljanje s premoženjem je muzej odgovoren usta-
novitelju.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO

11. člen
Muzej pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev ustanovitelja,
– iz državnega proračuna,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov, v

skladu z veljavnimi predpisi.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

12. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih muzej pridobi z

opravljanjem svoje dejavnosti, uporablja le za opravljanje in
razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog direktorja muzeja svet muzeja v
soglasju z ustanoviteljem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost muzeja
se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanovi-
teljem.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
MUZEJA V PRAVNEM PROMETU

13. člen
Muzej je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja
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ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premože-
njem.

Muzej lahko poslovne prostore, s katerimi upravlja,
oddaja v najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljub-
ljana.

Sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premo-
ženja ustanovitelja v najem, mora muzej nameniti le za oprav-
ljanje in razvoj dejavnosti, za katero je muzej ustanovljen, in
za investicije.

Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti muzeja omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustano-
vitelja predvidena za opravljanje dejavnosti muzeja.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN MUZEJA

14. člen
Ustanovitelj ima do muzeja naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela muzeja

s plani in programi Mestne občine Ljubljana,
– daje soglasje k statutu muzeja in aktu o sistemizaciji

delovnih mest,
– odloča o statusnih spremembah muzeja,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Muzej je dolžan finančni načrt, letni program dela in

program investicij ter upravljanja z nepremičninami predložiti
v pregled organu mestne uprave, pristojnemu za kulturo,
finančni načrt pa tudi organu mestne uprave, pristojnemu za
finance.

Muzej je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o
izvrševanju letnega programa dela in razvoja muzeja.

Muzej je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-
slovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z
zakonom in posredovati podatke, potrebne za spremljanje
in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Muzej mora oblikovati svet in strokovni svet muzeja v

skladu z določili tega odloka v roku treh mesecev od dneva
uveljavitve tega odloka.

16. člen
Dosedanji poslovodni organ opravlja funkcijo do pote-

ka mandata.

17. člen
Svet muzeja mora sprejeti statut muzeja in akt o siste-

mizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

Do uveljavitve statuta muzeja, uporablja muzej statut in
druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega
odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem
odlokom in drugimi predpisi.

18. člen
Muzej je pravni naslednik Arhitekturnega muzeja Ljub-

ljana, ki je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v

Ljubljani – št. registrskega vložka 1218/00 in prevzame vse
pravice in obveznosti tega muzeja.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 620-69/00-3
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2325. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 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, 63/95 – obvezna razla-
ga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 –
odl. US in 70/00) ter 26. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – ob-
vezna razlaga, 13/98, 24/00 in 6/01) je Mestni svet me-
stne občine Ljubljana na 26. seji dne 23. 4. 2001 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi športnih

objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana

I
V sklepu o določitvi športnih objektov občinskega po-

mena v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/99,
24/00, 106/00, 3/01 in 14/01) se II. točka spremeni
tako, da se:

– pri številki 3. črta besedilo: “vl. št. 0085, parc. št.
826“ in pri vl. št. 857 besedilo

“parc. št. 511/3“.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 6310-2/00-5
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2326. Sklep o razglasitvi ljubljanske mestne elektrarne
in transformatorske postaje za kulturna
spomenika lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kultur-
ne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 26. člena statu-
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ta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95,
33/95, 71/97, 13/98, 24/00, 6/01) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 23. 4. 2001
sprejel

S K L E P
o razglasitvi ljubljanske mestne elektrarne in

transformatorske postaje za kulturna spomenika
lokalnega pomena

1. člen
Za kulturna spomenika lokalnega pomena se razgla-

sita naslednji enoti dediščine:
– Ljubljana – Mestna elektrarna (EŠD 372);
– Ljubljana – Transformatorska postaja pri Klavnici

(EŠD 5902).
Enoti se z namenom, da se ohranijo kulturno in zgo-

dovinsko izročilo ter arhitekturne in tehnične posebnosti
razglasita za kulturna spomenika lokalnega pomena z la-
stnostmi zgodovinskega, arhitekturnega in tehničnega
spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spo-

menika lokalnega pomena:
– z zgodovinskega vidika je mestna elektrarna prva

velika termocentrala na Slovenskem in pomemben objekt
za elektrifikacijo Ljubljane in okolice, dograjena je bila
1897 in je pogojevala vse druge faze razvoja industrije,
prometa in obrti na prelomu stoletja;

– z arhitekturnega vidika je mestna elektrarna tipični
primer tovarniške opečne arhitekture z značilno neometa-
no fasado in kiparskimi detajli s preloma 19. v 20. stole-
tje,

– s tehničnega vidika je mestna elektrarna energet-
ski objekt z originalno industrijsko opremo,

– transformatorska postaja je značilna predstavnica
prvih transformatorskih postaj na Slovenskem.

3. člen
Mestna elektrarna obsega parcele št. 3051 (del),

3052, 3053, 3054 (k.o. Tabor).
Transformatorska postaja stoji na parceli št. 162

(stavbišče s transformatorjem, 28 m2) na območju k.o.
Poljansko predmestje.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrski karti v me-
rilu 1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.

Vplivno območje mestne elektrarne je vrisano na
topografski karti v merilu 1:5000.

Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kultur-
ne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
zavod).

4. člen
Za kulturna spomenika velja najstrožji varstveni re-

žim, ki določa:
– varovanje kulturnih, zgodovinskih, arhitekturnih in

tehničnih vrednot v celoti (zunanjščini, konstrukciji in no-
tranjosti),

– omogoča le tiste posege, katerih cilj je vzdrževa-
nje in obnova obstoječega stanja oziroma vzpostavitev
originalnega stanja spomenikov,

– vzdrževanje muzejske zbirke in originalne industrij-
ske opreme mestne elektrarne.

Varstveni režim za vplivno območje določa varovanje
pogledov na mestno elektrarno.

5. člen
Za vsak poseg na ali v spomenikih je potrebno pridobiti

pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kultur-
novarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok o

razglasitvi Ljubljanske mestne elektrarne in transformator-
ske postaje za kulturna, zgodovinska in tehnična spomenika
(Uradni list SRS, št. 39/89).

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-14
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2327. Sklep o razglasitvi prazgodovinskega gradišča
Gradišče nad Pržanom za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kultur-
ne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 26. člena statu-
ta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95,
33/95, 71/97, 13/98, 24/00, 6/01) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 23. 4. 2001
sprejel

S K L E P
o razglasitvi prazgodovinskega gradišča

Gradišče nad Pržanom za kulturni spomenik
lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Gradišče nad Pržanom (EŠD 5908).
Enota se, z namenom, da se ohrani zgodovinsko izro-

čilo ter kulturne, znanstvene in estetske vrednote, razglasi
za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki je po svojih
značilnostih arheološki spomenik (v nadaljevanju: spome-
nik).
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2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Gradišče leži na skrajnem višaju slemena Velika Trata

nad naseljema Šentvid in Pržan, na parcelah z ledinskima
imenoma v Lesicah in Gradišče. Gozdnat teren gradišča se
polagoma spušča v ravnino le proti jugu, medtem ko je proti
severu razmeroma strm. V naravi je to danes z gozdom
poraščen teren.

Gradišče je dobro ohranjeno. Nasipi so dobro ohranje-
ni, kar kaže na dobro ohranjenost obrambne arhitekture in
notranje strukture naselja.

Gradišče je nedvomno železnodobno, v kar nas prepri-
čujejo najdbe. Posamezni avtorji omenjajo tudi najdbe rim-
skih novcev, ki pa niso ohranjeni.

Spomenik sodi v sklop utrjenih postojank na robu Ljub-
ljanske kotline, ki so nadzirale nadvse pomemben prehod
skozi Ljubljanska vrata.

3. člen
Spomenik leži na območju naslednjih parcel: del par-

cel od št. 1325 do št. 1330, parcele od št. 1332 do št.
1335, parcele od št. 1297 do št. 1323, parcele št. 1761,
1760/1, 1762, 1759, 1751, 1754, 1758 in 1760/2, vse
k.o. Šentvid.

Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu
1:2880.

Izvirnik karte hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
Varstveni režim za spomenik:
S prvim varstvenim režimom varujemo del spomenika,

ki obsega parc. št. od 1297 do 1312, vse k.o. Šentvid. Ta
zahteva popolno nespremenljivost rabe prostora, dovoljene
so le znanstvene raziskave in konservatorski posegi za iz-
boljšanje stanja ter prezentacija snovi in situ.

Drugi varstveni režim velja za preostalo območje spo-
menika. Vsi posegi v prostor oziroma zemeljska dela so
podrejeni vlogi in pomenu spomenika. Stopnja varovanja
zahteva pred kakršnimkoli posegom v zemeljske plasti vna-
prejšnje arheološke raziskave, na podlagi katerih se predvi-
di nadaljnji spomeniškovarstveni postopek.

5. člen
Za vsako spremembo spomenika ali njegovega dela in

za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so
potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na nji-
hovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odlo-

ku o razglasitvi arheoloških terenov v občini Ljubljana Šiška
za kulturne in zgodovinske spomenike (Uradni list RS, št.
3/90) tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega
sklepa.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-15
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2328. Sklep o razglasitvi pokopališča Navje za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kultur-
ne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 26. člena statu-
ta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95,
33/95, 71/97, 13/98, 24/00, 6/01) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 23. 4. 2001
sprejel

S K L E P
o razglasitvi pokopališča Navje za kulturni

spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Pokopališče Navje (EŠD 383).
Enota se zaradi izjemnih kulturnih in zgodovinskih vre-

dnot razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z la-
stnostmi zgodovinskega in memorialnega spomenika ter spo-
menika oblikovane narave (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Pokopališče Navje je del nekdanjega mestnega poko-

pališča pri sv. Krištofu. V letih 1937/40 je bilo po načrtih
arhitekta Jožeta Plečnika in Iva Spinčiča urejeno v spomin-
ski park pomembnih osebnosti slovenske zgodovine. Poko-
pališče Navje je parkovno urejeno. Nagrobniki so razmešče-
ni pod arkadami, ob zidu na vzhodni strani pokopališča ter v
parku. Glavni vhodni del je oblikovan s kamnitim stopniščem
in kovanimi vrati.

Navje ima kulturnozgodovinski pomen ohranjanja spo-
mina na pomembne osebnosti slovenske zgodovine. V sklo-
pu načrtovane ureditve parka s spomeniki nagrobne umet-
nosti predstavlja pokopališče Navje izjemen memorialni spo-
menik.

3. člen
Meja spomenika poteka po mejah parcele št. 1840,

k.o. Bežigrad.
Vrisana je na katastrski karti v merilu 1:1000 in topo-

grafski karti v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika je vrisano na topografski

karti 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne

dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).
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4. člen
V območju spomenika se varujejo vse spomeniške

lastnosti parkovno urejenega prostora v neokrnjeni obliki,
njegova kulturna, zgodovinska, arhitekturna, vrtnoarhitek-
turna in likovna vrednost.

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokr-

njenih prvin parkovne ureditve z arhitekturnimi in likovnimi
prvinami, kar pomeni sanacijo ogroženih ali propadajočih
prvin in strokovno prenovo spomenika,

– omogočanje predstavitve celote in posameznih za-
ščitenih elementov,

– dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža spomeni-
ške lastnosti in varovanje spomenika in njegovih posa-
meznih elementov,

– znotraj območja je prepovedana vožnja z motorni-
mi vozili, razen za potrebe vzdrževanja.

5. člen
Za vsak poseg v spomenik in v njegovo vplivno ob-

močje so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni po-
goji in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavo-
da.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šest-

ih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spo-
menika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za
spomenik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpek-

torat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok

o razglasitvi pokopališča Navje za kulturni in zgodovinski
spomenik (Uradni list SRS, št. 20/87).

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-13
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2329. Sklep o razglasitvi prazgodovinskega gradišča
Gradišče nad Mednim za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kultur-
ne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 26. člena statu-
ta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95,
33/95, 71/97, 13/98, 24/00, 6/01) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 23. 4. 2001
sprejel

S K L E P
o razglasitvi prazgodovinskega gradišča

Gradišče nad Mednim za kulturni spomenik
lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Arheološko območje Gradišče nad Med-

nim (EŠD 5907).
Enota se, z namenom, da se ohrani zgodovinsko izro-

čilo ter kulturne, znanstvene in estetske vrednote, razglasi
za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki je po svojih
značilnostih arheološki spomenik (v nadaljevanju: spome-
nik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lo-

kalnega pomena:
Gradišče leži na vrhu vzpetine nad Mednim na robu

slemena, ki se imenuje Medenski hrib. Danes je to goz-
dnat teren.

Gre za manjše gradišče z razmeroma slabo vidnimi
nasipi, vendar je situacija nadvse tipična, a v ožjem obmo-
čju izjemna. Strateško obvladuje ozek prehod ob Savi iz
Ljubljanske kotline na Sorško polje.

Čeprav drobnih materialnih ostalin še nimamo, sme-
mo iz analogij imeti to gradišče za prazgodovinsko, natan-
čneje železnodobno.

3. člen
Spomenik leži na območju naslednjih parcel: 1074/3,

1074/1, 1089, 1087, 1086/1, 1085, 1083, 1084,
1082, 1079, 1081, 1080, 1149/1, 1151, 1078/1,
1078/4, 1077, 1075, 1076, 1164, 1163, 1162/1,
1165, 1171, 1060, 1173, 1174/1, 1174/2, 1172,
1059, 1180, 1179, vse k. o. Stanežiče.

Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu
1:2880.

Izvirnik karte hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
Varstveni režim za spomenik:
S prvim varstvenim režimom varujemo le del spomeni-

ka (del parc. št. 1074/1, 1089, 1087, 1086/1, 1085,
1084, 1081; v celoti parc. št. 1077, 1076, 1075 in del
parc. 1064, 1165 in 1164, vse k. o. Stanežiče). Ta zahte-
va popolno nespremenljivost rabe prostora, dovoljene so
le znanstvene raziskave in konservatorski posegi za izbo-
ljšanje stanja ter prezentacija snovi in situ.

Drugi varstveni režim velja za preostalo območje spo-
menika. Vsi posegi v prostor oziroma zemeljska dela so
podrejeni vlogi in pomenu spomenika. Stopnja varovanja
zahteva pred kakršnimkoli posegom v zemeljske plasti vna-
prejšnje arheološke raziskave, na podlagi katerih se pred-
vidi nadaljnji spomeniškovarstveni postopek.

5. člen
Za vsako spremembo spomenika ali njegovega dela

in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče,
so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na
njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
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6. člen
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odlo-

ku o razglasitvi arheoloških terenov v občini Ljubljana Šiška
za kulturne in zgodovinske spomenike (Uradni list RS, št.
3/90) tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega
sklepa.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-17
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2330. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Križa v Velikem
Trebeljevem za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 26. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97, 13/98, 24/00, 6/01) je Mestni svet mestne obči-
ne Ljubljana na 26. seji dne 23. 4. 2001 sprejel

S K L E P
o razglasitvi cerkve sv. Križa v Velikem

Trebeljevem za kulturni spomenik lokalnega
pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine:
– Veliko Trebeljevo – Cerkev sv. Križa (EŠD 2190).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-

mena z lastnostmi zgodovinskega, arhitekturnega in umet-
nostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Podružnična cerkev se je razvila iz prvotne srednjeve-

ške kapele, današnjega prezbiterija cerkve in je bila leta
1869 prezidana. Poseben poudarek daje cerkvi na severo-
vzhodni strani prizidan zvonik trdnjavskega videza s štirimi
kamnitimi biforami. V cerkvi je bogata notranja oprema iz
19. stoletja: oltarji, križev pot in orgle. Zaradi zgodovinske-
ga stavbnega razvoja in celostne zaokrožene arhitekturno
likovne podobe zunanjosti in notranjosti, cerkev sv. Križa
predstavlja pomemben spomenik sakralne arhitekture.

3. člen
Spomenik obsega parceli št. 373/1 in 373/2, k.o.

Trebeljevo.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu

1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika je vrisano na topografski

karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne

dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in zgodo-

vinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– stalno in redno vzdrževanje dobro ohranjenih prvin in

sanacijo ogroženih ali propadajočih prvin arhitekture in pre-
mične notranje opreme ter znanstveno prenovo spomenika.

Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki
predpisuje:

– varovanje krajinske zgradbe,
– postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja

je možno le ob izdaji kulturnovarstvenega soglasja zavoda.

5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno

pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kul-
turnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok o

razglasitvi podružnične cerkve Povišanja sv. Križa v Velikem
Trebeljevem za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list
RS, št. 35/92).

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 62-66/01-18
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2331. Sklep o razglasitvi prazgodovinskega gradišča
Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 26. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97, 13/98, 24/00, 6/01) je Mestni svet mestne obči-
ne Ljubljana na 26. seji dne 23. 4. 2001 sprejel
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S K L E P
o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik

nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega
pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Arheološko območje Gobnik nad Rašico

(EŠD 5904).
Enota se, z namenom, da se ohrani zgodovinsko izro-

čilo ter kulturne, znanstvene in estetske vrednote, razglasi
za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arheo-
loškega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Gobnik, z gozdom poraščena vzpetina, leži nad vasjo

Rašica. Na treh straneh je tako strma, da večjih nasipov ni
opaziti. Proti JV je pobočje položnejše in se v terasah spu-
šča proti Rašici.

Sondažne raziskave so pokazale, da je bilo na vzpetini
prazgodovinsko, najverjetneje starejše železnodobno gradi-
šče in se uvršča v verigo naselbin iz tega časa, ki obkrožajo
Ljubljansko kotlino.

3. člen
Spomenik leži na območju naslednjih parcel:.404 in

405 k.o. Gameljne; 823/1, 823/2, 823/3, 822/1, 822/2,
822/3, 821/1, 821/2, 821/3, 821/4, 820/1, 820/2,
819, 818, 832, 833/1, 833/2, 834, 835, 836, 814,
815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 817/1, 817/2, 817/3,
818/1, 818/2, 818/3, 818/4 (del), 818/5, 818/6, 838,
839, 844, 845, vse k.o. Rašica.

Meja spomenika je zarisana na katastrski karti v merilu
1:2880.

Izvirnik karte hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
Varstveni režim za spomenik:
S prvim varstvenim režimom varujemo del spomenika,

ki obsega parc. štev. 833, 834, 835, 836 in 832, vse k.o.
Rašica. Ta zahteva popolno nespremenljivost rabe prostora,
dovoljene so le znanstvene raziskave in konservatorski po-
segi za izboljšanje stanja ter prezentacija snovi in situ.

Drugi varstveni režim velja za preostalo območje spo-
menika. Vsi posegi v prostor oziroma zemeljska dela so
podrejeni vlogi in pomenu spomenika. Stopnja varovanja
zahteva pred kakršnimkoli posegom v zemeljske plasti vna-
prejšnje arheološke raziskave, na podlagi katerih se predvi-
di nadaljnji spomeniškovarstveni postopek.

5. člen
Za vsako spremembo spomenika ali njegovega dela in

za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so
potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na nji-
hovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku

o razglasitvi arheoloških terenov v občini Ljubljana Šiška za
kulturne in zgodovinske spomenike (Uradni list RS, št. 3/90)
tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-19
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2332. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Urha v Zavogljah
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 26. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97, 13/98, 24/00, 6/01) je Mestni svet mestne obči-
ne Ljubljana na 26. seji dne 23. aprila 2001 sprejel

S K L E P
o razglasitvi cerkve sv. Urha v Zavogljah za

kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Cerkev sv. Urha v Zavoglju (EŠD 1581).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-

mena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomeni-
ka (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Podružnična cerkev sv. Urha se odlikuje s svojim zgo-

dovinsko in arhitekturno zanimivim sklopom dveh stikajočih
se cerkva. K prvi, v osnovi gotski cerkvi s križnorebrastim
obokanim prezbiterijem, požgani v turškem napadu, so v
16. in 17. stoletju prizidali drugo. Ohranjeni so fragmenti
stenske poslikave ter na fasadi cerkve rimske in gotske
spolije.

Zaradi zgodovinskega stavbnega razvoja dveh stikajo-
čih se cerkva z ohranjenimi številnimi arhitekturnimi in likov-
nimi prvinami ter z opuščenim pokopališčem z litoželeznimi
križi, cerkev sv. Urha predstavlja izreden spomenik sakralne
arhitekture.

3. člen
Meja spomenika poteka po mejah parcele št. 23/4

k.o. Dobrunje.
Vrisana je na katastrski karti v merilu 1:1000 in na

topografski karti v merilu 1:5000.
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Vplivno območje spomenika je vrisano na topografski
karti 1:5000.

Izvirnike kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).

4. člen
Varstveni režim za spomenik določa:
– predhodne arheološke raziskave v primeru posegov

v zemeljske plasti na območju spomenika,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh arhitektur-

nih prvin spomenika, njegove premične notranje opreme in
opuščenega pokopališča, ter sanacijo ogroženih ali propa-
dajočih prvin in znanstveno prenovo spomenika,

– za vse posege v spomenik, njegove dele ali zemlji-
šče, je potrebno pridobiti pisne kulturnovarstvene pogoje in
soglasja zavoda.

Varstveni režim za vplivno območje spomenika predpi-
suje:

– varovanje krajinske zgradbe,
– postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja

je možno le ob izdaji kulturnovarstvenega soglasja zavoda.

5. člen
Za vsako spremembo spomenika ali njegovega dela in

za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so
potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na nji-
hovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok o

razglasitvi podružnične cerkve sv. Urha v Zavoglju za kulturni
in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 35/92).

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 62-66/01-21
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BELTINCI

2333. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Beltinci

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
39/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št.

46/00), je Občinski svet občine Beltinci na 29. redni seji
dne 25. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Beltinci

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji (v nadaljeva-

nju: PUP) za območja naselij, zaselkov in odprtega prostora
v Občini Beltinci, ki jih je izdelala ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring pod številko 2/01-PUP/Be.

2. člen
PUP za območje Občine Beltinci so usklajeni s spre-

membami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za ob-
močje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98,
57/99 in 88/00).

3. člen
PUP vsebujejo tekstualni del in grafične priloge v meri-

lu 1:2500, ki se nanašajo na merila in pogoje za posege v
prostor in na prikaze iz prostorskih sestavin planov.

Tekstualni del vsebuje:
– splošni del s prilogami
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor.
Grafični del vsebuje:
– pregledno karto obravnavanega območja v merilu

1:25000
– ureditvena območja naselij v merilu 1:2500.
Za odprti prostor se pri opredelitvi namenske rabe

uporabljajo tudi grafične priloge iz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planov v merilu 1:5000.

4. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– meje območij urejanja in veljavnost;
– funkcijo območij;
– merila in pogoje za:

– vrsto posegov v prostor,
– urbanistično oblikovanje posegov v prostor,
– arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav,
– urejanje komunalne, energetske in telekomunika-

cijske infrastrukture,
– prometno urejanje,
– druge posege, ki trajno spreminjajo prostor,
– ohranjanje in varovanje naravne dediščine, kultur-

ne dediščine ter drugih dobrin splošnega pomena,
– varovanje in izboljšanje okolja,
– urejanje prostora za potrebe obrambe in zaščite,

– možna odstopanja ter
– končna določila.
Merila in pogoji, določeni v odloku o prostorskih ureditve-

nih pogojih so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije za
posamezen poseg v prostor na območju, ki ga urejajo.

II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST

5. člen
Meja ureditvenega območja PUP poteka po meji Občine

Beltinci, ki zavzema naslednje katastrske občine: Beltinci, Bra-
tonci, Dokležovje, Gančani, Lipa, Lipovci, Ižakovci in Melinci.
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6. člen
PUP veljajo za vsa naselja, zaselke in posamične grad-

nje, ki so v prostorskih sestavinah planov Občine Beltinci
opredeljena kot zazidana ali nezazidana stavbna zemljišča, ter
za celoten odprti prostor (kmetijska, gozdna in ostala zemlji-
šča).

7. člen
Veljavnost PUP je neomejena in začasna. Neomejeno

veljajo PUP za celotno območje katastrskih občin, naštetih v
5. členu, razen za območja, ki se že urejajo z veljavnimi
prostorskimi akti. Neomejeno veljajo PUP tudi za območja
že izvedenih prostorskih načrtov. Začasno in s posebnimi
pogoji veljajo PUP za območja, za katera je predvidena
izdelava prostorskih izvedbenih načrtov.

8. člen
Območja, ki se že urejajo s prostorskimi izvedbenimi

načrti in zanje PUP ne veljajo so:
1. območje čistilne naprave Nemščak v k.o. Ižakovci
(Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za rekonstrukci-

jo in dograditev čistilne naprave za farmi Nemščak in Jezera
- Uradni list RS, št. 17/99)

2. del naselja Lipovci
(Odlok o zazidalnem načrtu za SZ del naselja Lipovci –

Uradni list RS, št. 30/96 in 70/98)
3. območje ob Kmečki ulici v Beltincih
(Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje ob

Kmečki ulici v Beltincih – Uradni list RS, št. 67/99 in 79/00)
4. območje avtoceste
(Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Mari-

bor – slovensko madžarska meja na odseku Vučja vas–
Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99).

9. člen
Območja, za katera veljajo PUP začasno do izdelave

izvedbenih aktov so:
1. Območja ureditvenih načrtov
– zdravilišče Beltinci,
– center naselja Beltinci,
– območje parka in rekreacijske cone v Beltincih,
– namakanje Lipa,
– gramoznice v KS Beltinci, KS Dokležovje, KS Gan-

čani, KS Lipovci, KS Lipa, KS Melinci, KS Ižakovci,
2. Območja zazidalnih načrtov
– industrijska cona Beltinci,
– obrtno-servisna cona za Kmečko ulico v Beltincih,
– posamezna območja v naselju Beltinci (Granar, se-

verni del ob šoli),
– posamezna območja v naselju Gančani (za Briščem,

Gruškovica),
– posamezna območja v naselju Ižakovci (Trnje, osred-

nji severni del, Dolnja Meka, rekreacijsko območje Otok
ljubezni),

– posamezna območja v naselju Lipovci (Ogradi, Gmaj-
na),

– območje Za ogradi v Dokležovju,
– severni del naselja Melinci,
Vsa območja so razvidna iz grafičnih prilog.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

10. člen
Na podlagi naravnih in ustvarjenih danosti je v dolgo-

ročnem planu Občine Beltinci glede na funkcijo območja
določena namenska raba zemljišč za:

A) poselitvena območja (zazidana in nezazidana stav-
bna zemljišča v ureditvenih območjih strnjenih naselij, zasel-
kov in posamičnih gradenj)

B) odprti prostor (območja kmetijskih zemljišč, deljenih
na najboljša in ostala kmetijska zemljišča, območja gozdov,
vodne in obvodne površine, površine infrastrukturnih objek-
tov in gramoznice)

C) območja, ki segajo preko osnovnih območij (var-
stveni pasovi, območja naravne in kulturne dediščine, in-
frastrukturni koridori, raziskovalna območja).

11. člen
A) Poselitvena območja

Poselitvena območja so območja naselij in zaselkov ter
posameznih objektov in vključujejo vse dejavnosti, ki so
vezane na bivanje in delovanje prebivalstva v območju s
pretežno kmetijsko dejavnostjo. Namenjena so predvsem
gradnji stanovanjskih in kmetijskih objektov, ter gradnji in
ureditvam, ki dopolnjujejo stanovanjsko in kmetijsko funkci-
jo (oskrbni, poslovni, obrtni in servisni objekti, ter rekreacij-
ske površine).

Območja obstoječih in predvidenih stavbnih zemljišč so
glede na prevladujočo dejavnost razdeljena na območja za:

– stanovanja (S),
– mešane dejavnosti – stanovanja, poslovne, servisne

dejavnosti, mirna obrt (M),
– servisne in oskrbne dejavnosti (SE),
– obrt, industrija (O),
– kmetijska dejavnost – večji kmetijski proizvodni ob-

jekti (K),
– rekreacija (R).
Posamezna območja z navedenimi oznakami so razvi-

dna iz grafičnih prilog.

12. člen
B) Odprti prostor

1. Kmetijska zemljišča
Največ površin odprtega prostora zavzemajo najboljša

kmetijska zemljišča večinoma trajno namenjena kmetijski
rabi. Na teh površinah so delno izvedene agro in hidromelio-
racije. V grafičnih prilogah so označena z oznako 1. Ostala
kmetijska zemljišča so manj kvalitetna kmetijska zemljišča,
pretežno travniki in pašniki in so v grafičnih prilogah označe-
na z oznako 2.

2. Območja gozdov so zemljišča porasla z gozdnim
drevjem v obliki sestoja ali drugim gozdnim rastjem s katero-
koli gozdno funkcijo. Na obravnavanem območju je to pred-
vsem varovalna funkcija, saj gre za manjše gozdove med
kmetijskimi zemljišči in vodotokih. Obmurski logi so zaradi
posebnih krajinskih in naravovarstvenih kvalitet opredeljeni
kot Krajinski park Mura.

Gozdovi so v grafičnih prilogah označeni z oznako G.
3. Vodne površine so površine reke Mure in nižinskih

potokov (Ledava, Črnec, Dobel) in jarkov. Manjši odvodniki
so del prevladujoče rabe in so označeni le na geodetskih
podlagah. Vodne površine so tudi opuščene gramoznice,
zalite z vodo. Oznaka za vodne površine je V.

4. Površine infrastrukturnih objektov so predvsem ce-
ste, ki so pretežno vključene v poselitvena območja, v odpr-
tem prostoru pa so del prevladujoče rabe. Ceste so razvr-
ščene v kategorije na podlagi uredbe o kategorizaciji držav-
nih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00
in 79/00) in odloka o občinskih cestah v Občini Beltinci
(Uradni list RS, št. 71/99).

Kategorizirane državne ceste na obravnavanem obmo-
čju so: magistralna cesta – glavna cesta I. reda št. 3 (Mur-
ska Sobota–Lendava–Dolga vas) in regionalna cesta II. reda
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št. 439 (Dobrovnik–Beltinci–Bratonci–Križevci) in regional-
na cesta III. Reda – 729 (Beltinci–Lipa–Gomilice).

Kategorizirane občinske ceste so lokalne ceste (LC) in
javne poti (JP).

Po Občini Beltinci poteka tudi železniška proga Ormož–
Hodoš – državna meja, kategorizirana kot glavna proga I. reda.

5. Ostala območja
V planskih dokumentih so posebej opredeljena tudi

zemljišča opuščenih in še aktivnih gramoznic. Opuščene
gramoznice so namenjene za rekreacijo in so v delih pod
vodo označene tudi kot vodne površine.

13. člen
C) Območja, ki segajo preko osnovnih območij

1. Varstveni pasovi zajetij pitne vode
To so varstveni pasovi zajetij pitne vode v gozdu Hrašči-

ca in lokalni viri po naseljih. Varstvene cone in ukrepi za
zavarovanje voda in podtalnice so določeni v odloku o varo-
vanju virov pitne vode črpališča Hraščica in ostalih vodnih
virov v Občini Beltinci.

Lokalni vodni viri po naseljih nimajo določenih in zava-
rovanih varstvenih pasov.

2. Zavarovana območja naravne dediščine
Območje, ki je opredeljeno kot pomembnejša naravna

dediščina že v planskih dokumentih je Krajinski park Mura.
Območja biotske raznovrstnosti ali območja naravnih vre-
dnot niso evidentirana.

Za območje Krajinskega parka Mura še ni naravovar-
stvenih smernic.

3. Zavarovana območja in objekti kulturne dediščine
Kulturna dediščina je na obravnavanem območju evi-

dentirana v zbirnem registru kulturne dediščine za Občino
Beltinci in delno zavarovana z odlokom o razglasitvi nepre-
mičnih kult urnih in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Murska Sobota.

4. Infrastrukturni koridori in varovalni pasovi
Za linijske infrastrukturne objekte so v posamezni po-

dročni zakonodaji definirani varovalni pasovi in vplivna ob-
močja, v katerih veljajo posebni pogoji urejanja in sicer:

– varovalni pasovi kategoriziranih državnih cest segajo
na obe strani ceste, merjeno od roba cestnega sveta – za
glavno cesto 25 m, za regionalno cesto 15 m in za državne
kolesarske poti 5 m (zakon o javnih cestah, Uradni list RS,
št. 29/97)

– varovalni pasovi občinskih cest so za lokalno cesto 4
m, za javne poti in kolesarske poti pa 2 m, merjeno od
zunanjega roba cestnega sveta

– varovalni progovni pas ob železniški progi izven na-
selja za objekte visoke do 3 m znaša 8 m, v naseljih pa 6 m
od osi skrajnega tira. Za industrijske tire znaša oddaljenost
6 m od osi skrajnega tira.

Višje objekte (do 15 m) je dopustno graditi v oddaljeno-
sti 12 m, ob industrijskem tiru pa 8 m od osi skrajnega tira.
Za objekte in naprave, višje od 15 m se za vsak nadaljnji
meter oddaljenost poveča v skladu z določili 3. člena pravil-
nika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih
objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem
progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru
(Uradni list SRS, št. 2/87)

– varstvena oddaljenost od daljnovodov z nazivno mo-
čjo do 110 kV znaša za stanovanjske stavbe 4 m, varnostna
višina pa 5 m, oziroma za ostale stavbe in površine v skladu
z določili pravilnika o tehničnih normativih za graditev nad-
zemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1
kV do 110 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88).

Na območju Občine Beltinci potekajo tudi koridori pred-
videnih infrastrukturnih objektov, in sicer:

– koridor avtoceste Maribor – slovensko madžarska
meja na odseku, ki poteka po območju Občine Beltinci,

– koridor predvidene železniške povezave od M. So-
bote do Lendave (trasa je v proučevanju),

– koridor predvidenega 400 kV daljnovoda Ljutomer –
Lendava.

5. Raziskovalni prostor
Celotno območje Občine Beltinci je opredeljeno kot

raziskovalni prostor za nafto in plin, ter geotermalno vodo.

IV. POGOJI IN MERILA GLEDE VRSTE POSEGOV

14. člen
Vrsto posegov delimo glede na funkcijo prostora v

poselitvenih območjih in v odprtem prostoru po območjih,
navedenih v 11., 12. in 13. členu tega odloka.

A) Ureditvena območja naselij, zaselkov in posamičnih
gradenj

1. Na območjih naselij in delov naselij, ki so v prostor-
skih sestavinah planov opredeljena kot zazidana in nezazi-
dana stavbna zemljišča in za katera veljajo PUP neomejeno
so po posameznih območjih, iz 11. člena dopustni naslednji
posegi:

– sanacije, adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na
obstoječih objektih, napravah in površinah;

– nadomestna gradnja objektov in naprav
– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje in-

frastrukturnih objektov, naprav in omrežij;
– novogradnja, dozidava in nadzidava vseh vrst objek-

tov (dopolnilna gradnja) z namembnostjo glede na prevladu-
jočo dejavnost;

– novogradnja pritiklin kot samostojnih objektov ali pri-
zidkov v sklopu že obstoječih objektov;

– sprememba namembnosti objektov in prostorov za
proizvodno, kmetijsko, obrtno, servisno, trgovsko in gostin-
sko dejavnost;

– odstranitev dotrajanih objektov in naprav;
– postavitev začasnih montažnih kioskov in stojnic za

sezonsko prodajo;
– postavitev začasnih montažnih objektov za turistične,

športne ali druge prireditve;
– postavitev obeležij, spomenikov in reklamnih objektov;
– vodnogospodarske ureditve;
– ureditev prometnih in zelenih površin;
– postavitev in odstranitev ograj;
– komunalne ureditve;
– parcelacija zemljišč.
Nadomestna gradnja je gradnja objekta na mestu ob-

stoječega ali že porušenega objekta, ali tik do njega, ki
ohranja proporcialno tlorisno razmerje obstoječega objekta.

Gradnja večjih proizvodnih kmetijskih objektov (hlevov)
ni dopustna v centralnih delih naselij in v stanovanjskih ob-
močjih.

Na zemljiščih, ki ležijo v notranjosti ali na robu stavbnih
zemljišč in nimajo direktnega dostopa z javne ceste gradnja
stanovanjskih ali poslovnih objektov ni dopustna. Zemljišča
so namenjena gradnji pritiklin ali objektov za kmetijsko de-
javnost.

Vse gozdne površine, posamezna značilna drevesa zno-
traj zazidljivih površin je potrebno ohraniti.

15. člen
Območja predvidenih izvedbenih načrtov
Na območjih predvidenih izvedbenih načrtov, navede-

nih v 9. členu tega odloka, ki so v prostorskih sestavinah
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planov opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča ali ob-
močja za rekreacijo, so do sprejema izvedbenih načrtov
dopustni naslednji posegi:

– gradnja posamičnih objektov na že formiranih stav-
bnih parcelah ob pogoju, da je do parcele urejena minimal-
na komunalna oprema in da je zagotovljen dovoz na javno
cesto;

– sanacije, adaptacije in vzdrževalna dela na obstoje-
čih objektih, napravah in površinah;

– dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih ob-
jektov, naprav in omrežij;

– gradnje in dograditve objektov in naprav;
– sprememba namembnosti obstoječih objektov ali de-

lov objektov v namen, ki ni v nasprotju z namembnostjo
območja;

– parcelacija za določitev stavbnih parcel, prometnih
površin, infrastrukturnih koridorjev ter za druge posege v
prostor;

– gradnja oziroma postavitev začasnih objektov za se-
zonsko turistično ali gostinsko ponudbo pod pogojem, da je
z odstranitvijo mogoče zemljišče vzpostaviti v prvotno sta-
nje;

Na posameznih območjih so dopustni še naslednji po-
segi:

1. Na območju predvidenega zazidalnega načrta v
osrednjem delu naselja Ižakovci je na parcelah 1334/2,
1335, 1330, 1329, 1327 in 1357 možna gradnja stano-
vanjskih objektov s pritiklinami ob predhodni parcelaciji zem-
ljišč.

2. Na območju predvidene obrtne cone v Beltincih je
na severnem delu parcel 2473/2, 2473/1, 2472, 2471,
2470 in 2469 možna gradnja obrtnih in servisnih objektov
ob predhodno zgrajeni komunalni infrastrukturi.

16. člen
B) OBMOČJA ODPRTEGA PROSTORA

I. Kmetijska zemljišča
a) Na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki so trajno na-

menjena kmetijski rabi, so poleg primarne rabe dopustni
naslednji posegi:

– manjše dograditve in nadomestne gradnje infrastruk-
turnih objektov in naprav,

– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoje-
čih kmetijah,

– vodnogospodarske ureditve,
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in

površinah,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
– postavitev začasnih ograj,
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe

kmetijstva (rastlinjaki),
– ureditev travnatih igrišč,
– ureditev rekreacijskih in turističnih poti po obstoječih

poteh.
Dopolnilni kmetijski objekti so proizvodni kmetijski ob-

jekti (hlevi) in drugi gospodarski objekti na obstoječi kmetiji,
katerih funkcionalno zemljišče v pretežni meri sega na ob-
stoječe stavbno zemljišče v sklopu domačije.

b) Na ostalih kmetijskih zemljiščih so dopustni nasled-
nji posegi:

– gradnja in dograditev infrastrukturnih objektov in na-
prav,

– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoje-
čih kmetijah ob pogoju, da funkcionalno zemljišče objekta
sega pretežno na obstoječo stavbno zemljišče,

– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in
površinah,

– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
– ureditev rekreacijskih in športnih površin,
– vodnogospodarske ureditve,
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe

kmetijstva, turizma, ter športnih in drugih prireditev,
– postavitev in odstranitev ograj,
– odstranitev obstoječih objektov in naprav,
– ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov (do 15 m2),
– ureditev rekreacijskih in turističnih poti

17. člen
2. Območja gozdov
Na območju gozdov so dopustni naslednji posegi:
– novogradnja ali dograditev objektov in naprav za goz-

darsko, lovsko, turistično ali športno dejavnost,
– dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih ob-

jektov in naprav,
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditev rekreacijskih in turističnih poti.
Odstranitev skupin dreves, posamičnih dreves in živih

meja, ki imajo varovalno ali krajinsko značilno funkcijo, ni
dopustna. Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano po-
gozdovati.

Gozdnih površin ni dopustno ograjevati.
Za vse posege v območjih gozdov je potrebno pridobiti

soglasje Zavoda za gozdove.

18. člen
3. Območja vodnih površin
Na območjih vodnih površin in na površinah, ki jim

pripadajo so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela na obstoječih površinah, ob-

jektih in napravah,
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve manjših zajemališč požarne vode in vode za

namakanje,
– ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov,
Odstranitev vegetacije z obvodnih zemljišč ni dopu-

stna.

19. člen
4. Območja infrastrukturnih objektov
Na območjih infrastrukturnih objektov (ceste) so dopu-

stni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih

komunalnih in energetskih objektov in omrežij,
– gradnja servisnih objektov.
Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov

so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi
za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša uprav-
ljalec tega objekta.

20. člen
5. Ostala območja
Na območjih za izkoriščanje rudnin (gramoznice) so

dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela,
– postavitev začasnih pomožnih objektov in naprav,
– postavitev ograj,
– odstranitev in ponovna zasaditev visoke vegetacije,
– ureditev manjših zajemališč požarne vode in vode za

namakanje.
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Na območjih opuščenih gramoznic in na drugih rekrea-
cijskih površinah (v grafičnih prilogah označena s šifro R) so
dopustni naslednji posegi:

– ureditev manjših športnih igrišč,
– dopolnilna zasaditev vegetacije,
– vodnogospodarske ureditve,
– dogradnja obstoječih športnih in rekreacijskih objek-

tov,
– postavitev začasnih montažnih kioskov in stojnic za

sezonsko prodajo,
– postavitev začasnih montažnih objektov za občasne

prireditve,
– komunalne ureditve,
– postavitev ograj.
Gradnja objektov na območjih opuščenih gramoznic je

dopustna le na stavbnem zemljišču, opredeljenem v plan-
skih dokumentih.

C) Območja, ki segajo preko ostalih območij

21. člen
1. Varstveni pasovi zajetij pitne vode
Posege v varstvene pasove vodnjakov v Hraščici bo

urejal odlok o varstvenih zaščitnih pasovih črpališča Hrašči-
ca.

Posegi v bližini nezavarovanih virov pitne vode ne sme-
jo poslabšati kvalitete pitne vode ali vplivati na zmanjšanje
izdatnosti vodnega vira.

22. člen
2. Območja naravne dediščine
Naravna dediščina je na območju Občine Beltinci evi-

dentirana in označena v prostorskih sestavinah planov Obči-
ne Beltinci. Ker za Krajinski park Mura še ni naravovarstve-
nih smernic, je za vse posege v območju KP potrebno
pridobiti mnenje, oziroma soglasje pristojne varstvene slu-
žbe (ZVNKD, Maribor).

Naravovarstveno soglasje je potrebno pridobiti tudi za
posege, za katere se domneva, da bi lahko ogrozili biotsko
raznovrstnost ali naravno vrednoto.

23. člen
3. Območja in objekti kulturne dediščine
Območja in objekte kulturne dediščine ureja odlok o

razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomeni-
kov na območju občine Murska Sobota (Uradni objave, št.
8/91), ter zbirni register kulturne dediščine na območju
Občine Beltinci.

Na zavarovanih območjih kulturne dediščine so dopu-
stni posegi na obstoječih objektih, napravah in površinah
pod pogoji, ki jih predpisuje varstveni režim za varovanje
kulturne dediščine, ali pod posebnimi pogoji pristojne var-
stvene službe.

Za vse posege, ki vplivajo ali je utemeljeno pričakovati,
da bodo vplivali na varstvo, ohranjanje oziroma vzdrževanje
nepremične dediščine, njen videz in vplivno območje je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovar-
stveno soglasje od pristojne varstvene službe (Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine, Maribor).

24. člen
4. Koridori obstoječih in predvidenih infrastrukturnih

objektov
Na območjih komunalnih, energetskih in prometnih va-

rovalnih pasov so dopustni vsi že našteti posegi za posa-
mezne namenske površine pod pogoji, ki jih predpisuje
upravljalec posamezne naprave, oziroma pod pogoji iz zako-
nodaje, ki ureja posamezno področje.

Za vse posege v varovalnih pasovih kategoriziranih in
lokalnih cest iz 13. člena tega odloka je potrebno pridobiti
soglasje upravljalca.

Za vse posege (graditev, postavitev naprav in saditev
drevja) v 200 m širokem zemljiškem pasu ob železniški
progi je potrebno pridobiti soglasje upravljalca železniške
proge.

V rezervatih še nezgrajenih prometnic ter v varovalnih
pasovih elektrovodov, plinovodov in vodovodov niso dovo-
ljeni posegi, ki bi ovirali poznejšo gradnjo teh naprav.

25. člen
5. Raziskovalni prostor
Na celotnem območju obdelave so dopustna razisko-

valna vrtanja za pridobitev nafte, plina in geotermalne vode,
pod pogoji, ki jih navajajo strokovne podlage za raziskovalni
prostor za nafto in plin (št. 1/86-SP/MS) izdelana na Zavo-
du za ekonomiko in urbanizem ter pod pogoji iz zakona o
rudarstvu.

Dopustne so tudi raziskave ležišč drugih rudnin in suro-
vin.

Na celotnem območju so dopustna tudi geološka vrta-
nja pod pogojem, da vrtanja trajno ne spreminjajo obstoje-
čega stanja na površini in podtalju.

V. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR

26. člen
Posege na območjih naselij, zaselkov in posamičnih

gradenj, ter posege na ostalih površinah, ki pomenijo grad-
njo, oblikujemo v skladu z merili, ki določajo morfološke in
prostorske značilnosti naselij ali območij.

Morfološka merila so določena za ravninska pravilna
obcestna naselja in strnjene dele obcestnih naselij, ter za
gručasta obcestna naselja. To so značilnosti vseh naselij v
Občini Beltinci.

Prostorska merila in pogoji veljajo prav tako za vsa
naselja v Občini Beltinci in določajo:

– namembnost, velikost in lego gradbenih parcel ter
velikost funkcionalnih zemljišč,

– odmike med objekti in parcelnimi mejami,
– ureditev parcele,
– dovozne priključke,
– postavitev ograj,
– postavitev kioskov, stojnic in objektov ulične opre-

me.

27. člen
Morfološka merila
Morfološka merila za naselja in dele naselij s pravilno

obcestno pozidavo in za gručaste dele naselij:
– ohranjati na komunikacijo pravokotno parcelacijo,
– ohranjati obcestno gradbeno linijo,
– cestne fasade oblikovati z značilno enakomerno raz-

poreditvijo fasadnih elementov,
– upoštevati značilne odmike od istih parcelnih mej

(zaporednost gradnje),
– upoštevati zaporednost gradnje od ulice v notranjost

parcele (stanovanjski in poslovni del ob cesti, pritikline in
gospodarski objekti v notranjosti parcele,

– ohranjati vzdolžno ali križno zasnovo komunikacij,
– ohranjati značilni rob naselja (sadovnjaki, vrtovi brez

gradenj),
– nadaljevati zgoščanje gradnje znotraj gruče ob ob-

stoječih komunikacijah,



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 24. 5. 2001 / Stran 4587

– ohranjati merila in velikost značilnih obstoječih ob-
jektov.

Morfološka merila za zaselke in posamične objekte:
– ohranjati zelenje,
– prilagajati parcelacijo obstoječim parcelnim mejam,
– upoštevati orientacijo novih objektov,
– izpostavljene gradnje prilagoditi kraju značilni arhi-

tekturi ter jih dodatno obsaditi z avtohtono vegetacijo,
– težiti k lokalni koncentraciji zazidave v gruče in za-

selke,
– ohranjati zunanji rob parcele (sadovnjaki, vrtovi brez

gradenj),
– novi objekti ne smejo prevzeti dominantne vloge v

prostoru.

28. člen
Prostorska (urbanistična) merila
Prostorska merila določajo:
– velikost, obliko in lego gradbenih parcel;
– odmike med objekti in parcelami;
– lego objektov in naprav,
– dovozne priključke,
– ureditev parcele.
Merila in pogoji veljajo za zazidana in nezazidana stav-

bna zemljišča in se določijo v lokacijski dokumentaciji za
vsak posamezen poseg. Pri posegih, ki pomenijo gradnjo je
potrebno upoštevati:

– namembnost in velikost obstoječih in predvidenih
objektov ali naprav na obravnavani parceli,

– obstoječo pozidavo na obravnavani in sosednjih par-
celah,

– obstoječo infrastrukturo in obstoječo zasaditev,
– dovozni priključek na javno cesto,
– tradicionalno zasnovo razporeditve objektov na par-

celi.

29. člen
Stavbna parcela
Velikost, oblika in lega stavbne parcele se določa ob

upoštevanju koncepta obstoječe tlorisne zasnove določe-
nega območja, naselja ali zaselka (morfološka merila), ter
zavisi od namembnosti, velikosti in zmogljivosti objektov in
naprav na predmetnem zemljišču.

Širina gradbene parcele za samostojne objekte s priti-
klinami znaša najmanj 16 m. Parcela mora biti praviloma
podolgovata, ožja stranica naj bo ob cesti.

Pri razporeditvi objektov in naprav se mora dosledno
upoštevati obstoječi koncept zazidave in obstoječe urejene
površine.

Stanovanjski objekti v naseljih in zaselkih se morajo
graditi ob cesti, ostali (gospodarski objekti, pritikline in po-
možni objekti) pa v notranjosti parcele. Izjemoma se stano-
vanjski objekti lahko gradijo v notranjosti parcele le, če so
na sosednjih parcelah že taki objekti in če imajo zagotovljen
dovoz z javne ceste.

Ob cesti se lahko gradijo tudi proizvodni in servisni
objekti, ob pogoju, da s svojo dejavnostjo ne vplivajo nega-
tivno na sosednje stanovanjske objekte.

30. člen
Funkcionalno zemljišče
Velikost funkcionalnega zemljišča zavisi od velikosti in

namembnosti objekta in znaša za stanovanjske objekte 2 m
od fasade (razen ob manjšem odmiku od parcelne meje),
širina dovoza je 3 m. Za proizvodne objekte znaša funkcio-
nalno zemljišče 4 m od fasade (razen ob manjšem odmiku
od parcelne meje). Širina dovoza je 4 m.

Funkcionalno zemljišče mora zagotavljati vse potrebne
površine za dejavnost v obstoječih in bodočih objektih. Če
celotnega funkcionalnega zemljišča ni možno zagotoviti zno-
traj obravnavane gradbene parcele, se lahko predvidijo tudi
druge površine stavbnih zemljišč, vendar v oddaljenosti manj
kot 30 m.

31. člen
Dodatna funkcionalna zemljišča, ki izhajajo iz dejavno-

sti, so predvsem parkirišča. Le-ta se določijo ob vsaki novo-
gradnji, spremembi namembnosti ali spremembi zmogljivo-
sti objekta ali naprave. Pri tem je potrebno upoštevati na-
slednje kriterije:

dejavnost število parkirnih mest (PM) na
enoto

Stanovanjski objekti
– enodružinske hiše 1 PM
– večstanovanjski objekti 1 PM za stanovanje
poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 netto površine
prodajni prostori 1 PM na 30 m2 koristne površine
nakupovalni center 1 PM na 15 m2 koristne površine
gostinski objekti 1 PM na 8 sedežev
gostišča s prenočišči 1 PM na 4 ležišča in
1 PM na 4 sedeže
prireditveni prostori 1 PM na 5 sedežev
zdravstvene ustanove
– zdravstveni domovi 1 PM na 30 m2 koristne površine
in
1 PM na 3 zaposlene
šole, vrtci 1 PM na 2 zaposlena
industrija, obrt
– industrijski obrati 1PM na 50 m2 neto površine
– obrtne delavnice, servisi 1 PM na 2 zaposlena
pokopališča 1 PM na 20 grobov.

Najmanj eno parkirno mesto, oziroma 5% vseh parkir-
nih mest pri posameznem javnem objektu z navedeno dejav-
nostjo mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih
oseb.

32. člen
Odmiki
Odmiki objektov in naprav od sosednih parcelnih mej

morajo biti tolikšni, da omogočajo normalno vzdrževanje,
omogočajo tudi pozidavo sosednjih parcel in ne smejo po-
slabšati bivalnih pogojev v obravnavanem in sosednjem ob-
jektu. Zagotovljena mora biti osončenost bivalnih objektov
(vsaj 2 uri dnevno v vseh letnih časih).

Pri določanju odmikov od sosednjih parcelnih mej je
potrebno dosledno upoštevati obstoječi zaporedni sistem
odmikov.

Najmanjši odmik od sosednje parcelne meje je 1 m.
V strnjeni vrstni zazidavi se novi objekti locirajo na

mejo.
Odmiki od vseh javnih prometnih poti in cest morajo biti

najmanj 4 m. Od kategoriziranih cest pa tudi v skladu s
cestno-prometnimi predpisi.

Odmiki med objekti znotraj stavbne parcele morajo biti
tolikšni, da omogočajo varnost pred požarom in zagotavljajo
sanitarne in druge pogoje. Odmik med objekti na sosednjih
parcelah ne sme biti manjši kot znaša maksimalna višina
sosednjih objektov.

Pri odmikih nadomestnih gradenj veljajo enaki pogoji
kot za novogradnje.

Pri odmikih od vodnogospodarskih objektov in naprav
je potrebno upoštevati določila zakona o vodah glede dolo-
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čanja meje priobalnih zemljišč, erozijskih območij in morske
obale ter si od lastnikov ali upravljalcev vodnogospodarskih
objektov pridobiti soglasje.

Kmetijski objekti za proizvodnjo (hlevi, predelava) ter
gnojne jame in gnojišča morajo biti praviloma najmanj 12 m
oddaljeni od stanovanjskih objektov.

Ventilacijske odprtine in okna na proizvodnih kmetij-
skih objektih naj ne bodo orientirana proti bivalnim prosto-
rom ali sosednjem dvorišču.

33. člen
Dovozni priključek
Vsak objekt na zaključeni stavbni parceli mora imeti

zagotovljen in urejen prost in varen dovozni priključek na
javno cesto v skladu z veljavnimi predpisi o javnih cestah.

Objekti ob kategoriziranih cestah morajo imeti po mož-
nosti za več objektov skupaj skupni priključek.

Javni objekti in lokali morajo imeti glede na svojo dejav-
nost zadostno število parkirnih mest v skladu s kriteriji iz 31.
člena tega odloka.

34. člen
Ureditev parcele
Pri lociranju novih in nadomestnih objektov in ureditvi

parcele je potrebno upoštevati morfološko in prostorsko
zasnovo območja. Ohranjati je potrebno obstoječo vegeta-
cijo. Dopustni so le nujni poseki.

Nepozidan del parcele mora biti urejen glede na fun-
kcijo objekta. Zasaditev naj upošteva domačo avtohtono
vegetacijo.

Okolica stanovanjskih in poslovnih objektov in objektov
družbenega standarda mora biti urejena tako, da je omogočen
samostojen in varen dostop funkcionalno oviranim osebam.

35. člen
Parcela ali deli parcele znotraj naselja, zaselka ali za

posamezni objekt je lahko ograjena. Ograja mora biti po-
stavljena znotraj parcelne meje, ali na meji, če se tako
sporazumeta oba soseda. Ograje v ureditvenih območjih
naselij morajo biti ob cesti praviloma žive ali lesene in ne
smejo presegati višine 1,20 m.

Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in drugih promet-
nih površinah morajo biti postavljene tako, da omogočajo
preglednost in ne ovirajo prometa.

Postavitev ograje zunaj ureditvenih območij naselij je
dopustno ob zemljiščih, ki jih je potrebno fizično zavarovati.
Ograja mora biti transparentna in označena tako, da ni ne-
varna za divjad in ptice. Višina se prilagodi namenu.

Za postavitev ograje v odprtem prostoru in v bližini
gozdov je potrebno pridobiti mnenje pristojne lovske organi-
zacije, ki gospodari z divjadjo. Ograditev gozdov ni dovolje-
na, razen v primerih, ki jih določa zakon o gozdovih.

Za postavitev ograj ob vodnogospodarskih objektih ali
napravah si je potrebno od lastnikov ali upravljalcev vodno-
gospodarskih objektov pridobiti soglasje.

36. člen
Postavitev kioskov, stojnic in objektov ulične opreme
Kioski in stojnice za sezonsko prodajo se lahko posta-

vijo le za določen čas v strnjenih naseljih ali strnjenih delih
naselij. Pri tem je potrebno zagotoviti minimalno funkcional-
no zemljišče, ki znaša do 1 m od objekta, oziroma do 3 m na
prodajni strani.

Obeležja, verska znamenja, spomeniki, reklamni ob-
jekti, neprometni znaki in drugi objekti ulične opreme se
postavijo tako, da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo
značilnih pogledov na objekte ali območja.

Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na pro-
metnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma
pohodno površino.

Veliki reklamni panoji se postavijo v skladu z odlokom o
oglaševanju v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 78/98).

VI. MERILA IN POGOJI ZA ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV

37. člen
Merila in pogoji za arhitektonsko oblikovanje objektov

in naprav določajo:
– tlorisne oblike in velikosti objektov,
– višinske gabarite,
– obliko in naklon strehe ter kritine,
– oblikovanje in obdelavo fasad.
Merila in pogoji veljajo za novogradnje in za obstoječe

objekte, ki se preurejajo (prizidave, nadzidave, sanacije itd.).

38. člen
Tlorisna oblika in velikost
Tlorisna oblika novih stanovanjskih in drugih objektov

ter objektov, ki se preurejajo v ureditvenih območjih naselij
in v zaselkih mora biti podolgovata v razmerju stranic od
1:1,2 do 1:2 ali več. Enako razmerje se mora upoštevati
tudi pri gradnji pritiklin.

Tlorisna velikost objekta mora biti prilagojena velikosti
parcele oziroma velikosti in legi funkcionalnega zemljišča.

Pri novogradnjah in dozidavah se morajo ohranjati me-
rila in velikosti za naselje značilne zazidave. Večje objekte je
potrebno razčleniti v manjše stavbne mase.

Objekti, ki se bodo gradili v bližini dominantnih objek-
tov v osrednjih delih naselij, ne smejo presegati velikosti že
dominirajočih objektov.

39. člen
Višinski gabariti
Pri določanju višine objekta je potrebno upoštevati zna-

čilen višinski gabarit naselja. Novi ali dograjeni objekti pravi-
loma ne smejo presegati višine bližnjih sosednjih objektov.

Višina predvidenih objektov in objektov, ki se nadzida-
vajo praviloma ne sme presegati višine bližnjih obstoječih
objektov.

V naseljih, zaselkih in posamičnih gradnjah višina indi-
vidualnih stanovanjskih objektov ne sme presegati 2 stano-
vanjski etaži nad terenom.

Višina objektov, ki bodo namenjeni proizvodni, obrtni
ali drugi poslovni dejavnosti je lahko višja, vendar le tam,
kjer je višina že obstoječih objektov višja, in če to dopuščajo
odmiki od sosednjih parcelnih mej.

Pri vseh objektih, ki se gradijo na novo ali se nadzida-
vajo je potrebno upoštevati tradicionalno višinsko razmerje
med fasado in streho, ki mora znašati najmanj 1,5:1,0.

Pri določanju višine novih objektov in objektov, ki se
nadzidavajo je potrebno upoštevati predpisane odmike med
objekti in od sosednjih parcelnih mej v skladu z določili 32.
člena tega odloka.

40. člen
Strehe
Obliko, naklon in velikost streh ter kritino in smeri sle-

men je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja ali dela
naselja.

Vsi predvideni objekti in objekti, ki se preurejajo morajo
imeti streho v naklonu enakostranične dvokapnice. Enoka-
pne, ustrezno oblikovane so dovoljene le nad prizidanimi
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pomožnimi objekti in pritiklinami v smeri slemena osnovne-
ga objekta.

Ravne strehe so dopustne le na objektih namenjenih
proizvodni dejavnosti (industrijski objekti) ter na manjših po-
možnih objektih.

Naklon strehe mora biti od 35–45 stopinj, v nobenem
primeru pa ne sme biti manjši od 30 stopinj. Kritina naj bo
opečna, oziroma iz materiala, podobnega opeki.

Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico
objekta.

Strehe so lahko zaključene s čopom. Nad izkorišče-
nim podstrešjem je možno odpiranje strešin z mansardami
(frčadami) ob pogoju, da imajo naklone enake osnovni
strehi.

Strehe nad pomožnimi objekti in pritiklinami morajo biti
izvedene na enak način, kot nad osnovnim objektom.

41. člen
Oblikovanje in obdelava fasad
Pri obdelavi fasad predvidenih in obstoječih objektov je

možno uporabiti vse razpoložljive materiale, vendar prilago-
jeno že obstoječim objektom.

V območjih vaških jeder, ob izpostavljenih objektih in
ob zavarovanih objektih kulturne dediščine ni dopustna upo-
raba materialov, kot so obloge iz umetnega kamna, plastike,
keramičnih ploščic, steklenih zidakov ali drugih umetnih
materialov.

Pri oblikovanju in obdelavi fasad je potrebno upoštevati
še naslednje pogoje:

– fasade so opleskane v svetli barvi, lahko so obdelane
z lesom. Talni zidec je opleskan s temno barvo

– ulične fasade so gladke, razen v primerih značilnih
uličnih vhodov. Fasadni elementi so enaki in razporejeni
enakomerno

– opleski lesenih detajlov ali delov objektov naj bodo
enake barve

– izpostavljene fasade naj bodo obsajene z domačo
avtohtono vegetacijo oziroma sadnim drevjem.

42. člen
Oblikovanje kioskov in stojnic
Montažni kioski in stojnice so lahko tipske izvedbe. V

enem naselju oziroma zaokroženem območju morajo biti
kioski in stojnice enake izvedbe in enake barve, razen, če
gre za kratkotrajno začasno postavitev.

43. člen
Oblikovanje obeležij, verskih znamenj, spomenikov, re-

klamnih objektov, neprometnih znakov in drugih objektov
ulične opreme.

Pri oblikovanju naštetih objektov je potrebno upošteva-
ti velikostna in oblikovalska merila določenega območja.
Napisi in reklame ne smejo presegati velikosti fasad ali fasa-
dnih elementov.

V enem naselju ali zaokroženem območju morajo biti
našteti objekti oblikovani enotno.

VII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE,
ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE

INFRASTRUKTURE

44. člen
Predvideni gradbeni posegi (novogradnje, dozidave,

nadzidave, rekonstrukcije) so dopustne le na komunalno
opremljenih zemljiščih ali zemljiščih, kjer je oprema predvi-
dena.

Komunalno opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima
zagotovljen dovoz na javno cesto in ima v bližini priključke za
elektriko ter rešeno vodooskrbo in odvajanje vseh odpadnih
voda.

Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in na-
prave za oskrbo s pitno in požarno vodo, električno energijo
in urejenim zbiranjem in odstranjevanjem komunalnih od-
padkov.

45. člen
Vodooskrba
Vsi predvideni objekti v sklopu naselij in zaselkov, ter

predvideni posamični stanovanjski in proizvodni objekti mo-
rajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje.

Gradnja objektov, ki jih ni možno priključiti na vodovo-
dno omrežje, pa je gradnja cevovoda predvidena je dopu-
stna pod pogojem, da bo uporabno dovoljenje izdano ob
priključitvi na javni vodovod.

Gradnja objektov v katerih se predvideva večja poraba
vode je možna po predhodni proučitvi zadostnih količin us-
trezne vode. V območjih urejanja namenjenih poselitvi, kjer
vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostnih
količin požarne vode in ustreznega pritiska, je potrebno
urediti ustrezne požarne bazene, oziroma zagotoviti odvzem
iz obstoječih vodnjakov, oziroma vodnih površin.

Pri gradnji objektov in drugih posegov je potrebno upoš-
tevati minimalne odmike od cevovodov javnega vodovoda.

Do izgradnje sistema vodooskrbe za celotno občino je
potrebno vse obstoječe vodne vire, iz katerih se oskrbujejo
naselja in zaselki, ustrezno sanirati ter zagotoviti stalen zdrav-
stveni nadzor.

46. člen
Odvajanje odpadnih voda
V naseljih, kjer je zgrajena kanalizacija, se morajo vsi

predvideni stanovanjski, poslovni, proizvodni in drugi objek-
ti, ki so ali bodo priključeni na vodovodno omrežje, priključiti
tudi na kanalizacijsko omrežje.

V ureditvenih območjih naselij, zaselkov in ob posamič-
nih gradnjah, kjer ni kanalizacije, se odvod fekalne vode
rešuje z individualnimi ali skupinskimi vodotesnimi, triprekat-
nimi greznicami brez odtoka, ki se po potrebi praznijo.

Vsebina greznic se ob praznenju mora odvažati na
bližnjo komunalno čistilno napravo.

Izjemoma se odplake iz greznic in gnojničnih jam lahko
odvažajo na obdelovalne kmetijske površine ob upoštevanju
pogojev iz uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil
v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

Vsebina greznic se ne sme izpuščati direktno v vode,
melioracijske jarke ali druge odvodnike površinskih voda.

V ureditvenih območjih naselij in zaselkov, kjer se bodo
urejale večje utrjene površine ali gradili objekti večjih dimen-
zij, se mora urediti odvodnja meteornih odpadnih voda. Od-
vod se mora urediti ločeno od fekalne kanalizacije in obvez-
no preko lovilcev maščob v bližnje površinske odvodnike, za
kar je potrebno pridobiti soglasje od ustreznega organa.

Objekti z agresivnejšimi odpadnimi vodami morajo ime-
ti svoj sistem čiščenja.

47. člen
Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s

kmečkih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične ja-
me in gnojišča) in se ne smejo odvajati v javno kanalizacijo.

Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna,
brez odtoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam in gnoj se
lahko odvaža na obdelovalne kmetijske površine v skladu z
gnojilnim načrtom. Gnojevka se mora takoj podorati.
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V naseljih, zaselkih in ob posamičnih stanovanjskih ali
gospodarskih objektih, kjer so gnojnične jame in gnojišča
neurejena, se le-ta morajo primerno sanirati v sklopu ostalih
ureditev na parceli.

48. člen
Zbiranje in odstranjevanje odpadkov
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je

urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunal-
na organizacija.

Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpad-
kov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.

Pri novih objektih se predvidijo zbirna mesta za odpad-
ke tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna
vozilom za odvoz.

Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od osta-
lih komunalnih odpadkov in urejeno na način, kot ga pred-
pisuje pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebu-
jejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 20/86, 4/89 in
39/96).

49. člen
Oskrba z električno energijo
Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji, ki

jih določi upravljalec v svojem soglasju.
V strnjenih naseljih in večjih zaselkih ter pomembnejših

posameznih objektih, površinah in območjih se mora v skla-
du s potrebami urediti javna razsvetljava.

Novi in nadomestni električni vodi in priključki se izve-
dejo zemeljsko.

Pri lociranju objektov in naprav, ki povzročajo obreme-
nitve okolja z elektromagnetnim sevanjem je potrebno glede
na občutljivost posameznega območja preveriti morebitne
prekoračitve mejnih vrednosti v skladu z uredbo o elektro-
magnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ura-
dni list RS, št. 70/96).

50. člen
Telekomunikacijsko omrežje in sistemi zvez
Telefonsko omrežje se bo izgrajevalo na podlagi plan-

skih usmeritev. Za posamezno medkrajevno povezavo bo
izdelana ustrezna lokacijska dokumentacija oziroma lokacij-
ski načrt.

V naseljih je v skladu s predpisi dopustna gradnja ka-
belskih TV in drugih sistemov, vendar le na podlagi ustreznih
strokovnih podlag.

Za posamezen poseg v prostor, s katerimi so tangirane
telekomunikacijske naprave, je potrebno pridobiti telekomu-
nikacijsko soglasje.

Pri novogradnjah in rekonstrukcijah se vodi kablirajo in
združujejo z omrežjem CATV.

51. člen
Plinovodno omrežje
Plinovodno omrežje se bo izgrajevalo na podlagi izved-

benih načrtov ali posebnih strokovnih podlag, ki jih pripravi
upravljalec in so usklajene s planskimi usmeritvami občine.

Pri posegih v varovalnem koridoru obstoječega plino-
vodnega omrežja je potrebno pridobiti soglasje upravljalca
plinovoda.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

52. člen
Urejanje prometnega omrežja mora biti načrtovano in

izvajano v skladu s predpisi, ki urejajo promet.

V varovalnih pasovih, obstoječih prometnih površin ni
dopustna gradnja nadzemnih objektov.

Postavitev ali gradnja nadzemnih prometnih, turističnih
in drugih objektov ter gradnja podzemnih naprav v cestnem
telesu ali cestnem pasu je dopustna le s soglasjem upravljal-
ca ceste.

Rekonstrukcija obstoječih cest se mora izvajati na pod-
lagi ustrezne lokacijske dokumentacije in v skladu s predpi-
si.

Predvideni priključi na cesto ali sanacija obstoječih,
morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo prometa in da se ne
poškoduje cestno telo.

Prometne površin in dovozi morajo biti urejeni tako, da
omogočajo dostope do objektov z vseh strani za primer
intervencije.

Pri lokaciji novih objektov in površin je treba glede na
možnosti predvideti skupne priključke za več objektov.

Parkiranje javnih prometnih vozil (avtobusov) in tovor-
njakov na območju naselij ni dopustno, razen na mestih, ki
so za to določena.

Parkirni prostori, kolesarske steze in pločniki morajo
biti fizično ločeni od cestišča.

Objekti, ki so locirani v neposredni bližini ceste, mora-
jo na strešni kritini imeti snegobrane.

Prehodi na višinsko različne prometne površine morajo
biti urejeni tako, da omogočajo prehod invalidnim osebam.

IX. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI
SPREMINJAJO PROSTOR

53. člen
Merila in pogoji za druge posege, ki trajno ali začasno

spreminjajo prostor se nanašajo na urejanje površin in ob-
močij, v vseh namenskih površinah odprtega prostora za
katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načr-
tov, in sicer:

– ureditev manjših ribnikov in požarnih odjemališč,
– manjše hidromelioracije in agromelioracije v sklopu

že obstoječih (do velikosti 10 ha),
– namakanje kmetijskih površin do velikosti 10 ha,
– manjše regulacije,
– gradnja mostov,
– ureditev začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih

gradbenih ali drugih posegov,
– druge ureditve, ki jih trenutno ni možno predvideti.
Poleg že navedenih pogojev je pri naštetih ureditvah

potrebno upoštevati vse pogoje varovanja naravne dedišči-
ne in krajinskih vrednot, in sicer:

– ohranitev značilne krajinske podobe območja,
– ohranitev značilne trase obstoječih strug vodotokov,
– ohranitev kvalitetne obvodne vegetacije.
Pri urejanju območij za začasno rabo za določen na-

men, je potrebno območje po izvedbi posega primerno
sanirati in ga vzpostaviti v prvotno stanje.

Za vse predvidene posege je potrebno izdelati ustrez-
ne strokovne podlage. V postopku priprave sodelujejo vsi
prizadeti in vse pristojne inšpekcijske službe, ki jih določi
upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

Izkop gramoza, gline, peska ali drugih naravnih surovin
je dopusten le v sklopu že obstoječih površin za izkorišča-
nje, ki so evidentirane v planskih aktih v smislu sanacije
le-teh, in na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije
(lokacijska dokumentacija, ureditveni načrt).

Odpiranje novih izkopov za raziskovalno dejavnost je
dopustno le do velikosti, podane v planskih aktih in na
podlagi predhodnih strokovnih podlag.
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X. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN VAROVANJE
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

54. člen
Naravna dediščina
Posegi na zavarovana območja naravne dediščine, v

območja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti so opre-
deljeni v 22. členu tega odloka na podlagi prostorskih sesta-
vin planov Občine Beltinci in na podlagi zakona o ohranjanju
narave (Uradni list RS, št. 56/99).

55. člen
Kulturna dediščina
Kulturna dediščina je v območju, ki ga obravnavajo

prostorski ureditveni pogoji, zavarovana z odlokom o razgla-
sitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Murska Sobota (Uradni objave, št. 8/91)
in na osnovi vpisa v zbirni register dediščine.

Pri izdelavi lokacijske dokumentacije se morajo upoš-
tevati varstveni režimi iz zgoraj navedenega odloka, pogoji iz
23. člena tega odloka in pogoji iz zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).

Pri posegih na zavarovanih objektih in območjih je po-
trebno v lokacijskem postopku pridobiti soglasje pristojne
varstvene službe (Zavod za varstvo naravne in kulturne dedi-
ščine, Maribor).

Vsa območja in objekti (zavarovana in nezavarovana)
so razvidna iz grafičnega dela PUP.

XI. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA

56. člen
Odstranjevanje in odvažanje plodne zemlje ni dovolje-

no. Prav tako ni dovoljeno nekontrolirano odpiranje gramoz-
nic in odvažanje gramoza ali peska.

Za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varova-
nja okolja je potrebno sanirati vse obstoječe vire onesnaže-
nja kot so:

– nekontrolirano izpuščanje odpadnih voda;
– prekomerno izpuščanje zračnih emisij;
– nezavarovana ali neustrezna skladišča tekočih goriv;
– divja odlagališča komunalnih odpadkov;
– nelegalne gramozne jame, peskokope, glinokope

ipd.
Pri razvrščanju novih dejavnosti ali objektov je potre-

bno upoštevati bližino obstoječih objektov in predvidene
vplive na te objekte.

Proizvodna ali obrtna območja ali objekti, ki povzročajo
prekomerne emisije (hrup, smrad ipd.) morajo biti locirani
izven stanovanjskih območij, praviloma na robu naselja. Za
vse tovrstne posege mora v skladu z zakonom o varstvu
okolja in na podlagi uredbe o vrstah posegov v okolje, za
katere je potrebna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS,
št. 66/96 in …) biti izdelano poročilo o vplivih na okolje.

57. člen
Vse trajne spremembe v krajini, povzročene z gradnjo

objektov in naprav ali s spremembo kmetijske rabe na kme-
tijskih in gozdnih zemljiščih morajo biti ovrednotene tudi z
vidika dolgoročnih posledic na okolje.

Posegi v krajino, ki trajno spreminjajo njeno podobo
brez ustreznega dovoljenja pristojne službe niso dovoljeni,
četudi gre za vzdrževalna dela, razen, ko gre za izvajanje
vzdrževalnih del na vodotokih, ki so nujna za zagotavljanje
zahtevane poplavne varnosti prebivalstva.

58. člen
Varstvo pred prekomernim hrupom
Pri vseh posegih v prostor, predvsem v bivalnih in

naravnih območjih se morajo upoštevati predpisi s področja
varstva pred hrupom.

Na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) uvrščamo pretežni del občine
v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom, razen območij, ki
so označena v grafičnih prilogah, ki so sestavni del odloka.

Za vse posege, za katere se v lokacijskem postopku
ugotovi ali domneva, da bodo povzročali prekomerno obre-
menitev s hrupom, se izdela ekspertno mnenje, na podlagi
katerega se določijo ustrezni ukrepi za zmanjšanje ali odpra-
vo prekomernih vplivov.

59. člen
Varstvo zraka
Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju ob-

jektov in naprav z agresivno dejavnostjo, ki povzroča preko-
merne emisije v zrak, je potrebno upoštevati vse predpise,
ki urejajo varstvo zraka.

XII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA ZA
POTREBE OBRAMBE IN ZAŠČITE

60. člen
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse

predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, popla-
vami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.

Požarna varnost
V lokacijskem postopku je za vsak poseg za katerega

to določi inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, potrebno definirati osnovne in dodatne vire po-
žarne vode. Definirati je potrebno tudi interventne poti ter
možnost evakuacije v primeru požara.

Na podlagi pravilnika o metodologiji o določitvi požarne
obremenitve je v lokacijski dokumentaciji za vsak poseg, za
katerega se ugotovi ali domneva, da bo povzročal preko-
merno požarno obremenitev določi stopnja požarne obre-
menitve in potrebni ukrepi.

61. člen
Varstvo pred poplavami
Poplavno območje reke Mure sega do obrambnega

nasipa, tako da poselitvena območja niso ogrožena, zato
posebni ukrepi niso predvideni.

V bližini ostalih vodotokov in vodnih površin pa je potre-
bno poplavno varnost preveriti v lokacijskem postopku in
glede na stanje predpisati ustrezne ukrepe.

62. člen
Zaklonišča
Nobeno naselje v obravnavanem območju ne dosega

5000 prebivalcev, zato gradnja osnovnih zaklonišč ni ob-
vezna, kar povzema tudi odlok o graditvi in vzdrževanju
zaklonišč v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 5/93).

XIII. ODSTOPANJA

63. člen
Dopustna so odstopanja od posameznih določil odloka

in sicer:
V merilih in pogojih za oblikovanje posegov v prostor
Odstopanja v širini in obliki parcele so dopustna, če

gre za že odmerjeno parcelo in če so z gradnjo na ožji
parceli zagotovljeni odmiki, definirani v tem odloku.
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Odstopanja v velikosti in odmikih funkcionalnega zem-
ljišča in v razporeditvi objektov na parceli so možna, če ni
možno zagotoviti v 24. členu definiranih pogojev in če se z
odstopanji ne poslabšajo pogoji funkcioniranja objektov na
obravnavani in na sosednjih parcelah.

Odstopanja v odmikih od javnih cest so možna le v
soglasju z upravljalcem.

Odstopanja v odmikih med objekti so dopustna, če
tako narekuje sistem zazidave, obstoječa razporeditev ob-
jektov ter konfiguracija terena in če niso v nasprotju s požar-
nimi, sanitarnimi in drugimi predpisi.

Odstopanje v višini in izvedbi ograje je možno tam, kjer
so ograje ob sosednjih parcelah že drugačne.

Arhitektonsko oblikovanje objektov
Odstopanja v tlorisni obliki in višini objektov so dopu-

stna v centralnih delih naselji, kadar gre za gradnjo objekta,
ki bo zaradi svoje vsebine (namembnosti) dominiral v bliž-
njem okolju (javni objekti).

Odstopanja v obliki, naklonu in obdelavi strehe (kritina)
so možna izjemoma v večjih urbaniziranih območjih pod
pogojem, da objekti ne rušijo značilne pozidave in da ne
spreminjajo značilne vedute naselja.

Pri oblikovanju drugačnih objektov mora sodelovati ur-
banist – arhitekt.

XIV. KONČNA DOLOČILA

64. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Beltin-

ci so na vpogled na sedežu Občine Beltinci.

65. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe.

66. člen
Z veljavnostjo tega odloka prenehajo veljati:
1. odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za južni rav-

ninski del Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 23/91)
v delu, ki se nanaša na območje Občine Beltinci

2. odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ure-
ditvenih pogojev za ravninski del Občine M. Sobota (Uradni
list RS, št. 7/98, 88/00)

3. odlok o sprejemu zazidalnega načrta Beltinci – za-
hod (Uradne objave, št. 31/82)

4. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za naselje Do-
kležovje (Uradne objave, št. 31/86)

5. odlok o sprejetju ureditvenega načrta za namakanje
kmetijskih površin na območju Beltinci – Nemščak (Uradne
objave, št. 17/87)

6. odlok o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za
del območja Beltinci – jedro (Uradne objave, št. 12/88)

7. odlok o sprejetju zazidalnega načrta in prostorsko
ureditvenih pogojev za ureditveno območje naselja Ižakovci
(Uradne objave, št. 20/89)

8. odlok o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo
vodovoda Rakičan–Beltinci (Uradne objave, št. 5/92).

67. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 350-03/153
Beltinci, dne 25. aprila 2001.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

2334. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za
izgradnjo plinovodnega omrežja v Občini
Beltinci

Na podlagi 39. in 43. 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. 29/90, 18/93, 47/93 in
71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97 in
10/98) ter 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na 29. redni seji
dne 25. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo

plinovodnega omrežja v Občini Beltinci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V skladu s prostorskim planom Občine Beltinci, se

sprejme lokacijski načrt za izgradnjo plinovodnega omrežja
Občine Beltinci, ki obravnava rešitev oskrbe z zemeljskim
plinom v vseh krajevnih skupnostih občine.

Lokacijski načrt je izdelal Atrij gradbeni inženiring
Odranci d.o.o., pod številko 112/00-LN.

2. člen
Lokacijski 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.

Vsebina lokacijskega načrta:
Zvezek 1
A)
Splošni del
1.0 Registracija podjetja in odločba o izpolnjevanju

pogojev
2.0 Izjave izdelovalca lokacijskega načrta o upošteva-

nju predpisov
B) Tekstualni del lokacijskega načrta
1.0 Določila veljavne planske in izvedbene dokumen-

tacije o urejanju prostora
2.0 Kompleks izgradnje plinovodnega omrežja
3.0 Obstoječe stanje
4.0 Splošen opis koncepta plinifikacije in oskrbovalnih

območij
5.0 Opis predvidenega plinovodnega omrežja
6.0 Plinovodno omrežje
7.0 Obstoječi komunalni vodi
8.0 Prostorske ureditve po posameznih področjih
9.0 Osnove za zakoličbo tras in objektov ter parcelaci-

jo zemljišč
10.0 Ostali pogoji
11.0 Pogoji in soglasja pristojnih organov in organiza-

cij
C) Grafični del lokacijskega načrta
Zvezek 2:
1.0 Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov po

naseljih
2.0 Izsek iz grafičnega dela prostorsko ureditvenih po-

gojev po naseljih.
Zvezek 3:
3.0 Situacije komunalnih vodov po naseljih
Zvezek 4:
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4.0 Situacije plinovoda po naseljih
5.0 Detajli

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Trasa plinovoda poteka v veliki večini po parcelah cest

in ulic ali drugih javnih površinah in delno tudi po parcelah v
zasebni lasti

v k.o. Lipovci
531, 532, 534, 556/1, 559/7, 559/8, 1241/5,

1242/2, 1243/2, 1243/6, 1257/1, 2654, 2805, 2806,
2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816,
2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2826, 2827,
2829, 2830, 2832

k.o. Bratonci
1201, 1241/3, 1333, 1434, 1491, 1564, 1746,

1749/2, 1811, 1813, 1815, 1816, 1817, 1819, 1820/1,
1820/2, 1821, 1822, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835,
1837, 1839, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846,
1849, 1851, 1852, 3930/7,

k.o. Gančani
1558, 1630, 2041, 2076, 2101, 2133/2, 2135/1,

2147, 2251, 2297, 2299, 2806, 2834/1, 3635/3, 3640,
3657, 3691, 3717, 3735, 3751, 3770/1, 3770/2,
3935/2, 3940, 3976, 3993, 4027, 4029/1, 4031/1,
4042, 4043/2, 4224, 4230, 4231, 4232, 4234, 4237,
4238, 4239, 4249, 4257, 4258,

k.o. Beltinci
75, 76, 78, 80, 82/2, 87/1, 96/1, 96/2, 96/3,

98/1, 98/2, 98/15, 99, 100/1, 100/2, 100/3, 243/1,
243/3, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091/1, 1095/1,
1096/5, 1096/12, 1098/1, 1115/1, 1116/2, 1122,
1126, 1130, 1133, 1136, 1139, 1142, 1146, 1149,
1151/2, 1151/3, 1153, 1155, 1157, 1158/1, 1159/2,
1160/4, 1160/5, 1162/2, 1175, 1180, 1186/1,
1186/2, 1187, 1194, 1196, 1197, 1198, 1201, 1202/1,
1202/2, 1207, 1209, 1210, 1213, 1228, 1229, 1244/3,
1245/3, 1246/4, 1246/18, 1246/19, 1247/11,
1247/12, 1247/13, 1247/14, 1247/15, 1247/17,
1259/1, 1262/2, 1274/5, 1274/7, 1282/1, 1285/1,
1285/2, 1287/1, 1287/2, 1292/1, 1292/2, 1293/2,
1293/4, 1295, 1298, 1299/2, 1305, 1308/1, 1320,
1322, 1327, 1333, 1340/1, 1341, 1344, 1345, 1348/1,
1348/2, 1349, 1350, 1352, 1354, 1355/2, 1358, 1361,
1362, 1365, 1366, 1367, 1370, 1372/1, 1372/2,
1374/1, 1386/10, 1388/1, 1403/2, 1405/1, 1407/1,
1410/1, 1410/5, 1414/6, 1419/3, 1421/1, 1421/2,
1422/1, 1424, 1426, 1427, 1428, 1429, 1432, 1433/1,
1434, 1436, 1457, 1461/2, 1462, 1463, 1471, 1472,
1477, 1479, 1480, 1485, 1486/3, 1486/5, 1493, 1505,
1528, 1529/1, 1529/2, 1530, 1531, 1532/2, 1532/3,
1550, 1559, 1560/1, 1560/2, 1560/4, 1562, 1563,
1161/4, 1670, 1671/1, 1679/1, 1679/2, 1680, 1682,
1685/1, 1690/6, 1696, 1697, 1698, 1699, 1701, 1703,
1705, 1706/1, 1708, 1709, 1710, 1715/1, 1716,
1718/1, 1720/1, 1720/2, 1720/4, 1720/8, 1720/17,
1720/25, 1720/26, 1720/27, 1720/28, 1720/29,
1720/31, 1720/33, 1722/2, 1724/6, 1724/7, 1724/8,
1725/3, 1726/3, 1727/3, 1728/3, 1729/3, 1731,
1732/1, 1733/1, 1734/1, 1735/1, 1736/1, 1738/1,
1739/1, 1911, 1929/1, 1929/3, 1930/7, 2016, 2085,
2293, 2334, 2359/2, 2360/1, 2360/2, 2360/4,
2361/7, 2362/3, 2366/7, 2368/4, 2369/9, 2369/11,
2375/4, 2375/5, 2375/7, 2375/8, 2376/2, 2376/3,
2376/4, 2376/5, 2379/4, 2380, 2404, 2405/3,

2406/1, 2406/2, 2406/3, 2406/4, 2406/5, 2407/1,
2407/3, 2407/9, 2407/10, 2407/13, 2408/2, 2408/4,
2408/5, 2408/7, 2408/9, 2408/12, 2408/19,
2408/20, 2408/21, 2408/22, 2408/23, 2408/45,
2408/46, 2408/47, 2415, 2417, 2433, 2439/1,
2439/2, 3928/1, 3928/2, 3929, 3930/1, 3930/5,
3930/6, 3930/8, 3930/12, 3931, 3933, 3934, 3935,
3937/1, 3937/2, 3942, 3944, 3947, 3948

k.o. Lipa
887, 950, 1448/1, 1453, 1499, 1548/1, 2087/1,

2231, 2274, 2671/1, 2675, 2676/1, 2677, 2678,
2680/1, 3232, 3434,

k.o. Melinci
14, 283, 1031, 1165, 1187/4, 1217, 1244, 2901,

2906, 2912, 2913, 2919, 2920, 921,
2922, 2923, 2924,
k.o. Ižakovci
247/4, 1456, 1483, 1631/1, 1631/3, 1633,

1642/3, 1643, 1645, 3253, 3254, 3257, 3259, 3261,
3264, 3265, 3272, 3273, 3281,

k.o. Dokležovje
202/2, 720/2, 721/2, 735/2, 736, 748/1, 753/2,

755/2, 758/2, 762/2, 766/2, 765/5, 771/3, 775/2,
781/2, 782/2, 948, 950, 958, 964/1, 964/14, 967,
985, 987/2, 988/2, 1022, 1059/4, 1071/2, 1078,
1115, 1117, 1118, 1121, 1131, 1154/3, 1156/5, 1362,
1364, 1365/2, 1784, 1827, 2374, 2375, 2378, 2379/1,
2379/2, 2384, 2385, 2392, 2393, 2394, 2406/1,
2406/3, 2412,

Lokacijski načrt obravnava primarne in sekundarne vo-
de plinovodnega omrežja.

Individualni priključki od primarnega oziroma sekun-
darnega plinovodnega omrežja do hišnega priključka oziro-
ma do požarne pipe na zemljišču posameznega naročnika
se izvedejo na podlagi posebne dokumentacije, ki bo izdela-
na v skladu z odlokom o določitvi pomožnih objektov in
drugih posegov v prostor na območju Občine Beltinci, za
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št.
118/00). Dokumentacijo priskrbi koncesionar.

Priključek od požarne pipe do trošil v objektih se
izvede na podlagi posebne dokumentacije, ki bo izdelana v
skladu z odlokom o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor na območju Občine Beltinci, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št.
118/00). Dokumentacijo priskrbi naročnik priključka na
plinsko omrežje.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Na območju iz 3. člena bo zgrajeno plinovodno omre-

žje za oskrbo naselij Lipovci, Bratonci, Gančani, Beltinci,
Lipa, Melinci, Ižakovci in Dokležovje z zemeljskim plinom za
ogrevanje, sanitarno vodo, kuhanje in druge energetske
potrebe.

Plinovodno omrežje bo iz PEHD cevi, serije S5 in us-
treznih fitingov, ki dovoljujejo delovni tlak plina do 4 bar in so
izdelane po standardu SIST-ISO 4437. Vsi fitingi, ki so
potrebni za njihovo spajanje, morajo biti izdelani po postop-
ku injekcijskega brizganja iz materiala, ki je kompatibilen z
materialom za PE cevi.

V sklopu izvedbe plinovodnega omrežja je potrebno
zgraditi visokotlačno postajo MRP Lipovci za izvedbo reduk-
cije tlaka s 50/10/4 bare in reducirno postajo v Beltincih z
redukcijo tlaka 4 bar/100 mbar.
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IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA

5. člen
V sklopu izvedbe plinovodnega omrežja mora investitor

upoštevati naslednja določila: križanja predvidenega omre-
žja z obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo se
morajo izvajati izključno v skladu s pogoji upravljalcev posa-
meznih objektov in naprav. Na vseh mestih križanja se mora-
jo obstoječi komunalni vodi predhodno zakoličiti, da se do-
loči njihova natančna lega.

Vsa dela v bližini in na obstoječi komunalni infrastruktu-
ri se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca oziroma jih
izvaja upravljalec sam. Dosledno je potrebno upoštevati po-
goje iz posameznih soglasij k urbanistični in kasneje tehnič-
ni dokumentaciji.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

6. člen
Predvidena trasa plinovoda prečka železniško progo,

Vsa križanja in dela v neposredni bližini se opravljajo izključ-
no pod pogoji upravljalca.

7. člen
Predvidena trasa plinovoda poteka tudi v ali prečka

republiško in občinsko cestno omrežje. Vsa križanja in dela
na zemljišču prometnic se opravljajo izključno pod pogoji
upravljalca.

8. člen
Trasa predvidenega plinovoda prečka tudi potoke na

območju Občine Beltinci. Vsa prečkanja se izvedejo po
pogojih upravljalca vodotokov.

VI. FAZNOST IZVEDBE

9. člen
Gradnja plinovodnega omrežja se bo izvajala v štirih

fazah, v skladu s koncesijsko pogodbo oziroma dogovorom
med koncesionarjem in Občino Beltinci:

I. FAZA Plinifikacija območja industrijske cone Lipovci,
Bratonci in Beltinci

II. FAZA Plinifikacija območja Lipovci in Gančani
III. FAZA Plinifikacija območja Dokležovje, Ižakovci in

Melinci
IV. FAZA Plinifikacija območja Lipa
Faznost izvedbe je možno spremeniti v soglasju konce-

sionarja in Občine Beltinci.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

10. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo

investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega na-
črta:

– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi graditve,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev,

– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pri-
četkom gradnje,

– zagotoviti nemotene dostope in komunalno oskrbo
vseh objektov vzdolž trase,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča,
– na vseh objektih in napravah ne glede na lastnino

vzpostaviti izhodiščno stanje.

VIII. ODSTOPANJA

11. člen
Trasa plinovoda je določena v ureditveni situaciji. Od-

stopanja od trase so možna, če se na osnovi detajlnih prou-
čevanj ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene
rešitve oziroma če na podlagi natančnih podatkov o legi
komunalnih vodov predlagana rešitev ni možna. S tako reši-
tvijo morajo soglašati vsi prizadeti v prostoru.

IX. NADZOR

12. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom opravlja Inšpektorat pri

Ministrstvu za okolje in prostor oziroma pristojne republiške
inšpekcije.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

13. člen
Lokacijski načrt je na vpogled vsem občanom, kraja-

nom in organizacijam na sedežu Občine Beltinci.

14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 142/00
Beltinci, dne 25. aprila 2001.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

2335. Odlok o spremembi odloka o urejanju javnih in
drugih površin v Občini Beltinci

Na podlagi 6. člena odloka o urejanju javnih in drugih
površin v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 32/97) in 20.
člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,
118/00) je Občinski svet občine Beltinci na 29. redni seji
dne 25. 4.2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o urejanju javnih in drugih

površin v Občini Beltinci

1. člen
V odloku o urejanju javnih in drugih površin v Občini

Beltinci (Uradni list RS, št. 32/97) se v 10. členu za 3.
točko dodata 4. in 5. točka z naslednjim besedilom:

4. škropljenje z motornimi škropilnicami v strnjenih na-
seljih,

5. trošenje perja, žagovine, slame in podobnih ma-
terialov.
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2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/01
Beltinci, dne 25. aprila 2001.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

2336. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Beltinci

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96, 23/96) in 20. člena statuta Občine Beltinci Uradni
list RS, št. 46/00, 118/00) je Občinski svet občine Beltinci
na 29. redni seji dne 25. 4.2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavo-

da Vrtec Beltinci (Uradni list RS, št. 6/97) se na koncu besedila
prvega odstavka črta pika in se doda besedilo: “in Ižakovci.“

2. člen
V 2. členu se v drugi odstavek za peto alineo doda

šesta alinea z naslednjim besedilom:
“– enota Ižakovci, Ižakovci 72/a.“

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

listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/02
Beltinci, dne 25.  aprila 2001.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

2337. Sklep o načinu financiranja političnih strank

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 13/98 - odl. US, Uradni list RS, št.
70/00) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 46/00, 118/00), je Občinski svet občine Beltinci na
29. redni seji dne 25. 4. 2001 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

1. člen
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati

za člane občinskega sveta pripadajo sredstva iz proračuna
Občine Beltinci, in sicer:

Ime stranke Št. glasov SIT Znesek mesečno (SIT)

SDS 712 30 21.360
SLS+SKD 2670 30 80.100
LDS 807 30 24.210
Skupaj 4189 30 125.670
Letno 1,508.040

2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih

strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko
leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne
smejo presegati 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno
glasoval za te stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje lokalnih
skupnosti in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog.

3. člen
Sredstva se nakazujejo političnim strankam štirikrat na

leto, in sicer ob koncu vsakega četrtletja.

4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001
dalje.

Št. 015-03/01
Beltinci, dne 25. aprila 2001.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BOROVNICA

2338. Odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v
prostor v Občini Borovnica

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91
– odl. US, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in na podlagi
16. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št.
42/99 in 17/00) je Občinski svet občine Borovnica na 19.
redni seji dne 3. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor

v Občini Borovnica

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov ter posege v prostor, za
katere lokacijsko dovoljenje ni potrebno in zadošča le odloč-
ba o dovolitvi priglašenih del.

2. člen
Pomožni objekti in drugi posegi v prostor so namenjeni:
1. izboljšanju pogojev bivanja v stanovanjskih hišah in

pogojev za delo v proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih
nestanovanjskih objektih (v nadaljevanju: poslovni objekti);
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2. opremljanju in urejanju parkovnih, javnih in zunanjih
površin;

3. kmetijskim, športno-rekreacijskim, raziskovalnim in
ljubiteljskim dejavnostim.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR

3. člen
(vzdrževalna in podobna dela)

1. tekoča vzdrževalna dela in adaptacije obstoječih ob-
jektov, naprav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s kate-
rimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, velikost, zmoglji-
vost in namembnost objekta. V primeru, da se z adaptacijo
spreminja zunanji izgled objekta (obnova fasade, izvedba
frčad, čopov, zamenjava oken in vrat ipd.) je potrebna urba-
nistična presoja;

2. gradnja priključkov komunalnih vodov (vodovod, ka-
nalizacija, plinovod, vročevod, elektrika, telekomunikacije, v
skladu s pogoji upravljavcev posameznih objektov in naprav
in v skladu s področnimi predpisi;

3. namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic;
4. vgradnja strešnih oken, izdelava frčad (čelna površi-

na do 3 m2) in čopov;
5. zamenjava oken in vrat na obstoječih objektih;
6. izdelava zunanjih stopnic; s tem odlokom so dovo-

ljene odprte, lesene ali kovinske stopnice, za višino največ
ene etaže; dovoljen je odprt nadstrešek;

7. gradnja (prizidava) dimnikov, višina do 15 m;
8. izdelava teras, površina do 20 m2; izdelava terase

po tem odloku je dovoljena, če je terasa izvedena v nivoju
terena, brez nosilne konstrukcije;

9. zasteklitev balkonov; v večstanovanjskih objektih se
zasteklitev balkonov lahko izvaja le po enotnem načrtu za
celotno stavbo;

10. namestitev markiz, rolet, tend ali senčnikov;
11. odstranitev enoetažnih objektov ali naprav do bruto

gradbene površine 30 m2, če s tem niso ogroženi sosednji
objekti;

12. vzdrževalna dela in rekonstrukcije na javnih cestah
v upravljanju občine in na nekategoriziranih cestah in poteh,
skladno s pogoji, ki jih določi njihov lastnik ali od njega
pooblaščeni upravljavec;

13. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob so-
glasju in skladno s pogoji upravljavca vodotoka;

14. drenaže na posameznih zemljiščih do površine
1 ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča in v so-
glasju z upravljavcem odvodnega jarka oziroma vodotoka, v
katerega je speljana drenaža.

4. člen
(zunanje ureditve)

1. tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč, če ni po-
trebna dodatna komunalna ureditev; ureditev mora vključe-
vati tudi izvedbo odvodnjavanja, v ponikovalnico ali v odvo-
dni jašek; v primeru, da dela pomenijo tudi ureditev novega
izvoza na javno cesto ali izvedbo odvodnjavanja v odvodni
jašek, ki je na javni cesti, je potrebno soglasje upravljavca
ceste;

2. vrtne in dvoriščne transparentne ograje in žive me-
je, do višine 1,2 m, ob izvozih in križiščih do 0,80 m;
ograja je lahko delno zidana oziroma betonska, vendar
največ do višine 0,80 m. Gradnja netransparentnih (zida-
nih ali betonskih) ograj višjih od 0,80 m po tem odloku ni
dovoljena;

3. oporni zidovi, betonske in kamnite zložbe, do višine
1,2 m;

4. dostavne klančine;
5. posegi zaradi odpravljanja arhitektonskih ovir za ljudi

z omejenimi možnostmi za gibanje gradnja klančin, s tem da
morebitni oporni zid ne presega višine 1,20 m;

6. ureditev prostora za smetnjake (pokrita površina do
15 m2) in kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico);

7. namestitev pomičnih zapor na vhodih na parkirišča
in dvorišča;

8. postavitev drogov za zastave;
9. postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, korita

za rože, grmovnice in druga dopolnilna oprema parkov,
otroških in športnih igrišč ter drugih javnih površin);

10. ureditev otroških igrišč ob šolah, vrtcih in večsta-
novanjskih hišah.

5. člen
(pomožni objekti za stanovanjsko rabo)

1. garaže za osebne avtomobile, površina do 30 m2;
garaže, dovoljene po tem odloku, so pomožni objekti eno-
stavne gradbene konstrukcije brez stropne betonske plošče
oziroma v naprej izdelan montažni objekt;

2. nadstreški nad obstoječimi utrjenimi površinami, po-
krita površina do 40 m2; nadstreški, dovoljeni s tem odlo-
kom, so pomožni objekti, s streho obešeno ali podprto s
točkovnimi podporniki, z najmanj dvema odprtima stranica-
ma;

3. pergole (nadstrešek brez kritine in stranic, intenziv-
no ozelenjen), površina tlorisa konstrukcije do 30 m2;

4. zimski vrtovi za individualno rabo, lahka konstrukci-
ja, polnila so praviloma steklena, površina do 20 m2;

5. vetrolovi ali nadstreški nad vhodi, pokrita površina
do 6 m2;

6. drvarnice, shrambe, vrtne ute, vrtni žari, lope za
orodje, sušilnice, vsi objekti brez instalacij in stropne beton-
ske plošče, površina do 15 m2;

7. lesene lope za shranjevanje orodja na površinah za
vrtičke, pokrita površina do 3 m2;

8. zunanji montažni bazeni za zasebno rabo, vkop v
teren do 1 m, površina do 30 m2;

9. leseni pesjaki, ograjena in pokrita površina do
15 m2;

10. tipski rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do pro-
stornine 5 m3, v skladu s pravilnikom o utekočinjenem naf-
tnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91);

11. manjša zajetja vode, zbiralniki za vodo, kapnico,
velikost do 20 m3; v primeru, da se voda uporablja kot pitna
voda, je potrebno soglasje zdravstvenega inšpektorja;

12. vodotesne greznice in male čistilne naprave. Po-
trebno je soglasje upravljavca javne kanalizacije in zdrav-
stvenega inšpektorja, za male čistilne naprave pa tudi sogla-
sje upravljavca odvodnega jarka oziroma vodotoka, v katere-
ga je speljan iztok.

Pomožne objekte navedene v 1., 2., 5., in 10. točki
prejšnjega odstavka, je dovoljeno graditi tudi za poslovno
rabo.

Pomožne objekte, navedene v prvem odstavku tega
člena, je dovoljeno graditi ob obstoječih stanovanjskih in
poslovnih objektih. Pomožne objekte iz 7. točke prvega
odstavka tega člena je dovoljeno postaviti kmetijskih na
površinah, ki se uporabljajo za vrtičkarstvo.

6. člen
(pomožni objekti za kmetijsko rabo)

1. skednji, kašče, lope za shrambo krme, stelje, polj-
ščin, strojev in orodja, sušilnice, začasna zavetišča in staje
za živino (leseni objekti, brez bivalnih prostorov in pasovnih
temeljev), pokrita površina do 40 m2;
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2. suhomontažni plastenjaki, brez pasovnih temeljev in
inštalacij, višina slemena do 5 m, površina do 500 m2,
oddaljenost od obstoječe pozidave največ 100 m. Plaste-
njaki se po tem odloku lahko postavijo le s soglasjem občine
kot začasni objekti, za dobo največ 5 let. Po izteku te dobe
si mora investitor ponovno pridobiti dovoljenje;

3. čebelnjaki (na točkovnih temeljih, leseni, največ 24
panjev), površina do 20 m2, višina slemena do 4 m; potre-
bno je predhodno mnenje čebelarske družine pripadajoče-
ga pašnega katastra;

4. tipski montažni silosi (stolpni ali koritasti) za shranje-
vanje krme, itd, višina največ do višine slemena sosednjih
objektov, oddaljenost od sosednjih stanovanjskih objektov
najmanj 20 m, s soglasjem lastnikov sosednjih stanovanj-
skih objektov lahko tudi manj;

5. objekti za rejo malih živali, hlevi za drobnico, pokrita
površina do 15 m2;

6. enojni in vezani kozolci;
7. gnojišča in zbiralniki za gnojevko v nepropustni iz-

vedbi, ob obstoječih objektih hlevih, velikost do 40 m3,
oddaljenost od sosednjih stanovanjskih objektov najmanj
20 m, s soglasjem lastnikov sosednjih stanovanjskih objek-
tov lahko tudi manj; potrebno je soglasje zdravstvenega
inšpektorja;

8. transparentne ograje za zaščito pridelkov oziroma
za ograditev pašnikov, lesene ograde za konje, višina do
1,5 m.

Pomožne objekte navedene v 4., 5., in 7. točki prejšnje-
ga odstavka je dovoljeno graditi le na območju oziroma v
sklopu kmetije, preostale pomožne objekte za kmetijsko rabo
pa je dovoljeno graditi tudi izven ureditvenih območij naselij. V
tem primeru je potrebna urbanistična presoja. Za pomožne
objekte navedene v 1., 2., 4., 6. in 7. točki prvega odstavka
tega člena mora investitor predložiti dokazilo o statusu kmeta.
Pomožne objekte za rejo malih živali je dovoljeno postaviti tudi
ob obstoječih stanovanjskih objektih, razen če je reja živali v
določenem območju prepovedana.

7. člen
(drugi pomožni objekti)

1. ureditev odprtih sezonskih gostinskih vrtov, površi-
na do 40 m2;

2. reklamni, obvestilni in podobni panoji in table, ogla-
sne vitrine, neprometni znaki; lahko so samostoječi ali na-
meščeni na obstoječe objekte, zidove, ograje ipd. Namesti-
tev mora biti v skladu občinskim odlokom o neprometnih
znakih, panojih in transparentih (postavitev v naselju) in odlo-
kom o občinskih cestah (postavitev zunaj naselja);

3. kioski, pokrita površina do 15 m2;
4. postavitev odrov, nadstrešnic, prodajnih mest (sto-

jnic), šotorov ipd., za potrebe prireditev, sejmov ipd.;
5. montažne nadstrešnice na že obstoječih avtobusnih

postajališčih;
6. verska obeležja (križi, kapelice, znamenja), površina

do 6 m2, višina do 4,5 m; za postavitev verskih obeležij po
tem odloku izven pokopališč oziroma območja že obstoječih
sakralnih objektov je potrebna urbanistična presoja;

7. spominske plošče in nagrobna in druga obeležja,
umetniška dela, fontane, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih
del;

8. manjše premične vlečnice z močjo največ 4 KW za
lastne potrebe fizičnih in civilnopravnih oseb;

9. objekti za raziskovalne namene (ekološke in meteo-
rološke opazovalnice, poizkusne vrtine, ipd.), velikost do
15 m2;

10. fizične ovire za umirjanje prometa, na podlagi pro-
metno-tehnične presoje in s soglasjem upravljavca ceste;

11. zamrežena pokrita skladišča za shranjevanje je-
klenk, pri obstoječih trgovskih objektih, površina do 25 m2.
Potrebno je soglasje inšpektorja RS za varstvo pred naravni-
mi in drugimi nesrečami.

III. POGOJI IN OMEJITVE

8. člen
Gradnja pomožnih objektov in drugi posegi v prostor

ne smejo biti v nasprotju z namensko rabo prostora določe-
no v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana občine in v nasprotju z določili prostorskih izvedbe-
nih aktov in drugih splošnih aktov občine.

Pomožni objekti ter drugi posegi v prostor morajo vzdr-
ževati vzpostavljeno oblikovno identiteto in homogenost ob-
močja in se prilagajati okoliškim objektom in ureditvam.

Strehe so praviloma dvokapnice (razen če je podaljša-
na streha obstoječega osnovnega objekta), naklona 35 do
45°, smer slemena v vzdolžni smeri objekta. Izjemoma so
dovoljene ravne strehe s strešnim vencem.

9. člen
Pri gradnji pomožnih objektov in drugih posegih v pro-

stor je potrebno upoštevati naslednje splošne omejitve:
1. objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni,

višina slemena največ 5 m, razen, če je s tem odlokom
drugače določeno, in nepodkleteni; enostavne gradbene
konstrukcije brez stropne betonske plošče, tako da zaradi
enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebujejo posebne-
ga statičnega in drugega gradbeno-tehničnega preverjanja;

2. zaradi postavitve objektov in drugih posegov v pro-
stor ne smejo biti poslabšani pogoji rabe zemljišč ali sosed-
njih objektov in naprav in ne smejo povzročati čezmerne
obremenitve okolja; z njimi ne smejo biti prizadete pravice
ali zakoniti interesi drugih oseb;

3. s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni ko-
munalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in
naprave;

4. z odstranitvijo pomožnega objekta mora biti možna
vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje;

5. objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen s soglasjem in ob upoštevanju
pogojev upravljavca vodov;

6. za posege, ki naj bi bili izvedeni na območjih in na
objektih, ki so evidentirani kot naravna ali kulturno-zgodovin-
ska dediščina, je potrebno pridobiti soglasje pristojnega
zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

V primeru, da so pomožni objekti oziroma posegi v
prostor začasni, mora biti v odločbi o dovolitvi priglašenih
del določen rok, do katerega bodo objekti stali oziroma do
katerega bodo posegi trajali.

Skupna pokrita površina pomožnih objektov (dveh ali
več), ki so kakorkoli povezani v celoto, ne sme presegati
40 m2.

10. člen
Odmiki pomožnih objektov ali od parcelne meje morajo

biti najmanj 2,50 m (skrajna točka objekta), razen če je s
tem odlokom določen drugačen odmik. Odmik je lahko
manjši od 2,50 m, če investitor pridobi soglasje lastnikov
mejnega zemljišča.

Odmik ograj, opornih zidov in kamnitih ter betonskih
zložb od posestnih mej mora biti takšen, da omogoča grad-
njo oziroma postavitev in vzdrževanje z lastnikovega zemlji-
šča oziroma najmanj 0,50 m. Manjši odmik oziroma postavi-
tev na posestno mejo je dovoljena le s soglasjem lastnikov
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sosednjega zemljišča. Pri določanju odmikov je poleg dolo-
čil prvega in drugega odstavka tega člena potrebno upošte-
vati tudi določila odloka o občinskih cestah.

11. člen
Pomožni objekti in posegi v prostor, ki niso izrecno

navedeni, pa imajo značaj in velikost pomožnih objektov in
posegov v prostor po tem odloku, se lahko izvedejo izjemo-
ma, pod pogoji, ki veljajo za podobne objekte in posege v
prostor, določene s tem odlokom in po predhodnem sogla-
sju občine.

IV. PRIGLASITEV DEL

12. člen
Zahteva za izdajo odločbe o priglasitvi del mora vsebo-

vati:
1. osnovne podatke o namenu in zmogljivosti namera-

vanega pomožnega objekta, naprave ali drugega posega v
prostor;

2. dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem
naj bi objekt stal oziroma na katerem naj bi bil poseg izve-
den;

3. kopijo katastrskega načrta in katastrske podatke o
parceli, na kateri naj bi objekt stal oziroma na kateri naj bi bil
poseg izveden.

Glede na vrsto pomožnega objekta oziroma posega v
prostor je potrebno priložiti še:

1. urbanistično dokumentacijo, ki vsebuje poleg po-
datkov iz prve alinee prvega odstavka tega člena še nasled-
nje podatke:

– situacijsko skico objekta z vrisanimi odmiki od par-
celnih mej in dostopi, v merilu 1: 200 ali več;

– idejno arhitektonsko skico v merilu 1:100 ali 1:50;
2. tipski projekt pomožnega objekta, če gre za tipski

objekt,
3. soglasje lastnikov sosednjih parcel;
4. soglasje upravljavcev javne infrastrukture;
5. soglasje pristojnega organa občine;
6. urbanistično presojo;
7. druga soglasja, navedena v tem odloku.
Upravni organ, ki vodi postopek izdaje odločbe o dovo-

litvi priglašenih del (upravna enota) glede na vrsto objekta ali
posega v prostor v postopku določi, katera mnenja in sogla-
sja je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.

13. člen
Urbanistično dokumentacijo in idejno arhitektonsko ski-

co lahko izdela pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje zakon-
ske pogoje za projektiranje.

Urbanistično presojo lahko izdela pravna ali fizična ose-
ba, ki izpolnjuje zakonske pogoje za urbanistično načrtova-
nje.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin (Uradni list RS, št. 70/96).

16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 066/3-19/3-236/01
Borovnica, dne 3. maja 2001.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

2339. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Borovnica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98,
59/99 in 70/00), 26. člena zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99, 24/99
– odl. US, 70/00) in statuta Občine Borovnica (Uradni list
RS, št. 42/99 in 17/00) je Občinski svet občine Borovnica
na 19. redni seji dne 3. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini

Borovnica

1. člen
Politični stranki, ki je kandidirala na zadnjih volitvah za

občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna Občine
Borovnica sorazmerno številu dobljenih glasov volilcev. Poli-
tična stranka mora najkasneje v roku 30 dni od objave
uradnih izidov volitev vložiti zahtevek za dodelitev sredstev
na Občino Borovnica.

Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna občine, če
je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega
člana občinskega sveta. Glasovi, ki jih je na volitvah prejela
stranka, katere kandidat je bil izvoljen za župana, se pri
financiranju političnih strank ne upoštevajo.

Skupno višino sredstev za financiranje političnih strank
se določi v proračunu občine za tekoče leto.

Sredstva za dobljeni glas v letu 2001 znašajo 30 SIT
mesečno.

Letni obseg sredstev za financiranje političnih strank
lahko znaša največ 0,2% sredstev, ki jih ima občina oprede-
ljene za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

2. člen
Višina sredstev za dobljeni glas iz prejšnjega člena se

lahko v naslednjih letih poveča največ za toliko, kolikor se
poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvaja-
nje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev
ne sme preseči odstotka, določenega v petem odstavku
prejšnjega člena.

3. člen
Sredstva se nakazujejo na žiro račun političnih strank

praviloma trimesečno oziroma najkasneje do konca tekoče-
ga leta.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

financiranju političnih strank v Občini Borovnica.
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5. člen
Političnim strankam, ki se financirajo na podlagi doblje-

nih glasov na volitvah v letu 1998 ni potrebno vlagati zahtev-
ka za dodelitev sredstev.

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

nem glasilu Občine Borovnica, uporablja pa se od 1. 1.
2001.

Št. 066/3-19/4-237/01
Borovnica, dne 3. maja 2001.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

BREZOVICA

2340. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili

Na podlagi 21. in 65. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 10/98, 69/98 –
odl. US, 74/98 in 70/00) in 17., 18. in 222. člena zakona
o varnosti prometa (Uradni list RS, št. 30/98) ter 16. člena
statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99) ter 12.
člena odloka o javnem redu in miru na območju Občine
Brezovica je Občinski svet občine Brezovica na 20. seji dne
26. aprila 2001 sprejel

O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja postopek in način odstranjeva-

nja, varovanja ter prodaja/uničenje zapuščenih vozil na jav-
nih in drugih površinah v Občini Brezovica.

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo na-

slednji pomen:
1. zapuščeno vozilo je vozilo, ki je dotrajano, poškodo-

vano, nepopolno in je očitno, da zanj nihče ne skrbi. Zapu-
ščeno vozilo je tudi vsako vozilo, ki nima registrskih oznak,
ne glede na to v kakšnem stanju se nahaja;

2. vozila po tem pravilniku so: motorna vozila, priklo-
pna in polpriklopna vozila, motorna kolesa, kolesa z motor-
jem, kmetijski stroji ter zračni in plovni objekti;

3. javne površine so:
– ceste, ulice, trgi, pločniki, kolesarske steze, poti,

mostovi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste,
– železniška in avtobusna postajališča, parkirni prosto-

ri,
– javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi,

drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh, ob
spomenikih, turističnih objektih ter varovane zelene površi-
ne,

– otroška in športna igrišča z okolico,

– pokopališča,
– kopališča;
4. za lastnika zapuščenega vozila se šteje pravna ali

fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila
oziroma oseba, ki je na podlagi veljavne pisne pogodbe
pridobila lastninsko pravico na vozilu.

Lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali na
pristojnem uradu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o la-
stniku vozila.

3. člen
Odstranjevanje zapuščenih vozil odreja komunalni in-

špektor (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba) z odloč-
bo.

Komunalni inšpektor oziroma pooblaščene osebe
uprave občine za komunalni nadzor ukrepajo po določilih
tega odloka, če se zapuščeno vozilo nahaja na javnih
površinah iz 3. točke 2. člena tega odloka, na zasebnih
zemljiščih oziroma na zemljiščih pravnih in civilnopravnih
ter očitno kazi okolje ali predstavlja nevarnost onesnaže-
nja okolja.

Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči lastni-
ku vozila oziroma lastniku zasebnega zemljišča ali zemljišča
pravnih in civilnopravnih oseb, na katerih se vozilo nahaja.

Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, se odločba izda
izvajalcu odvoza zapuščenih vozil.

II. POSTOPEK ODSTRANJEVANJA

4. člen
Pooblaščena oseba takoj po ugotovitvi lokacije zapu-

ščenega vozila skuša ugotoviti lastnika vozila. Po ugotovitvi
lastnika se na njegov naslov pošlje priporočeno obvestilo, v
katerem se določi osemdnevni rok za odstranitev vozila.
Obvestilo z enako vsebino se nalepi na samo vozilo. V
obvestilu mora biti izrecno navedeno, da bo po preteku roka
vozilo odpeljano na stroške lastnika vozila. Če lastnik v dolo-
čenem roku ne odstrani vozila, pooblaščena oseba odredi
odstranitev na njegove stroške na določen ograjen prostor.
O odstranitvi se obvesti policijska postaja. Odvoz se opravi
na stroške lastnika.

Ne glede na določila 1. točke 2. člena in prvega od-
stavka 4. člena tega odloka se lahko odredi takojšnja od-
stranitev vozila, ki se nahaja na brežinah oziroma v strugi
vodotoka ali na drugih površinah, če bi po presoji poobla-
ščene osebe predstavljalo nevarnost za onesnaženje okolja
ali bi ogrožalo varnost ljudi in premoženja.

Če pooblaščena oseba ne more ugotoviti lastnika, pu-
sti na samem vozilu obvestilo neznanemu lastniku.

5. člen
Če se že na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno

zavrženo ter ne predstavlja vrednosti, oziroma da gre le še
za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo
ne glede na določbe tega odloka odstrani direktno na po-
djetje, ki je registrirano za zbiranje takih odpadkov.

O tem izda pooblaščena oseba odločbo izvajalcu.

6. člen
Če lastnik ne odstrani vozila v roku iz 4. člena tega

odloka, mu pooblaščena oseba izda odločbo, s katero la-
stniku naloži, da vozilo takoj oziroma najkasneje v 3 dneh po
prejemu ukrepa odstrani s ceste, cestnega sveta ali javne
prometne površine, z ostalih površin pa najkasneje v sedmih
dneh po prejemu odločbe.
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7. člen
Lastnik, ki je zapuščeno vozilo sam odstranil na pod-

lagi ukrepa iz 4. in 6. člena tega odloka, vozila ne sme
ponovno postaviti na javnih površinah, ampak mora vozilo
garažirati v primernem objektu ali ga oddati registriranemu
podjetju in o tem predložiti uradno dokazilo.

Če voznik med potekom uradnega postopka vozilo
proda, je dolžan pooblaščeni osebi, ki vodi postopek, pred-
ložiti uradno dokazilo.

8. člen
Pooblaščena oseba v postopku odstranjevanja vozila

izdela zapisnik, kateremu obvezno priloži fotografije vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozo-
rila lastniku, datum odstranitve vozila, tip vozila oziroma
druge evidenčne oznake, opis stanja vozila, podatke o
lastniku vozila, če je le-ta znan, lokacija najdbe vozila in
opis načina odvoza zapuščenega vozila. Zapisnik podpiše-
ta pooblaščena oseba in predstavnik izvajalca.

III. VAROVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL

9. člen
Odvoz, deponiranje, čuvanje in izdajo odstranjenih

zapuščenih vozil ter prodajo in uničenje opuščenih vozil
opravlja pooblaščena pravna oseba ali samostojni podjet-
nik, ki je registriran za to dejavnost ter zagotavlja primeren
prostor za deponiranje, čuvanje in izdajo zapuščenih vozil.

10. člen
Izvajalec je dolžan v svojih poslovnih knjigah za vsako

prevzeto vozilo voditi evidenco, ki vsebuje naslednje po-
datke:

– morebitno registrsko številko,
– številko motorja in šasije,
– tip in barvo vozila,
– kraj, datum in uro prevzema vozila,
– zapisnik o stanju vozila, ki ga je izdelala pooblašče-

na oseba,
– fotografijo vozila,
– podatke o lastniku vozila, če je znan,
– stroške, nastale v zvezi s prevozom in hrambo, stro-

ške povezane z morebitnim uničenjem vozila,
– podatke o prodaji vozila oziroma druge dohodke,

če do njih pride.

11. člen
Izvajalec z dnem oziroma najkasneje v roku treh dni

od prevzema vozila v hrambo pozove lastnika s priporoče-
no pošiljko, da vozilo prevzame v roku 30 dni od datuma
prevzema pošiljke. Istočasno ga opozori, da bo po preteku
tega roka vozilo prešlo v last občine.

Izvajalec izda vozilo na podlagi verodostojne listine, s
katero se izkazuje lastništvo (prometno dovoljenje oziroma
od notarja overjeno kupoprodajno pogodbo).

Pred prevzemom je lastnik dolžan plačati stroške od-
voza, hrambe in zavarovanja vozila. Za stroške pooblašče-
na oseba izstavi račun, iz katerega mora biti razvidna spe-
cifikacija posameznih stroškov.

12. člen
Če lastnik vozila ni bil ugotovljen oziroma ni znano

njegovo bivališče, izvajalec najpozneje v roku 15 dni od
prevzema objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem
pozove neznanega lastnika k prevzemu vozila. V razglasu

mora biti naveden opis zapuščenega vozila ter kraja, kjer
se je vozilo nahajalo pred odvozom v hrambo. V razglasu
se navede tudi enomesečni rok, v katerem mora lastnik
vozilo prevzeti. Oglas se objavi na primernem mestu ob
vhodu v prostor za hrambo vozil, na oglasni deski občine
in krajevne skupnosti, na območju katere se je vozilo
nahajalo.

13. člen
Kadar lastnik vozila ne prevzame v roku enega mese-

ca od roka objave na oglasnih deskah, se šteje, da je
vozilo opustil, hkrati pa po preteku tega roka pridobi la-
stninsko pravico opuščenega vozila Občina Brezovica.

14. člen
Stroške povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uni-

čenjem in druge stroške se po potrebi izterja od lastnika v
skladu z veljavno zakonodajo.

Kadar lastnika ni mogoče ugotoviti, istočasno pa pro-
dajna vrednost ne zadošča za pokritje stroškov, krije stro-
ške uničenja proračun Občine Brezovica.

IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL

15. člen
Po preteku roka, določenega v 9. členu tega odloka

se zapuščeno vozilo proda na javni dražbi, katero organizi-
ra pooblaščena oseba. Vrednost vozila se določi z uradno
cenitvijo. Če je prometna vrednost vozila manjša od stro-
škov prevoza in hrambe, se vozilo uniči.

Od izkupička od prodaje se pokrijejo stroški prevoza,
hrambe in prodaje. Preostanek se nakaže v proračun Ob-
čine Brezovica.

16. člen
Določila tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za

vozila, za katera je iz zunanjega videza očitno, da so name-
njena oglaševanju, pa v ta namen niso bila pridobljena vsa
potrebna mnenja, soglasja, ni bila plačana komunalna tak-
sa, ter lastnik vozila v neposredni bližini nima sedeža,
poslovne enote ali druge oblike opravljanja dejavnosti, za
katero je registriran.

V. KAZENSKA DOLOČBA

17. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje

posameznik – lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo
na javni površini, v naravnem okolju ali na drugi površini
brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se za prekršek kaz-
nuje pravna oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki je odlo-
ženo na javni površini, v naravnem okolju ali na drugi povr-
šini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.
Z denarno kaznijo 120.000 SIT pa se za isti prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo 120.000 SIT se za prekršek kaz-
nuje posameznik, podjetnik posameznik ali pravna ose-
ba, lastnik zapuščenega vozila, ki vozilo uporablja za ogla-
ševanje, pa za to ni pridobil vseh potrebnih mnenj in
soglasij ter v neposredni bližini nima sedeža registrirane
dejavnosti.
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VI. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu RS.

Št. 12/2001
Brezovica, dne 9. maja 2001.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

2341. Sklep o prenosu družbene lastnine

Na podlagi 29. člena in 51. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94,
14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 59/99, 70/00) in 16. člena statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski
svet občine Brezovica na 20. redni seji, ki je bila 26. 4.
2001 sprejel

S K L E P
o prenosu družbene lastnine

1. člen
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rakitna, se dovoli

brezplačen prenos družbene lastnine oziroma lastninske pra-
vice na nepremičnini parc. št. 247/7 k.o. Rakitna v izmeri –
gasilski dom – 116 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 619 k.o. Rakitna, ki je družbena last v uporabi
Občine Ljubljana Vič.

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št.14/01
Brezovica, dne 10. maja 2001.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

CANKOVA

2342. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 22/00) ter 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list
RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Cankova
na 23. redni seji dne 11. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada

1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski sklad občine

kot evidenčni račun v okviru proračuna občine.

2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na

posebnem evidenčnem računu proračuna občine ločeno
zbirajo sredstva za področje stanovanjskega gospodarstva
občine, in sicer:

– za gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami
ter funkcionalnimi zemljišči,

– za financiranje gradnje in nakupa stanovanj ter pre-
novo stanovanj in stanovanjskih hiš,

– za zagotavljanje sredstev za pridobivanje socialnih,
neprofitnih in službenih stanovanj,

– za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
– za kreditiranje izgradnje, prenove in nakupa stano-

vanj in stanovanjskih hiš z ugodno obrestno mero,
– za izvajanje drugih nalog s področja stanovanjskega

gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom
občine in drugimi predpisi.

3. člen
Proračunski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev,
– sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj in stano-

vanjskih hiš,
– najemnin,
– sredstev kreditov Stanovanjskega sklada Republike

Slovenije,
– vračila stanovanjskih posojil, prejemkov od upravlja-

nja s prostimi denarnimi sredstvi,
– iz drugih virov.

4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sred-

stev sklada.

5. člen
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunske-

ga sklada je pristojen župan občine ali pa od njega poobla-
ščena oseba.

V primerih porabe sredstev, ki presegajo višini določe-
no z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine.

Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvaja-
jo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada,
obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno pri-
čakovanih prejemkov proračunskega sklada.

Neporabljena sredstva na računu proračunskega skla-
da se na koncu leta prenesejo v naslednje leto.

6. člen
Proračunski sklad se ustanovi za nedoločen čas z name-

nom izvajanja nalog na področju stanovanjskega gospodar-
stva.

7. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se

smejo uporabljati le za namene kot je to določeno s tem
odlokom.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40301- 5/2001
Cankova, dne 15. maja 2001.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.
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2343. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda

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), 4. člena odloka o gospo-
darskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št.
46/00), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93), zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o prekrških (Uradni list RS, št. 35/97) ter 16. člena statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet
občine Cankova na 23. redni seji dne 11. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in

padavinskih voda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvodnjavanja odpadnih

in padavinskih voda, gospodarjenje z objekti in napravami,
kateri služijo za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki nastaja
v gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih, za odvaja-
nje padavinskih voda iz naselij, katera so/bodo priključena na
kanalizacijsko omrežje in obveznosti in pravice upravljalca in
uporabnikov teh objektov in naprav.

2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka obse-

ga:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer ni sistemov javne kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno kanali-

zacijo,
4. odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme javne

kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih odpadnih voda.

3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična in pravna

oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna in
/ali padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo.

Občina v svojih planih določa območja, na katerih je
zgrajena ali pa je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega
omrežja.

II. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH
VODA, NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO SISTEMI JAVNE

KANALIZACIJE TER ODVAJANJE PADAVINSKIH VODA

4. člen
Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik in

so njegova last, se štejejo kanalski priključki, priključni jaški ter
kanalska mreža od objekta uporabnika, ne glede na dolžino in
profil, do priključka na javno kanalizacijo, z vsemi objekti in
napravami v zgradbah in na zemljišču.

5. člen
Gospodarsko javno službo odvajanje in čiščenje komu-

nalnih odpadnih voda občina na območjih, kjer obstajajo
sistemi javne kanalizacije, zagotavlja v javnem podjetju, režij-

skem obratu, s podelitvijo koncesije (v nadaljnjem besedilu:
upravljavec).

6. člen
Upravljavec mora vsako leto najkasneje do 31. januarja

za tekoče leto predložiti občinski upravi, finančno ovrednoten
plan rednega in investicijskega vzdrževanja objektov in naprav
iz 7. člena tega odloka ter elemente za oblikovanje cen storitev.

Javne dobrine

7. člen
Objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda v mete-

orno kanalizacijo so objekti skupne komunalne rabe.
Novozgrajeni objekti in naprave za odvajanje odpadnih

voda morajo biti praviloma zgrajeni v ločenem sistemu odvaja-
nja voda.

Lastnik objektov in naprav iz tega člena sklene z izvajal-
cem javne službe pogodbo o prenosu v kateri se določijo
medsebojna razmerja med lastnikom in izvajalcem.

8. člen
Nepremičnine, ki služijo za odvajanje in čiščenje komu-

nalnih odpadnih in padavinskih voda po določbah tega pogla-
vja, so javno dobro. O ustanovitvi oziroma prenehanju javnega
dobra odloča občinski svet občine.

9. člen
Objekte in naprave za odvajanje in čiščenje komunalnih

odpadnih in padavinskih voda lahko pod enakimi z zakonom,
tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji
uporablja vsakdo.

Uporaba objektov in naprav iz 7. člena tega odloka je
obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

Po izgradnji novega javnega kanalizacijskega omrežja, so
se uporabniki dolžni v roku enega leta priključiti na javno kanali-
zacijo in opustiti greznico kot začasen objekt za čiščenje odpa-
dnih voda.

10. člen
Upravljavec vodi kataster kanalizacijskega omrežja, ki mo-

ra vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 7. člena tega
odloka ter register kanalskih priključkov.

11. člen
Naprave in objekti uporabnika so:
– priključni kanal od hišne kanalizacije do vključno prvega

priključnega jaška na javno kanalizacijo,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpadnih

voda, za čas do priključitve na javno kanalizacijo,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami

v objektu,
Objekti in naprave iz tega člena so v lasti in upravljanju

uporabnika.
Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami gospoda-

riti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in
padavinskih voda ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo
izpolnjuje zahtevane pogoje.

Priključitev na kanalizacijsko omrežje

12. člen
Uporabnik pridobi priključek na javno kanalizacijsko omre-

žje na podlagi prijave ter predložene ustrezne tehnične doku-
mentacije (lokacijska dokumentacija oziroma odločba o prigla-
sitvi del, projekt hišne kanalizacije in situacijski načrt priključne-
ga mesta).

Če je prijava popolna in če uporabnik izpolni vse zahteva-
ne pogoje, je upravljalec dolžan izdati soglasje za kanalizacijski
priključek v 30 dneh.
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V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji ni
možna, mora upravljalec uporabnika seznaniti o razmerah in
pogojih, pod katerimi bo priključitev možna v roku tridesetih dni.

Uporabnik, ki je pristopil k sofinanciranju izgradnje kanali-
zacije in ki izpolnjuje svoje obveznosti po pogodbi o sofinanci-
ranju kanalizacijskega sistema, dobi priključek v skladu s pro-
jekti (do dvorišča, parcele). Uporabnik v lastni režiji in na svoje
stroške izvede hišni priklop na kanalizacijsko omrežje.

Za lastniško in najemno stanovanje v stanovanjskem blo-
ku se prav tako plačuje priklop oziroma sofinanciranje pri iz-
gradnji kanalizacijskega sistema kot vsa druga gospodinjstva v
naselju, če ni drugače določeno.

13. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravlja-

lec, oziroma ob soglasju in pod nadzorom upravljalca upora-
bnik. Mesto priključka določi upravljavec. Upravljavec izvede
priključek, ko uporabnik izpolni pogoje, ki so določeni v sogla-
sju za priključek. O opravljeni priključitvi izda upravljalec ustrez-
no potrdilo. Upravljavec na stroške uporabnika izdela izvedbeni
načrt pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

14. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v

primeru rušenja priključnega objekta. Priključek na javno kana-
lizacijo odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14
dni pred ukinitvijo priključka. Upravljavec po odjavi izbriše upo-
rabnika iz evidence uporabnikov.

Pravice in obveznosti upravljavca in uporabnikov

15. člen
Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek na

javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca in priključek ni stro-
kovno izveden, upravljalec lahko priključek izvede na stroške
uporabnika, tako da je ta usklajen z določbami tega odloka.

16. člen
Upravljavec javne kanalizacije ima vsak čas pravico dosto-

pa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrže-
vanja, meritev in snemanj ne glede na to, kdo je lastnik ali
upravljalec objektov oziroma zemljišča, na katerem so kanaliza-
cijski objekti in naprave.

Upravljavec mora po opravljenem delu vzpostaviti na zem-
ljišču prejšnje stanje in povrniti lastniku nepremičnine dejansko
nastalo škodo.

17. člen
Vsakdo, ki povzroči škodo na kanalizacijskih objektih in

napravah ali ki povzroči škodo s škodljivimi odplakami, je dol-
žan to škodo povrniti.

Odvajanje odpadnih industrijskih voda v javno
kanalizacijsko omrežje

18. člen
Industrijskih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v javno

kanalizacijsko omrežje brez predhodnega čiščenja, oziroma
brez soglasja upravljavca.

Upravljavec mora najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh
spremembah na stroške uporabnika po pooblaščeni organiza-
ciji zagotoviti analizo odpadne vode, izdelano v skladu z veljav-
no zakonodajo. Upravljavec lahko odredi tudi pogostejše anali-
ze. V primeru, da te analize pokažejo neustreznost odpadnih
voda, nosi njihove stroške uporabnik, v nasprotnem primeru pa
upravljavec.

19. člen
Izvajalec gradbenih del mora preprečiti odtekanje vode z

gradbiščnih površin v javno kanalizacijo, da se prepreči odpla-
vljanje gradbenega materiala oziroma drugega materiala.

Če pride pri tem do ogrožanja javne kanalizacije, mora
izvajalec gradbenih del obvestiti upravljalca. Izvajalec je dolžan
povrniti stroške popravila javne kanalizacije.

III. ODVAJANJE ODPADNIH KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH
VODA NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA

KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

20. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije,

je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odplak (grez-
nice, čistilne naprave). Lastni objekti za čiščenje odplak imajo
na območjih, predvidenih s planom občine (3. člen tega odlo-
ka) lahko le začasen značaj.

Za gradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno
upravno dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi
pristojna občinska služba oziroma občinska uprava.

21. člen
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico,

speljati jih je treba v meteorno kanalizacijo, kjer ta obstaja.
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževa-

nje objektov za čiščenje odplak. Praznjenje objektov se oprav-
lja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

Pooblaščena organizacija vodi register objektov za čišče-
nje odplak.

Za končno dispozicijo vsebine objektov za čiščenje od-
plak si mora izvajalec oziroma lastnik pridobiti dovoljenje pristoj-
nega organa, razen če se vsebino objektov za čiščenje odplak
prazni na komunalno čistilno napravo. V tem primeru se posto-
pek določi s pravilnikom za delovanje čistilne naprave.

22. člen
Odpadne vode se v nobenem primeru ne smejo odvajati

na območje varstvenih pasov vodnih virov.

23. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hlevov

je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojiščno jamo ali
zbiralnik za gnojevko pri hlevih na izplakovanje. Gnojišča mora-
jo biti zgrajena tako, da gnojevka ne sme odtekati v javno
kanalizacijo, v površinske vode ali v podtalnico oziroma kako
drugače onesnaževati okolja.

IV. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

24. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– cena čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– lastna sredstva občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne dotacije in subvencije,
– priključnine,
– takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda.

25. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo

odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede na
oskrbovalni vodni vir.

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odvaja-
jo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih komunalnih
voda.
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26. člen
Višino kanalščine in cene čiščenja odpadnih voda na

predlog upravljavca in v skladu z veljavnimi predpisi potrjuje
občinski svet. Upravljavec mora v predlogu za potrditev cene
predložiti posamezne elemente cene.

Kanalščina vsebuje pri uporabnikih, ki odvajajo odpadne
vode v kanalizacijsko omrežje, stroške enostavne in razširjene
reprodukcije. Količina odvedene odpadne vode se meri po
stanju vodomera, in sicer v m3 porabljene vode. V primeru, da
upravljavlec ali uporabnik ugotovi, da je vodomer v okvari oziro-
ma ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se kanalščina
obračuna pavšalno na podlagi povprečne porabe vode v prete-
klem obračunskem obdobju.

Občinski svet na predlog upravljalca lahko določi drug
način plačevanja kanalščine.V nekaterih primerih lahko sklene
izvajalec javne službe z uporabnikom posebno pogodbo v skla-
du s tarifnim pravilnikom.

Ceno čiščenja odpadnih voda v čistilnih napravah se do-
loči na podlagi količine odpadne vode, cene za enoto in faktor-
ja onesnaženosti.

27. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje plača

uporabnik priključnino, ki predstavlja povračilo dela stroškov za
obnovo in širitev kanalizacijskega sistema. Višino priključnine
na predlog upravljalca potrdi občinski svet.

Priključnino plača uporabnik objekta, kateri ni sofinaciral
izgradnje kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav na obmo-
čju občine.

28. člen
Občinski svet lahko z odloki določi obveznost plačevanja

taks, ki se uporabljajo namensko za odvajanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih in padavinskih voda. V odloku, s katerim se
taksa uvede, mora biti določen način pobiranja in višina takse.

29. člen
Stanje na vodomeru, ki je podlaga za obračun kanalščine

in cene za čiščenje odpadnih voda, odčituje pooblaščeni dela-
vec upravljalca, ki se mora ob vstopu v objekt izkazati s pisnim
pooblastilom.

30. člen
Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in strošek čiščenja

odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa upravljalca. Če
uporabnik meni, da obračun ni pravilen, lahko v osmih dneh od
prejetja računa vloži pismeni ugovor na upravljalca kanalizacije.

Če je v objektu več uporabnikov se račun za porabljeno
vodo izstavi upravniku objekta. Če ta ni določen, se račun iztavi
hišnemu svetu ali drugemu ustreznemu skupnemu organu la-
stnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev na posamezne upo-
rabnike.

31. člen
Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, elek-

tro, toplovodnega, plinovodnega, telekomunikacijskega omre-
žja ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah
zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave in omrežje nepo-
škodovano.

V. KAZENSKA DOLOČBA

32. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolar-

jev se kaznuje za prekršek pravna oseba, fizična oseba ali
samostojni podjetnik:

– če ravna v nasprotju z 9., 12., 13., 18. členom tega
odloka,

– če ne vodi katastra kanalizacijskega omrežja,
– če ne gospodari z objekti in napravami iz 11. člena

tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in pa-
davinskih voda ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo
izpolnjuje zahtevane pogoje,

– če odjavi ali dovoli odjavo priključka v nasprotju z
določili 14. člena tega odloka,

– če priključi objekt oziroma izvede priključek na javno
kanalizacijo brez soglasja upravljavca,

– če neupravičeno ne dopusti upravljalcu dostop do
kanalizacijskih objektov in naprav za potrebe vzdrževanja,
meritev in snemanj,

– če odvaja industrijske odpadne vode v javno kanaliza-
cijo brez ali v nasprotju s soglasjem upravljalca,

– če ne zgradi lastnega objekta za čiščenje odpadnih
voda v skladu z določili 20., 21. in 22. člena tega odloka,

– če odvaja odpadne vode v izvirne in talne vode,
– če nima urejenega zbiranja odpadne vode in živalskih

iztrebkov iz hlevov v skladu s 23. členom tega odloka,
– če ne plačuje stroškov čiščenja odpadnih voda oziro-

ma kanalščine.
Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 30.000 tolar-

jev se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne ose-
be, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

33. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne službe odvaja-

nja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
sprejme upravljavec pravilnike. Pravilniki začnejo veljati, ko
nanje da soglasje občinski svet.

34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunal-

na nadzorna služba in pristojne inšpekcijske službe.

35. člen
Občinski svet sprejme v enem letu od začetka veljavno-

sti tega odloka sklep, s katerim določi nepremičnine, ki so
namenjene oskrbi s pitno vodo, ki imajo značaj javnega do-
bra.

36. člen
Določilo 10. člena se do vzpostavitve katastra komunal-

nih naprav uporablja le za objekte in naprave, zgrajene po
uveljavitvi tega odloka. Vzpostavitev katastra komunalnih na-
prav mora biti izvedena v roku 5 let.

37. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o odvaja-

nju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
prejšnje Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 31/98).

38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35201-5/2001
Cankova, dne 15. maja 2001.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.
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ČRNA NA KOROŠKEM

2344. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črna na Koroškem za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na podlagi 16. člena statuta Občine
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski
svet občine Črna na Koroškem na 22. redni seji dne 8. 5.
2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črna

na Koroškem za leto 2000

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Črna na Koroškem za leto 2000, ki zajema bilanco
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.

2. člen
Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2000 je bil

realiziran v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
I. Prihodki skupaj 455.633
II. Odhodki skupaj 476.249
III. Proračunski primanjkljaj 20.616

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 202
V. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev + 202

C) Račun financiranja
VI. Zadolževanje 20.707
VII. Odplačilo dolga 2.259
VIII. Neto zadolževanje (VI–VII) 18.448
IX. Zmanjšanje sredstev na računih 1.966

3. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve v višini 319 SIT

se prenesejo kot prihodek stalne proračunske rezerve v leto
2001.

4. člen
Sprejme se zaključni račun Krajevne skupnosti Žerjav,

ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja.

v 000 SIT
Skupni prihodki 1.639
Skupni odhodki 1.868
Proračunski primanjkljaj 229

5. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključne-

ga računa Občine Črna na Koroškem za leto 2000 je se-
stavni del tega odloka.

6. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega

računa je priloga zaključnemu računu.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-01/01
Črna na Koroškem, dne 9. maja 2001.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

2345. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črna
na Koroškem

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni 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 Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet
občine Črna na Koroškem na 22. redni seji dne 8. 5. 2001
sprejel

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

Občine Črna na Koroškem

1. člen
V statutu Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št.

62/99) se v 10. členu tretji odstavek pravilno glasi:
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in

naloge določa zakon. To so: komisijo po zakonu o nezdru-
žljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo;
svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin; svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu; odbor za razpolaganje s sred-
stvi požarnega sklada, štab civilne zaščite, svet za varstvo
najemnikov občinskih stanovanj.

2. člen
V zadnjem stavku 12. člena se namesto besede »nav-

zočih« nadomesti beseda »opredeljenih«.

3. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet sprejema odločitev na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.

4. člen
V 25. členu se črtajo v tretjem odstavku prva, druga,

tretja, četrta in peta alinea.

5. člen
V 30. členu se v drugem odstavku, v četrti alinei črta

»ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine ter odtu-
jitvi nepremičnega premoženja do 100 m2«.

6. člen
V 39. členu se v drugem odstavku doda: »sestati pa

se mora najkasneje v 45 dneh po prvi seji občinskega
sveta«.
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7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-02/99
Črna na Koroškem, dne 9. maja 2001.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

2346. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Črna na Koroškem

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črna na Koro-
škem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine
Črna na Koroškem na 22. redni seji dne 8. 5. 2001 sprejel

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

Občinskega sveta občine Črna na Koroškem

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Črna na Koro-

rškem (Uradni list RS, št. 62/99) se prvi odstavek 44. člena
spremeni tako, da se glasi:

Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa
drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je
večina opredeljenih glasov navzočih članov izrekla »ZA« njen
sprejem.

2. člen
V 59. členu se črtajo šesta, sedma, osma, deveta in

deseta alinea.

3. člen
V 61. členu se prvi stavek spremeni in se glasi: Statu-

tarnopravna komisija občinskega sveta ima pet članov.

4. člen
Tretji odstavek 74. člena se spremeni in se glasi:
Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina opredelje-

nih glasov navzočih članov občinskega sveta.

5. člen
Prvi odstavek 77. člena se spremeni in se pravilno

glasi:
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če

zanje na seji občinskega sveta glasuje večina opredeljenih
glasov navzočih članov.

6. člen
V tretjem odstavku 97. člena se za besedo večina

doda beseda »opredeljenih«.

7. člen
V drugem odstavku 100. člena se za besedo večina

doda beseda »opredeljenih«.

8. člen
V tretjem odstavku 101. člena se za besedo večina

doda beseda »opredeljenih«.

9. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/99
Črna na Koroškem, dne 8. maja 2001.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

ČRNOMELJ

2347. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Črnomelj

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) 457.
člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 57/99 in 36/00), zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) ter 16.
člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in
13/01) in 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 37/99), ob upoštevanju sklepa o delitvi premoženja
bivše Občine Črnomelj na novo nastali Občini Črnomelj in
Semič sta Občinska sveta občine Črnomelj na seji dne
29. 3. 2001 in Občine Semič na seji dne 25. 4. 2001
sprejela

O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o.

Črnomelj

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa dejavnost, organiziranje in

upravljanje Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj (v
nadaljevanju: podjetje), ki je vpisano v sodni register Okrož-
nega sodišča v Novem mestu s sklepom Srg 311/94, vlož-
na številka 1/304/00, v skladu z zakonom o lokalni samou-
pravi, s statutom Občine Črnomelj in Občine Semič ter
odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj.

2. člen
Soustanovitelja podjetja sta Občina Črnomelj z dele-

žem 75,83% in Občina Semič z deležem 24,17%.

3. člen
Ta odlok predstavlja akt o statusnih, organizacijskih in

upravljalskih spremembah podjetja in je osnova za izvedbo
vpisa sprememb oziroma dopolnitev v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Novem mestu.

II. FIRMA IN SEDEŽ

4. člen
Podjetje posluje s firmo: “Javno podjetje Komunala

d.o.o. Črnomelj“.
Skrajšano ime firme podjetja je: “JP Komunala d.o.o.

Črnomelj“.
Sedež podjetja je v Črnomlju, Belokranjska 24.
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5. člen
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vse-

bino: Komunala Črnomelj, d.o.o.

III. DEJAVNOST PODJETJA

6. člen
Podjetje opravlja dejavnosti javnih gospodarskih služb,

določene z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini
Črnomelj kot osnovne dejavnosti.

Kot gospodarske javne službe opravlja podjetje nasled-
nje dejavnosti:

a) oskrba s pitno vodo na območju Občine Črnomelj in
Semič,

b) odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-
vinskih vod na območju Občine Črnomelj in Semič,

c) ravnanje s komunalnimi odpadki na območju Občine
Črnomelj in Semič,

d) odlaganje komunalnih odpadkov na območju Obči-
ne Črnomelj in Semič,

e) urejanje in vzdrževanje komunalne deponije,
f) javna snaga in čiščenje javnih površin v mestih in

trgih,
g) urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih

površin, pešpoti in drugih javnih poti, ulic trgov v Črnomlju in
Semiču,

h) urejanje pokopališč in oddajanje v najem prostorov
za grobove v mestu Črnomelj,

i) pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljeva-
njem,

j) urejanje in upravljanje javnih parkirišč.

7. člen
Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega

značaja kot so:
1. gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanje objektov ko-

munalne infrastrukture,
2. prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
3. prodaja pogrebne opreme, posod za odlaganje sme-

ti, vodovodnega in kanalizacijskega materiala,
4. vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in

naprav,
5. določanje pogojev in dajanje soglasij za priključitev

na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju
podjetja.

8. člen
Poleg poslov iz 6. in 7. člena tega odloka lahko podje-

tje opravlja še druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in
opravljanje dejavnosti (pomožni posli) in tudi druga javna
pooblastila in naloge, ki mu jih zaupa ustanovitelj ali druge
pravne osebe.

9. člen
Po standardni klasifikaciji dejavnosti (uredba o uvedbi

in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti – Uradni list
RS, št. 34/94) se dejavnosti podjetja glasijo:

A/01.120 Proizvodnja vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadIk,

A/01.411 Urejanje in vzdrževanje vrtov, parkov in
športnih površin,

E/41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode;
F/45.21 Splošna gradbena dela:

– transportni cevovodi,
– gradnja in vzdrževanje mestnih cevovodov,

F/45.23 Gradnja cest in športnih objektov
– gradnja cest in drugih prometnih površin,
– barvanje in označevanje cestišč, parkirišč,
ipd.,

F/45.25 Druga gradbena dela:
– vrtanje in kopanje jaškov, gradnja vodnjakov

F/45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
– instalacije v stavbah ali drugih gradbenih
objektih,

F/45.50 Dajanje strojev in naprav za gradnjo v najem
skupaj z upravljalci strojev,

G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi,

G/52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
I/60.24 Cestni tovorni prevoz,
I/60.30 Cevovodni transport:

– transport plinov, tekočin, gošč in drugega
blaga po cevovodih,
– delovanje črpalnih postaj,

I/63.11 Prekladanje
I/63.12 Skladiščenje
I/63.21 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem

prometu
K/71.31 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem:

– tovornjakov, vlečnih traktorjev, prikolic in
polprikolic preko 3,5 t nosilnosti,
– dajanje kontejnerjev v najem,
– drugih motornih vozil, brez voznika, razen
avtomobilov, v najem,

K/74.30 Tehnični preizkusi in analize:
– Merjenje v zvezi s čistočo vode, zraka,
analiza možnih polutantov, kot npr. dima,
odpadnih vod.

K/74.400 Oglaševanje
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov,
O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini

odstranjevanja trdnih odpadkov,
O/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
O/90.005 Druge dejavnosti javne higiene
O/93.030 Pogrebna dejavnost.

IV. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA

10. člen
Po bilanci stanja na dan 31. 12. 1999 znaša osnovni

kapital podjetja 1.184,669.611,20 SIT.

V. ORGANI PODJETJA

11. člen
Ustanoviteljske pravice izvršujeta Občinski svet občine

Črnomelj in Občinski svet občine Semič.

12. člen
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena o

gospodarskih družbah in o vprašanjih iz 26. člena zakona o
gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določe-
nih z zakonom in statutom podjetja.

Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem na-
slednje:

– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti za
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki pomenijo izvajanje
gospodarskih javnih služb,

– odloča o cenah, oziroma tarifah in taksah za uporabo
javnih dobrin,
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– imenuje in razrešuje direktorja podjetja.
– imenuje člane in predsednika nadzornega sveta v

razmerju s solastniškim deležem podjetja.

13. člen
Vodenje poslov nadzoruje nadzorni svet. Nadzorni svet

šteje tri člane, ki jih imenujeta ustanovitelja, in sicer Občina
Črnomelj dva člana in Občina Semič enega.

Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so
lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet:
– opravlja nadzor nad poslovanjem, pregleduje in pre-

verja knjige in dokumentacijo podjetja,
– sprejme statut podjetja,
– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja po-

djetja in zaključni račun, za kar potrebuje soglasja obeh
županov,

– sprejema plan in finančni načrt podjetja,
– v pritožbah delavcev in drugih odloča kot drugosto-

pni organ podjetja,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– spremlja rentabilnost podjetja, njena gospodarska

gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje po-
djetja,

– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja
Nadzorni svet o ugotovitvah poroča ustanovitelju.
S statutom podjetja se podrobneje določijo pristojnosti

nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delova-
njem nadzornega sveta.

14. člen
Poslovanje in delo podjetja vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje na podlagi javnega raz-

pisa pod pogoji, na način in po postopku določenim s
statutom Občinski svet občine Črnomelj in Občinski svet
občine Semič.

Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
Javnem podjetju Komunala d.o.o., Črnomelj, ki ga sestavlja-
ta oba župana, pa v imenovanje občinskima svetoma predla-
ga enotnega kandidata.

S statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in od-
govornost direktorja.

Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba je lahko
po preteku mandata ponovno imenovana.

Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja
rešuje sodišče, pristojno za upravne spore.

15. člen
JP Komunala ima svet delavcev v skladu s zakonom o

sodelovanju delavcev pri upravljanju.
S statutom se podrobneje določijo pristojnosti sveta

delavcev in vsa vprašanje, povezana s delovanjem sveta
delavcev.

VI. FINANCIRANJE

16. člen
Viri za financiranje dejavnosti podjetja so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih

storitev po tem odloku plačujejo uporabniki (cena storitev,
oziroma tarifa, taksa),

– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja
javne porabe,

– krediti, dotacije,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami stori-

tev po tržnih načelih.

VII. DOBIČEK, IZGUBA

17. člen
Delitev dobička, ali pokrivanje izgube se ugotavlja in

izvaja diferencirano, in sicer glede na cene komunalnih sto-
ritev, ki se uporabljajo na območju posameznega ustanovi-
telja in glede na dejavnost, ki se izvaja na območju posa-
meznega ustanovitelja.

Usklajevalno telo za oblikovanje cen komunalnih stori-
tev, ki morajo biti praviloma enotne, sestavljata župana obeh
občin ustanoviteljic.

VIII. ODGOVORNOST PODJETJA

18. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premo-

ženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne
objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je namenje-
no opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna
služba.

Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma
omrežje, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne slu-
žbe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni na-
jem ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet stečajne
niti likvidacijske mase.

IX. AKTI PODJETJA

19. člen
Podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredi

zlasti organiziranost in delovanje podjetja ter njegovih orga-
nov in druga vprašanja.

Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojno-
sti sprejmeta tudi druge akte.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi javnega podjetja (Uradni list RS, št. 8/94).
Za pripravo statuta podjetja in za izvedbo vpisa spre-

memb oziroma dopolnitev v sodnem registru pri Okrožnem
sodišču v Novem mestu v skladu z določili tega odloka je
zadolžen direktor.

21. člen
Nadzorni svet sprejme statut podjetja v šestih mesecih

po uveljavitvi tega odloka.
Do uskladitve splošnih aktov podjetja s tem odlokom in

statutom podjetja se uporabljajo določbe sedaj veljavnih
aktov podjetja, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.

22. člen
Nadzorni svet in direktor nadaljujejo delo do preteka

njihovega mandata.
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23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-01-4/1999
Črnomelj, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

Št. 352-01-04/2000-4
Semič, dne 25. aprila 2001.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

2348. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2

stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne
24. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske
površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih

stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Črnomelj

1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanj-

ske površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti,
zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja, je
na dan 31. 12. 2000 znašala 144.000 SIT.

2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča brez upoštevanja minulih

vlaganj, uporabne vrednosti zemljišča in funkcionalne ugo-
dnosti lokacije je določena v odstotku od povprečne grad-
bene cene iz 1. člena tega odloka in znaša na dan 31. 12.
2000:

a) za območje mesta Črnomelj in naselja Vojna vas
1,0% ali 1.440 SIT/m2,

b) za območje naselij Kanižarica in Svibnik 0,8% ali
1.152 SIT/m2,

c) za ostala območja v občini 0,6% ali 864 SIT/m2.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih

zemljišč srednje III. kategorije komunalne opremljenosti in
2. skupine gostote poselitve oziroma faktorja izkoriščenosti
zemljišča, ki se do sprejetja programa opremljanja po pred-
pisih obračunavajo v skladu s pravilnikom, so določeni v
odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega
odloka in za območje Občine Črnomelj na dan 31. 12.
2000 znašajo:

a) za individualne komunalne naprave 3,6% ali
5.184 SIT/m2 koristne stanovanjske površine oziroma
1.555,20 SIT/m2 stavbne parcele

b) za kolektivne komunalne naprave 4,4% ali
6.336 SIT/m2 koristne stanovanjske površine oziroma
1.900,80 SIT/m2 stavbne parcele.

4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega odloka se s

časom usklajujejo s povprečnim indeksom porasta cen sta-
novanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje
za gradbeništvo in IGM.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, s čimer preneha veljati prej-
šnji tovrstni odlok, objavljen v Uradnem listu RS, št.
30/2000.

Št. 352-01/1/2000
Črnomelj, dne 24. aprila 2001.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

2349. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Črnomelj za obdobje od 1986 do 2000
in družbenega plana Občine Črnomelj za
obdobje od 1986 do 1990, – Programska
zasnova za lokacijski načrt zahodne obvoznice
Črnomelj

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju – ZPUP (Ura-
dni list RS – stari, št. 48/90 in Uradni list RS, št. 85/00) in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS
št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01 je Občinski svet Občine
Črnomelj na 22. redni seji dne 24. 4. 2001 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj
za obdobje od 1986 do 2000 in družbenega

plana Občine Črnomelj za obdobje od 1986 do
1990, – Programska zasnova za lokacijski načrt

zahodne obvoznice Črnomelj

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno

pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Črnomelj za obdobje od 1986 do 2000 (Skupščinski Dolenj-
ski list, št. 13/90 in Uradni list RS, št. 57/95 ter 43/00) in
družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od 1986 do
1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 7/91, 11/91 in
Uradni list RS, št. 37/93, 45/95, 57/95 in 43/00) – v
nadaljnjem besedilu: s/d ps planskih aktov občine – za loka-
cijski načrt – LN zahodne obvoznice Črnomlja,
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– vsebina in obseg s/d ps planskih aktov občine oziro-
ma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi s/d ps planskih
aktov občine ter način njihovega sodelovanja oziroma nalo-
ge in obveznosti, ki jih morajo opraviti,

– nosilec aktivnosti priprave s/d ps planskih aktov ob-
čine in izdelovalec s/d ps planskih aktov občine,

– roki za posamezne faze priprave s/d ps planskih
aktov občine,

– višina in viri sredstev za pripravo in sprejem s/d ps
planskih aktov občine.

Predmet in cilj s/d ps planskih aktov občine je podrob-
nejša določitev poteka zahodne obvoznice Črnomlja, ki je v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana definiran, potre-
bno pa ga je natančneje določiti in deloma spremeniti glede
na prometno študijo mesta in primerjalno študijo variant
zahodne obvoznice Črnomlja.

2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in

dopolnitev
S/d ps planskih aktov občine se nanašajo na potek

zahodne obvoznice Črnomlja, za katerega se pripravi pro-
gramska zasnova za LN ZAHODNE OBVOZNICE ČRNOM-
LJA. Trasa obvoznice poteka po izbrani varianti 2a, ki jo je
potrdil občinski svet na seji dne 27. 1. 2000 kot optimalno,
zato izdelava variant poteka trase ni potrebna.

Območje je po veljavnih prostorskih sestavinah dolgo-
ročnega plana občine namenjeno za novogradnjo obvozni-
ce, deloma pa trasa izbrane variante poteka po kmetijskih
zemljiščih 1. in 2. območja ter gozda in preko območja, ki je
namenjeno za zazidalni načrt Čardak II.

Kot posebna strokovna podlaga se izdela idejni projekt
zahodne obvoznice po varianti trase 2a, ki poteka od regio-
nalne ceste RI-216, odsek 1178 km med romskim nase-
ljem Lokve in Črnomljem, preko nadvoza nad železniško
progo, med RTP Črnomelj in območjem ZN Danfoss, preko
mostu čez Dobličico, na RI-218; odsek 1212 pri Belsadu, z
navezavo na obstoječo cesto pri kotlovnici Čardak in odce-
pom proti naselju Kočevje, v skupni dolžini okoli 3,1 km.

S/d ps planskih aktov občine se v vsebinskem smislu
pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št.18/84 in 15/89), zakonom o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in
85/00) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave stro-
kovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Uradni list SRS, št. 20/85).

Dopolnita se tekstualni in grafični del prostorskih se-
stavin planskih aktov občine, in sicer:

– V tekstualnem delu se smiselno dopolnijo poglavja
“Cestni promet“, kjer se doda PROGRAMSKA ZASNOVA
ZA LN ZAHODNE OBVOZNICE ČRNOMLJA.

Programska zasnova se kot sestavina družbenega pla-
na občine pripravi v skladu z 38. in 39. členom v prejšnjem
odstavku navedenega navodila.

– V grafičnem delu se dopolni kartografska dokumen-
tacija k dolgoročnemu in družbenemu planu občine z vrisom
območja programske zasnove za LN.

Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim upoš-
tevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji izdela-
ve strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občine (Uradni list SRS, št. 20/85).

Odlok o s/d ps planskih aktov občine se objavi v Ura-
dnem listu RS, celotni dokument programske zasnove se
arhivira na občinski upravi, dostavi pa se tudi Uradu za
prostorsko planiranje RS, Upravni enoti Črnomelj, Krajevni
skupnosti Črnomelj in Direkciji RS za ceste.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Koordinator postopka priprave in sprejemanja s/d ps

planskih aktov občine se po prvem in tretjem odstavku 8.
člena odloka o organizaciji in področjih dela Občinske upra-
ve občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/95 in 57/95),
določi Občinska uprava občine Črnomelj z nalogami kot jih
določa drugi odstavek 66. in 67. člen ZUN.

Izdelovalec strokovnih podlag in s/d ps planskih aktov
občine – programska zasnova za LN zahodne obvoznice
Črnomlja, ki mora izpolnjevati pogoje 69. člena ZUN, bo
izbran v skladu s prvim odstavkom 124. člena zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) po postopku
naročila male vrednosti. Z izbranim izdelovalcem se sklene
pogodba.

4. člen
Subjekti, ki bodo vključeni v postopek
V skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in

drugih posegov v prostor – ZUN (Uradni list RS, št. 18/84),
subjekti, organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri
pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plan-
skih aktov občine, so:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Ljubljana – za področje kmetijstva,

2. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto – za
področje gozdarstva,

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za var-
stvo narave, Izpostava Novo mesto – za področje vodnega
gospodarstva,

4. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo
narave Ljubljana – za področje varovanja okolja,

5. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dedi-
ščino Ljubljana – za področje varstva kulturne dediščine,

6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave Ljubljana – za področje varstva naravne dediščine,

7. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto – za področje varstva naravne in kulturne dediščine,

8. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana
– za področje rudarstva in energetike,

9. EGS – RI, d.d. Maribor – za področje prenosa
električne energije,

10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sek-
tor za planiranje, Ljubljana – za področje prometa,

11. Ministrstvo za promet in zveze, direkcija RS za
ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest,
Izpostava Novo mesto,

12. Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje
distribucije električne energije,

13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno
obrambo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25 – za področje
obrambe in zaščite in reševanja,

14. JP Komunala Črnomelj, Belokranjska cesta 24,
Črnomelj – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čišče-
nja odpadnih vod,

15. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj – za
področje upravljanja občinskih cest,

16. TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto – za podro-
čje telekomunikacij in zvez,

17. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, Izpostava Novo mesto

18. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto

19. Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za
prostorsko planiranje Ljubljana – za področje poselitve.

Po načelu sodelovanja javnosti sodeluje pri pripravi in
svoje pogoje določi tudi Krajevna skupnost Črnomelj.
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Subjekti iz prejšnjega odstavka sodelujejo v pripravi in
sprejemanju s svojimi strokovnimi podlagami, ki jih posredu-
jejo najkasneje hkrati s predhodnimi pogoji in usmeritvami,
ki jih morajo v skladu s 35. členom ZUN podati v fazi izdela-
ve strokovnih podlag. Kolikor pogojev subjektov ni mogoče
izpolniti, so se le-ti dolžni uskladiti še v fazi priprave osnutka.
Na dopolnjen predlog s soglasjem potrdijo upoštevanje pred-
hodnih pogojev in usmeritev.

Pogoje morajo podati v 30 dneh od prejema zahteve,
sicer se smatra, da je soglasje dano.

5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja

ID Naloga Rok Zaèetek Konec

1 sprejetje programa priprave 1d Tue 24.4.01 Tue 24.4.01

2 priprava geodetskih podlog 36d Tue 27.3.01 Tue 15.5.01

3 izbira izdelovalca 15d Wed 25.4.01 Tue 15.5.01

4 strokovne podlage 22d Mon 21.5.01 Tue 19.6.01

5 pridobitev pogojev subjektov 30d Mon 25.6.01 Fri 3.8.01

6 osnutek PZ 15d Thu 9.8.01 Wed 29.8.01

7 sklep o javni razgrnitvi osnutka 1d Thu 13.9.01 Thu 13.9.01

8 javna razgrnitev na sede�u OU 22d Fri 21.9.01 Mon 22.10.01

9 stali�èa do pripomb 10d Tue 23.10.01 Mon 5.11.01

10 odloèanje OS o pripombah 1d Tue 27.11.01 Tue 27.11.01

11 dopolnitev osnutka 5d Wed 28.11.01 Tue 4.12.01

12 zbiranje soglasij 45d Thu 6.12.01 Wed 6.2.02

13 sprejemanje predloga za izdajo 1d Thu 28.2.02 Thu 28.2.02

14 sprejem predloga odloka o PZ 1d Thu 28.3.02 Thu 28.3.02

24.4.01 8:00

13.9.01 8:00

27.11.01 8:00

28.2.02 8:0

28.3.02 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2001 2

– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinski upravi v potrditev najkasneje do
konca roka iz 6. točke terminskega plana.

– Sklep župana o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem
listu RS.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Črno-
melj.

– Vsaj 7 dni pred potekom javne razgrnitve se izvede
javna obravnava.

– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času traja-
nja javne razgrnitve osnutka.

– Po potrebi se izdelovalec pri pripravi stališč do pri-
pomb z javne razgrnitve konzultira s subjekti, ki so podali
predhodne pogoje.

– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov
podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka in jih posre-
duje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

– Dopolnjeni osnutek s/d ps planskih aktov občine z
vsemi potrebnimi soglasji posreduje župan občine na Urad
RS za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev nje-
gove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.

– Po prejemu sklepa Vlade Republike Slovenije o us-
klajenosti dopolnjenega osnutka s/d ps planskih aktov obči-
ne z obveznimi izhodišči prostorskega plana RS župan po-
sreduje usklajeni dopolnjeni osnutek kot predlog za izdajo
odloka na občinski svet.
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6. člen
Višina in viri sredstev
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-

skih aktov v okviru katerih se pripravi programska zasnova za
LN za ZAHODNO OBVOZNICO ČRNOMELJ so sredstva
predvidena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2001 v
postavki 4208.

OPOMBA: Geodetske podlage so že zagotovljene.

7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne

veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-03-43/2000
Črnomelj, dne 24. aprila 2001.

Župan
Občina Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

2350. Sklep o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v
Občini Črnomelj

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 2. člena zakona o kon-
troli cen (Uradni list RS, št. 63/99 in 29/00) in 16. člena
statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Ob-
činski svet občine Črnomelj na 22. redni seji dne 24. 4.
2000 sprejel

S K L E P
o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini

Črnomelj

1. člen
Za obračun storitev zbiranja, čiščenja in distribucije

vode veljajo za posamezne uporabnike naslednje tarifne
postavke:

�t naloga nosilec stro�ek obèina % DRSC %

1 sprejetje programa priprave - objava OS 70.000 70.000 100% 0 0%

2 geodetske podlage OU 2.000.000 2.000.000 100% 0 0%

3 izbira izdelovalca OU 10.000 10.000 100% 0 0%

4 posebne strok. podlage - idejni projekt DRSC 21.000.000 0 0% 21.000.000 100%

5 strokovne podlage izdelov. 300.000 300.000 100% 0 0%

6 pridobitev pogojev subjektov izdelov. 200.000 200.000 100% 0 0%

7 osnutek UZ za javno razgrnitev izdelov. 500.000 500.000 100% 0 0%

8 sklep o javni razgrnitvi osnutka - objava �upan 20.000 20.000 100% 0 0%

9 javna razgrnitev - objava in gradiva OU 100.000 100.000 100% 0 0%

10 priprava stali�è do pripomb izdelov. 50.000 50.000 100% 0 0%

11 odloèanje OS o pripombah, variantah OS 0 0 0

12 dopolnitev osnutka izdelov. 100.000 100.000 100% 0 0%

13 zbiranje soglasij izdelov. 100.000 100.000 100% 0 0%

14 sprejemanje predloga UZ na OS OS 0 0 0

15 sprejem UZ na OS - objava OS 50.000 50.000 100% 0 0%

SKUPAJ 24.500.000 3.500.000 14,29 21.000.000 85,71

Tarifna postavka
Sit/m3

gospodinjstva 130,46
gospodarstvo 190,95

2. člen
V tarifnih postavkah niso upoštevani zakonsko predpi-

sani davki in takse.

3. člen
Tarifne postavke se začnejo uporabljati prvega v mese-

cu po preteku enega meseca od prijave cen na pristojno
ministrstvo.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 38005-1/2001
Črnomelj, dne 24. aprila 2001.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

2351. Sklep o višini parkirnine

Na podlagi 7. člena odloka o režimu ob reki Kolpi
(Uradni list RS, št. 37/96, spremembe 47/98) je Občinski
svet občine Črnomelj na 22. redni seji dne 24. 4. 2001
sprejel
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S K L E P
o višini parkirnine

1. člen
V skladu z določili odloka o režimu ob reki Kolpi se za

poletno turistično sezono 2001 določi najvišja dnevna par-
kirnina v znesku 200 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v ura-

dnem glasilu občine.

Št. 352-0-9/98
Črnomelj, dne 24. aprila 2001.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

DIVAČA

2352. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2001

Na podlagi 2. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00) in 16. člena statuta Občine
Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine
Divača na 22. seji dne 10. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 2001

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Divača se ureja način

izvrševanja proračuna Občine Divača za leto 2001 (v nada-
ljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in
odhodki proračuna ter premoženjem.

Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje na-
log, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina
Divača.

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

čuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v
računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

Proračun občine za leto 2001 se določa v naslednjih
zneskih:

SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 419,095.181
II. Skupaj odhodki 452,852.438
III. Proračunski primanjkljaj -33,757.257

B) Račun finančnih terjatev in naložb 0
IV. Prejeta vračila danih posojil

in prodanih kapitalskih deležev 0
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev
(IV.-V.) 0

C) Račun financiranja
VII. Skupni presežek oziroma

primanjkljaj ((I.+IV.)-(II.+V.)) -33,757.257
VIII. Zadolževanje proračuna 0
IX. Odplačilo dolga 2,867.104
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) -2,867.104
XI. (Povečanje) zmanjšanje sredstev

na računih (VII.-X.) -36,624.361

Posebni del proračuna občine vsebuje podrobnejši pre-
gled finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih in je
sestavni del proračuna občine.

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev
na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in
znašajo 36,624.361 SIT.

3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del pred-

videnih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razpo-
redi. Njena višina je določena v višini 1,500.000 SIT.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.

4. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini

900.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih ne-
sreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in
ekološke nesreče. Del sredstev se izloča v rezerve začasno
vsak mesec, dokončno pa do konca meseca decembra. O
uporabi sredstev rezerve v posameznem primeru do višine
1,000.000 SIT odloča župan na predlog občinske uprave,
nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O
uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski
svet.

5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja

ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejav-
nostjo so prihodek občinskega proračuna.

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo

praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v
okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta
drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabni-
kovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega prora-
čuna.

7. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so

razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži upo-
rabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med le-
tom niso doseženi v predvideni višini.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor pro-
računa med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrše-
vanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan
predlagati rebalans proračuna.
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8. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le

za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzema-
ti na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presega-
le sredstva odobrena s proračunom.

9. člen
Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sred-

stev na računih z namenom ohranitve njihove realne vredno-
sti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

10. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago

verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje ob-
veznost za plačilo.

11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska
uprava občine Divača mora redno mesečno spremljati izvr-
ševanje proračuna in o tem obveščati župana.

12. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru

sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za
posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog,
za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah
obvešča župan najmanj na šest mesecev občinski svet.

13. člen
Kolikor občina prejme namenska sredstva za določen

namen, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta isti
namen odpre nova proračunska postavka na strani odhod-
kov.

14. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opre-

me, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddati v skladu
z veljavno zakonodajo o javnih naročilih.

15. člen
Nadzorni odbor občine Divača nadzira javno porabo v

občini v skladu z 38. členom statuta Občine Divača in o
svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.

16. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi

odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Obči-
ni Divača v letu 2001, so sestavni del proračuna za leto
2000.

17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS. Z objavo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem
financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2001 (Urad-
ni list RS, št. 28/01) in odlok o proračunu Občine Divača za
leto 2000 (Uradni list RS, št. 113/00).

Št. 22/01
Divača, dne 10. maja 2001.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

DOBROVNIK

2353. Odlok o proračunu Občine Dobrovnik
za leto 2001

Na podlagi 57. 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,
74/98, 59/99 in 70/00), zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 129. člena statuta Občine Dobrovnik
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrov-
nik na 25. redni seji z dne 19. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se ureja sestava, priprava in izvrševanje

proračuna Občine Dobrovnik (v nadaljevanju: proračun),
upravljanje s premoženjem občine, zadolževanje občine,
upravljanje z dolgovi občine ter poroštva občine za leto
2001.

2. člen
S proračunom Občine Dobrovnik za leto 2001 se za-

gotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z
ustavo in zakonom ter občinskimi predpisi opravlja Občina
Dobrovnik.

3. člen
Proračun Občine Dobrovnik za leto 2001 se določa v

naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj 320,764.500
II. Odhodki skupaj 320,731.340
III. Proračunski presežek (I.–II.) 283.160

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV.–V.)

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje -
VIII. Odplačilo dolga skupaj -
IX. Neto zadolževanje -
X. Spremembe denarnih sredstev

na računu proračuna 283.160

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
2001 in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci prihodkov in
odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.

4. člen
Od prejemkov občinskega proračuna se izloči do 1,5%

v proračunsko rezervo in do 0,5% v splošno proračunsko
rezervacijo. Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak
mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Skrbi,

da se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno
med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odred-
bodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblašče-
na oseba.
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6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sred-

stev morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev odobre-
nih s proračunom. Uporabniki ne smejo prevzemati na ra-
čun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z ob-
činskim proračunom določena sredstva.

7. člen
Župan lahko začasno zmanjša ali zadrži znesek sred-

stev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razpore-
jena za posamezne namene, če prihodki občinskega prora-
čuna med letom niso doseženi v predvideni višini.

8. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru

posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov;
– kratkoročnem zadolževanju in financiranju 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;

– razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije;
– uporabi sredstev proračunske rezerve.
Župan je dolžan na prvi naslednji seji občinskega sveta

poročati o višini in namenih uporabe sredstev proračunske
rezerve ter kratkoročnega zadolževanja.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001.

Št. 032-27/01
Dobrovnik, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Dobrovnik

Dobronak
Község Polgármestere

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

2354. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega
prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča na območju Občine Dobrovnik

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnih
prispevkov (Uradni list RS, št. 4/99) ter na podlagi 18.
člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99)
je Občinski svet občine Dobrovnik na 25. redni seji z dne
19. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o odmeri in plačilu komunalnega prispevka

za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobrovnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa izračun in plačilo stroškov za

pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi
in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Obči-
ne Dobrovnik.

2. člen
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katere-

ga so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– javno cesto.

3. člen
Osnovo za izračun komunalnega prispevka predstavlja-

jo stroški prve izgradnje komunalne opreme, ki ima status
javne infrastrukture in njeno priključevanje na omrežje oskr-
bovalnih sistemov.

4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi-

tor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt;
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, če zato potre-

buje gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za grad-
njo v primeru, da bo potrebno povečati priključke na javno
infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti ali bo s tem nastala
nova funkcionalna enota;

– spremeniti namembnost obstoječega objekta ali ga
rekonstruirati; obstoječ objekt, če je zaradi spremembe po-
trebno povečati tudi priključke na javno infrastrukturo oziro-
ma njene zmogljivosti. Zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na neoprem-
ljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to
zemljišče komunalno opremlja.

5. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka je prispevek zave-

zanca za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljnjem bese-
dilu: zavezanec) lahko največ enak dejanskim stroškom, ki
jih povzroči zgraditev komunalne opreme na določenem
območju naselja (v nadaljnjem besedilu: območje opremlja-
nja) in ki v sorazmernem delu odpadejo na njegov objekt,
namenjen za prebivanje oziroma opravljanje dejavnosti (v
nadaljnjem besedilu: stavba) oziroma zemljiško parcelo, na
kateri namerava graditi stavbo, oziroma je njegova stavba že
zgrajena (v nadaljnjem besedilu: stavbna parcela).

Zgraditev komunalne opreme iz prejšnjega odstavka
pomeni gradnjo nove komunalne opreme ali rekonstrukcijo
in povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme in
njeno priključevanje na ustrezna omrežja oskrbovalnih siste-
mov.

Plačilo komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega
člena pomeni tudi pravico do priključitve na obstoječo ko-
munalno infrastrukturo.

Sorazmerni del plačila komunalnega prispevka ne zaje-
ma stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks ter sogla-
sij za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.

II. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
a) Komunalni prispevek za izgradnjo in rekonstrukcijo

komunalne opreme
Komunalni prispevek za izgradnjo in rekonstrukcijo vse

vrste komunalne opreme se izračuna na podlagi sprejetega
programa opremljanja ter po izračunu, ki ga določajo navo-
dila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 4/99).
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7. člen
b) Komunalni prispevek za priključitev na obstoječo

komunalno infrastrukturo
Vsaka priključitev na obstoječo komunalno infrastruk-

turo pomeni obremenitev le-te. Zavezanec za plačilo je vsa-
ka oseba, ki s svojimi posegi obremenjuje že zgrajeno in-
frastrukturo.

Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v skla-
du z odločbo o odmeri, ki jo izda pristojni občinski organ.

8. člen
Komunalni prispevek se preračunava na neto koristno

površino objekta.
Za stanovanjske hiše, vikende in poslovne prostore

znaša komunalni prispevek 1200 točk/m2, deli pa se po
naslednjem ključu:

Točke/m2

– javno vodovodno omrežje 300

– javno kanalizacijsko omrežje 360

– javno elektroenergetsko omrežje 180

– javno cesto s protiprašno zaščito 360

Za dograditev stanovanjskih objektov in predhodnega
odstavka ter izgradnja garaž, vinskih kleti oziroma ostalih
pomožnih prostorov, kjer zavezanec potrebuje gradbeno
dovoljenje, se zavezancu izračunan komunalni prispevek
množi s faktorjem 0,50.

Za gostinske, turistične in trgovske lokale, kjer je obre-
menjenost komunalne infrastrukture povečana, se izračuna-
ni komunalni prispevek iz drugega odstavka tega člena mno-
ži s faktorjem 1,50.

9. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan

plačati komunalni prispevek izračunan v skladu z 8. členom
tega odloka. Brez ustreznega potrdila, izdanega s strani
Občine Dobrovnik o plačilu komunalnega prispevka, Uprav-
na enota Lendava ne sme izdati gradbenega dovoljenja ozi-
roma enotnega dovoljenja za gradnjo.

10. člen
Komunalni prispevek se ne plačuje za gradnjo javne

gospodarske infrastrukture ter gradnjo socialnih in neprofit-
nih stanovanj.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko uve-
ljavlja olajšavo – pri izračunu komunalnega prispevka se
bodo odštela vsa prejšnja namenska plačila investitorja v
komunalno infrastrukturo na območju predvidene gradnje,
ki se valorizira (indeks podražitve za stanovanjsko gradnjo,
ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM)
glede na čas vlaganja, največ do višine, po tem odloku
ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za tisto infras-
trukturo, v katero je zavezanec dejansko vlagal, razen za
zneske plačanih samoprispevkov.

Tovrstna plačila lahko investitor dokaže le z originalno
dokumentacijo o vlaganjih.

11. člen
Vrednost točke za izračun komunalnega prispevka je

0,70 SIT. Vrednost točke se valorizira z vsakokratno rastjo
življenjskih stroškov.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Komunalni prispevek se ne plača v primeru nadome-

stne gradnje stanovanjskega ali poslovnega objekta enake
površine in enake namembnosti, če je obstoječi objekt že
ustrezno komunalno opremljen.

Zavezanec za plačilo je dolžan plačati le komunalni
prispevek za komunalno infrastrukturo, ki jo še ni plačal
oziroma za razliko do povečane površine objekta.

13. člen
V primeru, da pride do spremembe namembnosti ob-

stoječega objekta, mora zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka plačati pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja
razliko po 8. členu tega odloka.

14. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska sred-

stva občinskega proračuna.

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-28/01
Dobrovnik, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Dobrovnik

Dobronak
Község Polgármestere

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

DOLENJSKE TOPLICE

2355. Odlok o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta zgodovinsko jedro
Dolenjske Toplice

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na
20. seji dne 29. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

ureditvenega načrta zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice, ki
je bil sprejet z odlokom o ureditvenem načrtu zgodovinsko
jedro Dolenjske Toplice in objavljen v Skupščinskem Dolenj-
skem listu, št. 4/91 - v nadaljnjem besedilu: veljavni odlok.

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je izdelal
Topos Dolenjske Toplice d.o.o. pod št. URN - 21/99 v marcu
2001. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
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2. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta iz 1.

člena tega odloka se nanašajo na:
– prenovo in dograditev bazenskega kompleksa v smi-

slu termalne riviere,
– ureditev nadzemnih parkirišč in izgradnjo podzemnih

parkirnih za potrebe hotelske in druge gradnje,
– dograditev Zdraviliškega doma - hotela Kristal proti

SV in SZ v obliki kareja za manjkajoče programe ter poveča-
nje nočitvenih kapacitet zdravilišča in povezava tega hotela s
hotelskim kopališčem,

– spremembo ureditev trga med pošto, župniščem in
prostori bivše KS,

– prenovo stavbe Sokolski trg 1 za potrebe občinske
uprave oziroma za poslovno-stanovanjski namen,

– spremembo ureditev javnih površin in preureditev So-
kolskega trga za funkcijo prilagojeno novi namembnosti ob-
jektov,

– uskladitev predvidene dograditve kulturnega doma z
novimi potrebami, ki so nastale z oblikovanjem samostojne
občine,

– dopolnilno individualno stanovanjsko gradnjo,
– dopolnilno gradnjo za poslovne dejavnosti,
– opredelitev faznosti gradnje.

3. člen
Meja območja urejanja se s spremembami in dopolni-

tvami ureditvenega načrta ne spreminja, ker pa je v času od
sprejetja ureditvenega načrta prišlo do manjših parcelacij in
preoštevilčb parcel, se besedilo 2. člena nadomesti z na-
slednjim:

Meja območja ureditvenega načrta poteka: na severu
po zunanjih mejah parcel št. 288/1, 462/1, prečka lokalno
cesto parc. št. 963/5, nato po zunanjih mejah parcel št.
489/3, nato po zunanji meji parcel št. 490/2, 491, seka
parcele št. 282/11, 282/8, 280/6 in 280/3. Nato poteka
po zunanjih mejah parcel št. 278/2, 278/5, 278/6, prečka
parcelo št. 271/2; na vzhodu poteka vzdolž parcele št.
271/2 do Gregorčičeve ulice in jo prečka, nato prečka
parcele št. 495/1, 498/1, 498/2, 501, 502/1, ob parceli
št. 503/1 in seka parcelo št.503/2, nato poteka ob poti
parc. št. 965 in jo seka; na jugu se obrne in poteka po
zunanjih mejah parcel št. 666/2, 668, 672/1, 672/9,
672/6, ki jo objame s treh strani, po robu parcele 672/9,
prečka parceli 672/1 in 673/3 ter 674/2, nato poteka
proti severu vzdolž parcele 674/2 do Henigmanove ulice in
jo prečka. Meja se zopet obrne proti jugu ob parceli št.
425/1, nato ob potoku Sušica, jo pri parceli št. 403/3
prečka in poteka po zunanji meji te parcele in parcel št.
403/1, 861/19 in 861/10. Na zahodu objame parcelo št.
861/10, prečka Roško cesto, poteka po zunanjih mejah
parcel št. 365/1, seka 365/3, dalje ob 360/22, prečka
Pionirsko cesto, nadaljuje ob parcelah št. 399/1, 397/2 do
potoka Sušica in ga prečka nasproti sredine parcele št.
452/7, v nadaljevanju pa poteka ob desnem robu potoka
Sušica vse do izhodiščne točke, vse v k.o. Toplice.

II. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR

A) Urbanistično-arhitekturni pogoji

4. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen veljavnega odloka, tako

da se tabela z urbanistično-arhitekturnimi pogoji nadomesti
z naslednjo tabelo: TABELA (v prilogi)

* spomeniško varovani objekti
Opomba: kot poslovna namembnost, kolikor v zgornji

tabeli ni posebej navedeno, so mišljene dejavnosti, ki so
združljive z bivalnim okoljem in nase ne vežejo večjega pro-
meta (trgovine z butično ponudbo, izdelki domače obrti in
podobno, storitvene dejavnosti za potrebe prebivalstva kot
so frizer, čevljar, kozmetični salon…, predstavništva, turi-
stične agencije, pisarne (odvetniške, notarske), zavaroval-
ništvo in podobno. Kot stanovanjska namembnost so mišlje-
na stanovanja, turistične sobe, apartmaji.

B) Pogoji za zunanje in druge ureditve

5. člen
Trg med Zdraviliškim in Kopališkim domom
Besedilo 4. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

lom:
Ohranja se funkcija trga, ki je osrednja javna peš povr-

šina naselja. Njegova nova celostna ureditev naj se načrtuje
na podlagi javnega ali vabljenega natečaja. V osi trga vzho-
dno od obstoječega paviljona (na mestu obstoječih stavb
Zdraviliški trg 15 in 16, ki se odstranita) se uredi odprta
tlakovana in delno ozelenjena, parkovno urejena površina z
ustrezno urbano opremo, ki pomeni nadaljevanje vsebine z
obstoječega trga proti vzhodu med Zavetjem zdravja na jugu
in dograditvijo Hotela Kristal na severu. Za kratkotrajno par-
kiranje (z omejenim časom) za goste Zdravilišča ob prijavi na
recepciji se uredijo parkirna mesta pred Hotelom Kristal
oziroma predvidenim prizidkom k hotelu v sklopu dostopne
ceste, ki naj ne posegajo v globino trga. Če natečajni pre-
dlogi ponudijo kvalitetnejše prostorske rešitve se lahko za
zagotovitev ustreznejše prometne ureditve obstoječa lipa in
vodnjak v trikotniku med Gregorčevo in Henigmanovo ulico
tudi odstranita.

Trg naj bo urejen kot delno tlakovana, delno pa parkov-
no urejena površina. V zahodnem delu trga, v osi paviljona,
se ohranita fontana in stara lipa.

6. člen
Trg med pošto in župniščem
Besedilo prvega odstavka 5. člena se nadomesti z

naslednjim besedilom:
Južno od stavbe, v kateri ostajata pošta in policijska

postaja, se oblikuje trg kot odprt prostor s pretežno central-
nimi funkcijami za potrebe naselja in gostov Zdravilišča.
Obstoječi objekti se ohranijo in prenovijo. Jugozahodno od
objekta pošte je predvidena gradnja novega objekta, v kate-
rega se preseli trgovina in še nekatere oskrbne dejavnosti.
Gradnja objekta in vse potrebne parterne ureditve so dovo-
ljene v okviru maksimalno dovoljenih gradbenih linij, ki so
prikazane v grafičnem delu sprememb in dopolnitev UN, s
tem da volumen objekta ne sme presegati 40% površine, ki
je prikazana z maksimalno dovoljenimi gradbenimi linijami in
mora biti v podrejen položaju s stavbo župnišča, ki predstav-
lja fasado naselja na tej strani ceste ter naj to funkcijo tudi v
bodoče ohrani. Podrobnejše pogoje glede oblikovanja ob-
jekta se določi v izvlečku/izrisu iz UN, pri čemer se ponovno
pridobi soglasje pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.

Nov objekt predstavlja možnost izpeljave postopne ra-
sti kvalitete arhitekture od roba naselja proti njegovemu je-
dru, kjer naj bi kvaliteta oblikovanja dosegla višek. Tako je
višina novega objekta pogojena z višino stavbe župnišča in
pošte na način, da ustvari smiseln prehod med njima oziro-
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ma mora biti nižja od stavbe župnišča. Postavitev objekta je
omejena na površine sedanjega parkirišča, proti cesti v liniji
stavbe pošte in policije, tako da se pred severno fasado
župnišča ohranja odprta površina trškega značaja. Na ob-
močju ob cesti se pred pošto in novim objektom uredijo
parkirne površine, ki se od regionalne ceste ločijo s hodni-
kom za pešce. Izvedejo se potrebni uvozi in izvozi na cesto.
Ravno tako se uredijo parkirišča za novim objektom. Preo-
stale površine pred objektom se uredijo in tlakujejo kot trški
prostor. Pod trgom je predvidena izgradnja podzemne ga-
ražne hiše, ki na zahodni strani proti Sušici ne sme segati
izven naravnega terena. V sklopu ureditev trga je potrebno
zagotoviti pogoje za ohranitev jesena pred župniščem.

7. člen
Prostor med pošto, cerkvijo in okljukom potoka Sušica
Besedilo tretjega odstavka 6. člena se nadomesti z

naslednjim besedilom:
Dostop in uvoz v novo parkirno hišo pod trgom se

predvidi ob župnišču po obstoječem dovozu do stanovanj-
skih hiš v zaledju.

Za petim odstavkom 6. člena se doda naslednje bese-
dilo:

Južno od obstoječega obrambnega stolpa ob cerkvi v
katerem je kapela, se nahaja stanovanjski objekt (Zdraviliški
trg 9), ki se ohrani. Dovoljena je obnova ter preureditve v
smislu izboljšanja oblikovanja objekta ter bivalnih pogojev.
Gospodarski objekt, ki se nahaja južno od obzidja in v kate-
rem je kotlovnica oziroma cisterna za kurilno olje za potrebe
zdravilišča, se odstrani po izgradnji prizidka k Zdraviliškem
domu in ureditvi kotlovnice v sklopu novega objekta. Prosta
površina se uredi kot zelena površina. Stanovanjski objekt
(Zdraviliški trg 5) zahodno od župnišča se ohrani. Dovoljena
je obnova ter preureditve v smislu izboljšanja oblikovanja
objekta ter bivalnih pogojev.

8. člen
Zdraviliško-kopališki kompleks
Besedilo 7. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

lom:
Zdraviliški dom
Zdraviliški dom je kulturni spomenik zavarovan z odlo-

kom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kul-
turnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto
(Uradni list RS, št.38/92) in se lahko prenavlja le pod nad-
zorstvom pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Prizidek k Zdraviliškemu domu
K Zdraviliškemu domu (Hotel Kristal) se na SV strani

zgradi prizidek, ki skupaj z obstoječim objektom funkcionira
kot nov hotelski objekt, v katerem so poleg dodatnih noči-
tvenih kapacitet za celotno zdravilišče predvidene servisne
površine (skupna kotlovnica, kuhinja, pralnica…) in večja
sodobna vstopna dvorana z recepcijo. V ta namen se obsto-
ječi objekt trgovine odstrani. Dograditev Zdraviliškega doma
temelji na sodobnih trendih razvoja zdravilišč po svetu, ki
določajo, da naj zdravilišče sestavlja en sam hotel, ki bo
povezan z vsemi dozidavami preko ogrevanih komunikacij.
Kljub sodobni zasnovi objekta, ki jo zahtevajo današnje smer-
nice turističnega razvoja, mora prizidek ohranjati in nadalje-
vati obstoječe prostorske in oblikovne kvalitete obstoječih
stavb. S svojim vertikalnim gabaritom ne sme presegati ga-
baritov obstoječih zdraviliških objektov. Horizontalni gabarit
prizidka je omejen proti Zdraviliškemu trgu z linijo fasade
Zdraviliškega doma, s servisno potjo na severovzhodu, z

začetkom drevoreda in zelenih površin proti parku ter s
samim obstoječim hotelom na jugozahodu. Pasaža novega
hotelskega objekta mora biti prehodna proti parku tako, da
se prostorska os od Sokolskega trga nadaljuje preko mostu
potoka Sušice in Zdraviliškega trga v park.

Za glavni dostop v objekt se uporabi obstoječi dostop z
Zdraviliškega trga, za servisni dostop pa se uporabi obstoje-
či dostop na SZ strani z regionalne ceste.

Gradnja prizidka k Zdraviliškemu domu z vsemi parter-
nimi ureditvami in manipulativnimi površinami se dovoli v
okviru obveznih in maksimalno dovoljenih gradbenih linij, pri
čemer je potrebno upoštevati členitev glavne fasade, tako
da se mora vsaj 70% glavne fasade proti Zdraviliškemu trgu
držati obvezne gradbene linije, ki je prikazana v grafičnem
delu sprememb in dopolnitev UN. Objekt mora biti projekti-
ran tako, da je njegova glavna-ulična fasada identična z
obvezno gradbeno linijo. Dovoljena gradbena linija pomeni
črto, do katere sme objekt najdlje segati in na kateri je lahko
projektirana zadnja fasada objekta.

Podrobnejše pogoje glede oblikovanja objekta se do-
loči v izvlečku iz UN, pri čemer se ponovno pridobi soglasje
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Kopališki dom
Kopališki dom je kulturni spomenik zavarovan z odlo-

kom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kul-
turnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 38/92) in se lahko prenavlja le pod
nadzorstvom pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Predvidene so le prezidave in adaptacije znotraj objekta ter
manjše ureditve v smislu zagotavljanja funkcionalnosti zdra-
vilišča.

Termalna riviera
Lokacija termalne riviere se ohranja v sklopu obstoje-

če, s tem, da se preuredi in dopolni z dodatnimi programi, ki
jih zahteva sodobno kopališče. Na mestu obstoječih objek-
tov zunanjega kopališča se zgradi nov, sodoben kopališki
objekt z bogato kopališko ponudbo zunanjih in notranjih
bazenov, savne, trim kabineti, solarij, gostišče in drugo.
Servisni dostop do novega kopališkega objekta in dostop do
obstoječih parkirišč na severnem delu je predviden s SZ
strani z regionalne ceste. Peš dostop za zunanje obiskoval-
ce je predviden z JZ strani skozi park, dostop za goste
zdravilišča pa je predviden po steklenem hodniku, ki pove-
zuje bazenski kompleks s prizidkom Zdraviliškega doma.
Servisni dostop in istočasno gasilna pot do bazenskega
kompleksa je predviden z južne in JV strani.

Celotna zasnova kopališča mora biti skladna s kontek-
stom grajene strukture naselja in naravnega okolja, v katere-
ga ne sme posegati preagresivno ter ne sme spreminjati
podobe naselja oziroma njegovih vedut. Lokacija kopaliških
objektov dopušča vertikalne gabarite v višini kleti, pritličja in
nadstropja, s tem, da je klet v celoti vkopana.

Prenova in izgradnja termalne riviere je predvidena v
okviru dovoljenih gradbenih linij, ki so prikazane v grafičnem
delu sprememb in dopolnitev UN, pri čemer v tem primeru
dovoljena gradbena linija pomeni maksimalno mejo, do ka-
tere smejo segati ureditve v sklopu termalne riviere. Kopali-
ški objekt je predviden v JV delu območja, glavni bazen
ostaja na mestu obstoječega bazena, v severnem delu ob-
močja, na mestu obstoječih parkirišč pa so površine predvi-
dene za gradnjo dodatnih bazenskih kapacitet s spremljajo-
čimi programi, ki jih vsebujejo sodobna kopališča. V okviru
zunanjih ureditev termalne riviere je predvideno tlakovanje
utrjenih površin, ograditev kompleksa z ograjo, ki naj bo
čimbolj ozelenjena, postavitev igral za otroke, paviljonov za
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nudenje pijač ter zazelenitev. Podrobnejše pogoje glede
oblikovanja objektov se določi v izvlečku/izrisu iz UN.

9. člen
Drevored s parkom in gostiščem Rog
Besedilo prvega in drugega odstavka 8. člena se nado-

mesti naslednjim besedilom:
Vzporedno z regionalno cesto se uredi obstoječa peš

povezava skozi drevored, ki povezuje parkirišča ob vstopu v
naselje z bazenskim kompleksom ter se nadaljuje proti JV,
kjer se zaključi v dograjenem Zdraviliškem domu, skozi ka-
terega se v pasaži nadaljuje na Zdraviliški trg. Zdraviliški
park z drevoredom predstavlja kulturno dediščino. Drevored
se redno vzdržuje in obnavlja pod strokovnim vodstvom pri-
stojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine. Na
SZ se zaključuje s peš potjo, ki se s prehodom preko
regionalne ceste nadaljuje proti Sušici in jasi. Preko parka
se s stekleno pasažo poveže novi hotel ob Zdraviliškem
domu in kopališki objekt v sklopu termalne riviere. Kolikor
se trafo in plinska postaja ohranita in po potrebi povečata
glede na nove širitve zdraviliško-kopališkega kompleksa na
obstoječi lokaciji ju je potrebno ustrezno preoblikovati v
smislu manjše vidne izpostavljenosti, sicer pa se prestavita
na ustreznejšo lokacijo v okviru predvidenih objektov.

Na objektu Gostišča Rog so dovoljena vzdrževalna de-
la in prezidave znotraj objekta v smislu izboljšanja funkcio-
nalnosti.

10. člen
Naslov 9. člena prostor med lekarno, trgovino, Lovcem

in Pionirska ulica se nadomesti s: prostor med hišami Sokol-
ski trg 1, Sokolski trg 2 in Pionirska cesta 2

Besedilo drugega odstavka 9. člena se nadomesti z
naslednjim besedilom:

Nekdanja Sitarjeva gostilna (hiša Sokolski trg 1) se
lahko obnovi in preuredi za potrebe občinske uprave oziro-
ma v poslovno-stanovanjski objekt. V pritličju je lahko tudi
gostinska dejavnost. Na mestu obstoječe kotlovnice je mož-
no zgraditi prizidek, ki mora ohranjati kvaliteto obstoječega
objekta. Ob prizidku se uredijo parkirne površine. Nekdanji
gostilniški vrt z lipami in kostanji se ohrani kot odprta delno
ozelenjena površina.

Objekt Sokolski trg 2 je namenjen poslovni in turistični
dejavnosti; v pritličju poslovna dejavnost z gostinskim loka-
lom v nadstropju apartmaji.

Na objektih ob regionalni cesti so dovoljene prenove,
adaptacije in dozidave v smislu kvalitetnejšega preoblikova-
nja objektov in zagotavljanja dodatnih nočitvenih kapacitet,
vendar ne preko gradbene linije, ki je določena z obstoječo
pozidavo proti regionalni cesti.

11. člen
Sokolski trg in okljuk Sušice
Besedilo prvega odstavka 10. člena se nadomesti z

naslednjim besedilom:
Trg pred kulturnim domom se tlakuje, preko njega pa

se vzpostavi povezava z obstoječim pešaškim mostom. Hiša
Sokolski trg 3 se odstrani zaradi predvidene dozidave in
prenove objekta bivše Sitarjeve gostilne (Sokolski trg 1) in
ureditve potrebnih parkirišč v zahodnem delu trga. Kulturni
dom se prenovi in dogradi po projektu J. Kobeta oziroma v
skladu z njegovimi spremembami in prilagoditvami glede na
zahteve investitorja v okviru gradbenih, linij določenih v ure-
ditveni situaciji. Na njegovem južnem delu se uredi parkovno
urejeno parkirišče z min. številom parkirnih mest (22).

Prometna povezava od regionalne ceste mimo Konva-
linkove hiše do parkirišč za potrebe Kulturnega doma se
razširi in dogradi s hodnikom za pešce. Ob vzhodni stani
Kulturnega doma se Sokolski trg zapre za motorni promet.

Invalidski dom je preurejen v lekarno in zdravstveno
postajo, v nadstropju se ohranijo stanovanja. Prizidek k Inva-
lidskemu domu na SV se ohrani in preoblikuje v smislu
oblikovanja fasade, lahko pa se tudi odstrani. Gospodarski
objekt vzhodno od Invalidskega doma se odstrani. Dvorišče
se uredi v sklopu z novim pešaškim mostom preko potoka
Sušice. Zaradi pomanjkanja prostora se zgradi le en nado-
mestni objet ob Sušici (Sokolski trg 5). Vertikalni gabarit
predvidenega objekta je P+M in z objekti na drugi strani
Sušice ustvarja tip obrečne pozidave.

Za zadnjim odstavkom 10. člena se doda naslednje
besedilo:

Na severnem delu okljuke potoka Sušica se zgradi
podzemna garaža, zgornji plato se uredi kot odprta travniška
površina brez pretiranega vnosa elementov urbane opreme.
Ostale travnate površine se ohranijo, ob njihovem robu se
uredijo sprehajalne poti s počivališči.

Pri vseh ostalih stanovanjskih ali poslovno-stanovanj-
skih objektih so dovoljena vzdrževalna dela, preureditve in
adaptacije v smislu kvalitetnejšega preoblikovanja objektov
in v skladu s pogoji in soglasjem pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine.

12. člen
Gregorčeva ulica z zaledjem
Besedilo 11. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
Na območju domačije Pršina se v gospodarskem ob-

jektu ob Gregorčevi ulici dovoli sprememba namembnosti v
smislu umestitve dopolnilne dejavnosti (domača obrt, proda-
ja domačih proizvodov…) v pritličju, v nadstropju pa za sta-
novanje – turistične sobe. Obstoječa dejavnost – perutni-
narstvo se dovoli ob zagotovitvi vseh sanitarno-varstvenih
ukrepov glede vplivov na bivalno okolje. Dovoljena je preno-
va objektov v smislu izboljšanja oblikovanja objektov glede
na položaj v jedru naselja in glede na sanitarno-varstvene
ukrepe za navedeno dejavnost.

13. člen
Henigmanova ulica s Kurjo gaso in zaledje
Besedilo prvega odstavka 12. člena se dopolni z na-

slednjim besedilom:
Na prostem stavbnem zemljišču med Sušico in Henig-

manovo ulico nasproti Gasilnega doma se dovoli gradnja
stanovanjskega objekta. Objekt se mora gabaritno prilagodi-
ti obstoječim objektom in podrediti obstoječi prostorski tipo-
logiji in hierarhiji. Pri oblikovanju objekta je potrebno upošte-
vati dejstvo, da je lokacija v neposredni bližini potoka Sušice
in značilne strnjene obcestne povezave.

Pri vseh ostalih stanovanjskih ali poslovno-stanovanj-
skih objektih so dovoljena vzdrževalna dela, preureditve in
adaptacije v smislu kvalitetnejšega preoblikovanja objektov
in v skladu s pogoji in soglasjem pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine.

14. člen
Kamp, ureditev vstopa v Dolenjske Toplice s severne

strani in gostilna Bučar
Prvi odstavek 13. člena se nadomesti z naslednjim

besedilom:
Do izdelave prometne študije o upravičenosti izgradnje

obvozne ceste oziroma rekonstrukcije regionalne ceste skozi
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jedro naselja se ohranijo obstoječi dovozi in dovolijo take
ureditve, ki so možne ob navezavi na obstoječe cestno
omrežje.

Na površinah zahodno ob regionalni cesti se v prvi fazi
uredi večje parkirišče za potrebe kopališča in naselja (min.
158 parkirnih mest za osebne avtomobile in 5 parkirnih
mest za avtobuse), v drugi fazi pa se na tej lokaciji zgradi
podzemna parkirna hiša, če bodo to dopuščale geološke
razmere. Podzemna garažna hiša mora biti v celoti vkopana
in na zahodni strani proti potoku Sušica ne sme segati iz
terena. V okviru lokacije parkirišča se ohrani koridor za
morebitno rekonstrukcijo regionalne ceste ali njeno presta-
vitev.

Novo parkirišče se preko novega štirikrakega križišča v
severnem delu navezuje na regionalno cesto.

Drugi odstavek 13. člena se nadomesti z naslednjim
besedilom:

Obstoječi kamp se zaradi upadanja interesa za to vrsto
dejavnosti ohrani na livadi ob Sušici le začasno do preselitve
kampa na drugo lokacijo izven tega UN. Po preselitvi kampa
na drugo lokacijo se površine uredijo kot sprehajalna peš
površina.

III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER
DRUGO UREDITEV OBMOČJA

15. člen
Ceste
Besedilo prvega in drugega odstavka 14. člena se

nadomesti z naslednjim besedilom:
S sprejetjem uredbe o spremembah in dopolnitvah

uredbe o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št.
48/99) je cesta skozi jedro Dolenjskih Toplic postala regio-
nalna cesta RIII 733 Vavta vas – Dolenjske Toplice–Pod-
turn, tako da bo promet po njej tudi v bodoče potekal
dvosmerno.

Za ureditev prometa v Dolenjskih Toplicah bo potrebno
izdelati celovito prometno študijo ter študijo upravičenosti
izgradnje obvozne ceste oziroma rekonstrukcije regionalne
ceste skozi jedro naselja, ki bo pokazala katere ureditve so
potrebne na regionalni cesti. Ureditve, ki so vezane na reši-
tve prometnega omrežja se bodo izvajale v dveh fazah, in
sicer:

1. faza zajema rešitve in ureditve, ki so možne ob
navezavi na obstoječe cestno omrežje s tem, da se upošte-
va potreben koridor za morebitno rekonstrukcijo regionalne
ceste in njeno prestavitev, kolikor se le-ta na podlagi pred-
hodne prometne študije pokaže za upravičeno, in sicer:

– regionalna cesta se ohrani v obstoječem koridorju,
– križišče uvoza na predvideno parkirišče s parkirno

hišo med regionalno cesto in potokom Sušica in dovoza do
predvidenega novega bazenskega objekta se predvidi kot
štirikrako križišče z zavijalnimi pasovi ob predhodnem di-
menzioniranju,

– obstoječi hišni priključki, servisni dostopi in ostali
priključki se ustrezno preuredijo v smislu zagotavljanja pro-
metne varnosti, novih cestnih priključkov se ne dovoljuje,

– za peš promet se predvidi hodnik za pešce v skladu s
tehničnimi normativi;

2. faza zajema rešitve in ureditve, ki jih bo mogoče
izvesti le, ko bo dorečen potek oziroma rekonstrukcija regi-
onalne ceste v povezavi z izgradnjo obvozne ceste, kolikor
se le-ta na podlagi predhodne prometne študije izkaže za
upravičeno. Na podlagi potrjenega idejnega projekta bodo

dokončne rešitve podane v izvlečku/izrisu iz UN oziroma
obdelane v posebnem lokacijskem načrtu.

Pri projektiranju cestnega omrežja je potrebno upošte-
vati zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), pravil-
nik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste
in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti
(Uradni list SFRJ, št. 31/81), zakon o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, 30/98) in pravilnik o prometni
signalizaciji in opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.
46/00).

Prav tako je potrebno upoštevati pravilnik o minimalnih
pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih po-
stajališč (Uradni list SRS, št. 17/82).

16. člen
Vodovod
Besedilo 15. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
Pri projektiranju posameznih karejev je potrebno upoš-

tevati splošna navodila in pravilnike s tega področja. Poraba
vode za tehnološke procese brez predhodne ugotovitve po-
sledice na celoten sistem ni dovoljena.

Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se poleg navede-
ne dokumentacije v prvotnem UN upošteva še pravilnik o
tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št.
30/91).

17. člen
Kanalizacija
Besedilo drugega odstavka 16. člena se dopolni z

naslednjim besedilom:
Ker je kanalizacija v centru Dolenjskih Toplic v meša-

nem sistemu, je treba preveriti hidravlično zmogljivost fekal-
nega kolektorja in po potrebi kanale v mešanem sistemu
rekonstruirati oziroma zgraditi v ločenem sistemu.

Bazenske vode se izpuščajo v meteorno kanalizacijo
po predhodnem čiščenju. Izpust se dovoli v času, ko ni
padavin. To se upošteva pri hidravličnem izračunu. Meteor-
ne vode z novih objektov in urejenih utrjenih površin se ne
smejo spuščati v obstoječ kanalizacijski sistem, temveč je
potrebno izvesti novo meteorno kanaliazcijo z izpustom v
potok Sušica.

Pretakalne ploščadi se ob rezervoarjih za gorivo, skla-
diščih odpadnih olj, plinski postaji ter trafo postaj izvedejo iz
vodonepropustega betona. Vtok v meteorno kanalizacijo s
teh površin se izvede preko lovilcev olj in maščob.

18. člen
Električna energija
Besedilo prvega odstavka 17. člena se dopolni z na-

slednjim besedilom:
20 kV daljnovod Dolenjske Toplice se pred križanjem

DV z regionalno cesto (na lokaciji predvidenega parkirišča
med Sušico in regionalno cesto) kablira. Kablovod naj pote-
ka po levi strani regionalne ceste v smeri Dolenjskih Toplic
do elektro kabelske kanalizacije in do trafo postaje Dolenj-
ske Toplice. Izvede se povratna zanka mimo osnovne šole
do TP Dom slovenskih pionirjev.

S širitvijo Hotela Kristal bo tangiran obstoječ 20kV
kablovod od transformatorske postaje (TP) Zdravilišče do TP
Škrile, ki ga bo potrebno premestiti v nov odsek elektro-
kabelske kanalizacije, kjer bo mogoče nemoteno posluže-
vanje in vzdrževanje; v pasažo hotela.

Prvi stavek drugega odstavka se nadomesti z nasled-
njim besedilom:
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Obstoječa trafo postaja za Zdraviliškim domom se ohra-
ni. Razvod nizkonapetostnega omrežja do posameznih po-
rabnikov v UN ni obdelan; obdela se v izvlečku/izrisu iz UN
za posamezen poseg.

19. člen
TK omrežje
Besedilo prvega odstavka 18. člena se dopolni z na-

slednjim besedilom:
TK omrežje se predvidi v kabelski kanalizaciji, pri če-

mer se upošteva koridor za KTV.

20. člen
Plin
Besedilo 19. člena se nadomesti z naslednjim:
Obstoječi objekt v parku ob drevoredu, namenjen za

skladiščenje plina v jeklenkah, se ohrani oziroma preuredi v
kontejnersko plinsko postajo dimenzinirano za predvidene
potrebe. Podrobnejši pogoji se podajo v izvlečku/izrisu iz
UN. Vsi potrošniki v sklopu hotelsko-zdraviliškega komplek-
sa se bodo oskrbovali s plinom direktno z napeljavo iz kon-
tejnerske plinske postaje, možne pa so tudi postavitve ma-
njših plinskih postaj za potrebe posameznih potrošnikov,
kjer se bo taka rešitev izkazala kot racionalnejša.

21. člen
Parkirišča
Obstoječe ograjeno parkirišče na zemljišču s parc. št.

480/2 k.o.Toplice za goste Zdravilišča se do izgradnje na-
domestnih parkirišč ohrani in tlakuje, po izgradnji le-teh pa
se ga odstrani ter prostor uredi glede na predvidene nove
ureditve.

Nova parkirišča se uredijo na severu ob vhodu v nase-
lje zahodno od regionalne ceste (min. 158 parkirnih mest za
osebne avtomobile in 5 parkirnih mest za avtobuse). Na tej
lokaciji se v kasnejši fazi zgradi podzemna garažna hiša v eni
ali več etažah (ca. 140 parkirnih mest). Obstoječe zatravlje-
no parkirišče, vzporedno z regionalno cesto severno od
gostišča Rog, se ohrani. Pod novim trgom med pošto in
župniščem se zgradi podzemna garaža (min. 100 parkirnih
mest) za potrebe upravnega centra, novega poslovnega ob-
jekta in za potrebe Zdravilišča ter uredijo zunanja parkirišča
za obiskovalce (nad parkirno hišo v sklopu zunanjih ureditev
trga vsaj 11 parkirnih mest, 6 parkirnih mest pred pošto, 12
parkirnih mest ob regionalni cesti). V sklopu ureditve in
podaljšanja Zdraviliškega trga proti vzhodu se uredijo parkir-
na mesta za kratkotrajno parkiranje gostov Zdravilišča pred
predvideno dograditvijo Hotela Kristal. Za potrebe poslovne
dejavnosti v prenovljeni stavbi Sokolski trg 1 se uredi min. 5
parkirnih mest. Pri kulturnem domu se uredi zunanje parkiri-
šče z ozelenitvijo (min. 20 parkirnih mest). Tudi na dvorišču
bivšega Invalidskega doma se za potrebe lekarne in zdrav-
stvene postaje v sklopu zunanjih ureditev, glede na razpolo-
žljiv prostor, uredi zadostno število parkirnih mest. Za potre-
be strogega jedra naselja se glede na terenske razmere na
okljuku potoka Sušica zgradi dvoetažna podzemna parkirna
hiša kapacitete vsaj 80 parkirnih mest. Za potrebe Zdravili-
šča se zagotovi ustrezno število parkirišč v garažni hiši pod
trgom med župniščem in pošto oziroma na lokaciji zunanjih
parkirišč ter podzemne garažne hiše zahodno od regionalne
ceste ob vstopu v naselje.

V stičnem delu z ZN Na kamenju – sprememba, v
neposredni bližini turističnega naselja Topliška vas, se ob
Ulici Maksa Henigmana proti potoku Sušica uredijo javne

parkirne površine za potrebe apartmajev in lokalnega prebi-
valstva (27 parkirnih mest).

Pri projektiranju se upoštevajo tehnični normativi za
projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (PTI, Ljub-
ljana).

IV. OSTALI POGOJI IN USMERITVE

22. člen
Vodnogospodarske ureditve
Besedilo 23. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
V potok Sušica je dovoljeno spuščati le meteorne in

prečiščene vode, vsebnost snovi pa mora biti v zakonsko
določenih mejah. Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno
priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih
parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Vse pose-
ge, ki bi vplivali na vodni režim je treba predhodno uskladiti z
javno vodnogospodarsko službo in zanje pridobiti vodnogo-
spodarsko mnenje in vodnogospodarsko soglasje Ministrs-
tva za okolje in prostor, Uprave za varstvo narave, izpostava
Novo mesto. Za vse posege na vodno zemljišče mora inve-
stitor pridobiti dovoljenje ministra v skladu z 22. členom
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93). Vse
ureditve morajo varovati še ohranjene kvalitete potoka in
bregov, zunanje ureditve pa morajo slediti kontinuiteti ureja-
nja zelenih površin na območju.

Podzemna parkirna hiša, ki je predvidena na okljuku
potoka Sušica (108) bo pod vplivom površinske in talne
vode, kar je treba upoštevati pri projektiranju.

Vse premostitve potoka Sušice za motorni in peš pro-
met morajo biti predvidene tako, da bodo prevajale stoletne
visoke vode (Q100) Sušice z 30 cm varnostnega nadvišanja.

23. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
Varstvo pred hrupom
Po izgradnji celotne obvozne ceste ravni hrupa v ob-

močju urejanja ne smejo presegati mejnih dnevnih (50db) in
nočnih ravni hrupa (40db), ki veljajo za I. območja - naravna
območja, namenjena turizmu in rekreaciji.

Pri projektiranju in izvedbi objektov je investitor dolžan
upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93
in 1/96) ter uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

24. člen
Za 23.a členom se doda nov 23.b člen, ki se glasi:
Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih

količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opo-
zorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94) in z uredbo o emisiji snovi v zrak iz
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).

25. člen
Za 23.b členom se doda nov 23.c člen, ki se glasi:
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Območje Dolenjskih Toplic ni uvrščeno v območje sei-

zmične intenzitete VII. do X. stopnje lestvice Mercalli-Can-
can–Seiberg. Kjub temu je pri načrtovanju novih objektov
priporočljivo upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju
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in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni
list SRS, št. 18/63).

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obrambi in
zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.

26. člen
Varovanje in urejanje objektov naravne in kulturne dedi-

ščine
Besedilo 24. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

lom:
Staro jedro naselja je zavarovano z odlokom o razglasi-

tvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodo-
vinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
38/92), zato se ohranja in varuje njegova oblika, velikost,
način pozidave ter pomembnejši vedutni pogledi. Kakršen
koli poseg v ta del naselja, njegovo ožje in širše okolje je
mogoč le s smernicami, pogoji in soglasjem pristojne kultur-
novarstvene službe.

Kot kulturni spomeniki so zavarovani naslednji objekti:
župna cerkev sv. Ane, hiša Pionirska cesta 2, hiša Sokolski
trg 1, hiša Zdraviliški trg 20 (Gašperjeva hiša), Zdraviliški
dom-Hotel Kristal, Kopališki dom-Hotel Vital, Konvalinkova
hiša.

Kot kulturna dediščina so zavarovani naslednji objekti:
Gostišče Rog, hiša Maksa Henigmana 11, hiša Maksa He-
nigmana 19, hiša Maksa Henigmana 31 in hiša Gregorčeva
1 hiše Gregorčeva 2, Gregorčeva 3, hiša Sokolski trg 23,
hiša Pionirska cesta 7, objekt Sokolski trg 7 (invalidski dom)
in stavba župnišča (Zdraviliški trg 8).

Kulturni spomeniki in kulturna dediščina se lahko pre-
navljajo in sanirajo le pod nadzorstvom in strokovnim vod-
stvom pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Vsi
posegi morajo biti usmerjeni v varovanje in prezentacijo
spomeniških sestavin objektov.

Odprte javne površine (trgi, parkovne površine) se mo-
rajo oblikovati skladno s prenovo grajene strukture v smeri
ohranjanja oziroma vzpostavljanja skladnih medsebojnih ra-
zmerij parternih ureditev z volumni grajenih in vegetacijskih
prvin.

Zdraviliški park, ki je normativno varovan v sklopu Zdra-
viliškega kompleksa se ohranja in ustrezno revitalizira na
osnovi konzervatorskega programa, ki ga pripravi poobla-
ščena kulturnovarstvena služba.

Vsa pomembnejša drevesa znotraj zavarovanega na-
selbinskega območja (jesen pri župnišču, lipa na Zdravili-
škem trgu, kostanji in lipe na vrtu bivše gostilne Lovec,
kostanji pred objektom Sokolski trg 1, kostanji pri nekdanji
gostilni Sitar), ki presegajo 1m prsnega obsega oziroma
predstavljajo pomembnejše primerke svoje vrste (npr. mag-
nolija na vrtu Gregorčeva 2) je potrebno zaradi njihovih
ambientalnih vrednosti varovati. Vsak poseg na teh drevesih
mora biti predhodno usklajen s pristojno kulturnovarstveno
in naravovarstveno službo.

27. člen
Varovanje plodne zemlje
Besedilo prvega in drugega odstavka 25. člena se

nadomesti z naslednjim besedilom:
Vsi posegi so predvideni na zemljiščih, ki so v prostor-

skih sestavinah planskih aktov občine opredeljena kot stav-
bna zemljišča.

28. člen
Objekti, predvideni za odstranitev
Besedilo 26. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

lom:
Odstranijo se kopališki objekti na zemljiščih s parc. št.

480/3 in 475/1, pomožni objekt na južnem delu objekta
pošte na zemljišču s parc. št. 452/17, gospodarska objek-
ta na zemljišču s parc. št. 480/2 in 478/1, stanovanjski in
gospodarski objekt na zemljišču s parc. št. 478/1, trgovina
s skladiščem na zemljiščih s parc. št. 478/2 in 478/3,
stanovanjski objekt na zemljišču s parc. št. 973/1, stano-
vanjski objekt na zemljišču s parc. št. 973/2, gospodarski
objekt na zemljišču s parc. št. 280/2, prizidek k bivši lekarni
na zemljišču s parc. št. 407/2, počitniški objekt na zemlji-
ščih s parc. št. 407/5 in 407/7, gospodarski objekt na
zemljišču s parc.št. 407/4, pomožna objekta na zemljiščih
409 in 408/1, pomožni objekt ob invalidskem domu na
zemljišču s parc. št. 431/3 in gospodarski objekt na zemlji-
šču s parc. št. 426 vsa k.o.Toplice.

29. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
Funkcionalna zemljišča
Okvirno so funkcionalna zemljišča k obstoječim in pred-

videnim novim objektom ter ureditvam določena na grafični
prilogi “FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA“, ki nadomešča gra-
fično prilogo št. 11.0. “Območja funkcionalnih površin in
faznost izvajanja načrta“ v prvotnem ureditvenem načrtu.
Podrobneje pa se funkcionalna zemljišča glede na trenutno
stanje v naravi, parcelno ter lastniško stanje in glede na
faznost izvajanja ureditvenega načrta za vsak posamezen
poseg določijo v izvlečku/izrisu iz ureditvenega načrta.

30. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

lom:
Ureditveni načrt predstavlja podlago za izdelavo idejnih

projektov oziroma za izdelavo izvedbene-projektne doku-
mentacije.

V tekstualnem in grafičnem delu ureditvenega načrta
so podane usmeritve za izvedbo grajene strukture in za
ureditev odprtih javnih površin. Za posamezne sklope pozi-
dave (zdraviliško-turistični kompleks) in za posamezne odpr-
te javne površine (trg med pošto in župniščem, Sokolski
trg), mora investitor pridobiti variantne idejne rešitve, za
ureditev in prenovo trga med Zdraviliškim in Kopališkim do-
mom pa je potrebno pridobiti rešitve na podlagi vabljenega
ali javnega natečaja.

31. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
Odstopanja od določil ureditvenega načrta
Odstopanja od določil tega ureditvenega načrta so mož-

na, če se na podlagi hidrogeoloških razmer okoljevarstvenih
in drugih rešitev poiščejo ekonomsko, oblikovno in tehnično
boljše rešitve, pri čemer se morajo ohraniti gradbene linije
objektov ter struktura zazidave.

Ta odstopanja se prikažejo v izvlečku/izrisu iz UN na
dopolnjeni ureditveni situaciji. Na podane rešitve je potre-
bno pridobiti ponovna soglasja soglasodajalcev, ki jih določi
pristojni občinski upravni organ glede na posamezno vrsto
posega.

Za posege, ki so sicer s tem ureditvenim načrtom
predvideni, pa zaradi nedorečenosti rešitev pogoji zanje
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niso podrobneje predpisani, se izdela izvleček/izris iz uredi-
tvenega načrta, ki mora izhajati iz določil tega ureditvenega
načrta; poleg obveznih sestavin mora vsebovati tudi vsebi-
ne, ki se nanašajo na konkretne posege.

Na prostih lokacijah v območju urejanja s tem ureditve-
nim načrtom se lahko zgosti stanovanjska pozidava, kolikor
to terenske razmere dopuščajo, s tem da nadomestna ali
dopolnilna gradnja načeloma ne sme presegati višine obsto-
ječih objektov in se mora oblikovno podrediti obstoječi pro-
storski tipologiji in hierarniji. Za vsak poseg v zavarovano
zgodovinsko jedro je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje. Podrobnejši arhitekturno-urbanistični in drugi pogoji
zazidave se določijo v izvlečku/izrisu iz ureditvenega načrta,
pri čemer se na podane rešitve, zaradi nedorečenosti v tej
fazi, ponovno pridobi soglasja pristojnih soglasodajalcev.

Za vse posege na obstoječih objektih in njim pripadajo-
čih površinah, navedene v 4. členu tega odloka se podro-
bnejši arhitekturno-urbanistični in drugi pogoji določijo v
izvlečku/izrisu iz ureditvenega načrta.

Za posege naštete v 4. členu tega odloka so pri hori-
zontalnih gabaritih podane okvirne tlorisne dimenzije, izje-
moma so dovoljena tudi večja odstopanja, če se z idejno
rešitvijo za konkreten poseg poda optimalnejšo prostorsko
rešitev. Okvirna idejna zasnova objektov, ki pa ni obvezna,
je podana v grafičnem delu na ureditveni situaciji. Za pose-
ge, ki bodo potrebni za realizacijo ureditev navedenih  od 5.
do 22. člena, se podrobnejši pogoji določijo in grafično
prikažejo v izvlečku/izrisu iz ureditvenega načrta. Kolikor bo
pri ureditvah prišlo do večjih utemeljenih odstopanj, se k
rešitvam v izvlečku/izrisu ponovno pridobe soglasja pristoj-
nih soglasodajalcev, o čemer odloči upravni organ občine,
pristojen za urejanje prostora, obvezno pa je potrebno za
vsak poseg pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

32. člen
Za 27.a členom se doda nov 27.b člen, ki se glasi:
V območju urejanja s tem ureditvenim načrtom ni dovo-

ljeno graditi pomožnih objektov, obstoječe pomožne objek-
te pa se lahko le vzdržuje in prenavlja v smislu izboljšanja
oblikovanja.

V. FAZNOST GRADNJE

33. člen
Besedilo 28. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

lom:
Faze izgradnje objektov in ureditev v sklopu zdravilišča:
I. faza: obnova obstoječega bazena in izgradnja kopali-

škega objekta ter ureditev termalne riviere v okviru obstoje-
čega funkcionalnega zemljišča, izgradnja dostopne ceste
do objektov termalne riviere s severa in gradnja nadzemnih
parkirišč zahodno od regionalne ceste ob vstopu v naselje
ter izgradnja štirikrakega križišča z rekonstrukcijo regional-
ne ceste v obsegu, ki jo zahteva izgradnja štirikrakega križi-
šča.

II. faza: izgradnja trga med pošto in župniščem z vsemi
predvidenimi objekti (nov objekt za trgovino in parkirna hiša
pod trgom),

III. faza: dograditev Zdraviliškega doma (Hotela Kristal),
povezovalnega hodnika med hotelom in riviero ter servisne
ceste do termalne riviere z juga,

IV. faza: razširitev termalne riviere proti severu na ob-
stoječa parkirišča in gradnja garažne hiše na lokaciji zuna-

njih parkirišč zahodno od regionalne ceste ob vstopu v
naselje.

Faze izgradnje javnih objektov in ureditev v strogem
jedru naselja:

I. faza: prenova in dograditev objekta bivše lekarne za
potrebe občinske uprave ter dograditev kulturnega doma,

II. faza: izgradnja parkirne hiše v okljuku potoka Sušica
ter prometnih povezav v okljuku potoka z ureditvijo peš
povezav in izgradnjo peš mostov čez Sušico.

Izgradnja in obnova objektov v zasebni lasti je odvisna
od interesa investitorjev, zato za te posege ni mogoče pred-
pisati faznosti.

VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA

34. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
Sočasno z gradnjo objektov, predvidenih v I. fazi se

morajo izvesti vsi manjkajoči primarni komunalni vodi. Obra-
tovanje objektov pred komunalno opremo območja ni dovo-
ljeno.

Pred pričetkom del je potrebno zagotoviti odkaz elekt-
roenergetskih vodov in naprav. Vse prestavitve in namestitev
objektov gredo na breme investitorja.

Za vse posege v varovalni pas kategorizirane regional-
ne ceste si mora investitor pred izdajo gradbenega dovolje-
nja pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste na podlagi pro-
jektne dokumentacije (PGD, PZI) s pripadajočo situacijo
zunanje in prometne ureditve, ki mora biti izdelana v skladu z
materialno zakonodajo.

Gradnja in uporaba objekta št. 3 (dograditev Hotela
Kristal) brez ustrezne ureditve Zdraviliškega trga pred dogra-
jenim hotelom ni možna.

Lega naselja na okljuku nakazuje možnost poselitve v
preteklosti, zato je obvezen arheološki nadzor pri vseh grad-
benih in infrastrukturnih posegih v zavarovano območje.

VII. KONČNE DOLOČBE

35. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obstoječega

ureditvenega načrta ter sprememb in dopolnitev tega uredi-
tvenega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in pro-
stor, enota Novo mesto.

36. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta so stal-

no na vpogled na sedežu Občine Dolenjske Toplice.

37. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-21/99/01-01
Dolenjske Toplice, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.
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GORENJA VAS-POLJANE

2356. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00), 13. člena zakona o financira-
nju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter
16. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni ve-
stnik Gorenjske, št. 22/99) je Občinski svet občine Gorenja
vas-Poljane na 18. redni seji dne 20. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Gorenja vas-Poljane za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Gorenja

vas-Poljane za leto 2000.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Skupaj prihodki 805,990.671
II. Skupaj odhodki 678,815.406
III. Proračunski presežek (I. – II.) 127,175.265

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 4,146.324
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 4,250.000
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.

kapitalskih deležev -103.676
VII. Skupni presežek (I. + IV.) – (II. + V.) 127,071.589

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje –
IX. Odplačilo dolga 49,678.529
X. Neto zadolževanje (VIII. – IX.) – 49,678.529
XI. Povečanje sredstev na računih

(I. + IV. +VIII. – II. – V. – IX.) 77,393.060
XII. Stanje sredstev na računih

31. 12. 1999 1,007.579
XIII. Stanje sredstev na računih

(XI. + XII.) 78,400.639

D) Proračunska rezerva občine 6,696.550

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja
so sestavni del zaključnega računa proračuna.

3. člen
Sredstva na računih po zaključnem računu proračuna v

višini 78,400.639 SIT so prenesena v splošni sklad in v
proračun občine za leto 2001 kot sredstva na računih.

4. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem

računu proračuna v višini 6,696.550 SIT so prenesena v
rezervni sklad.

5. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti tudi lastni pri-

hodki krajevnih skupnosti v višini 53,785.000 SIT in odhod-
ki krajevnih skupnosti v isti višini.

6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 0200-402-06/01
Gorenja vas, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.

2357. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Gorenja vas-Poljane

Na podlagi 30., 40. in 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS,
št. 71/93) 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na
podlagi 2. in 5. člana zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95),
na podlagi uredbe o prostorsko ureditvenih pogojih za sanaci-
jo degradiranega prostora Občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 61/94) in na podlagi odloka o spremembah in dopol-
nitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja
Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorenja
vas-Poljane (Uradni list RS, št. 73/98) ter na podlagi 10. in
17. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Gorenja vas-
Poljane na 18. redni seji dne 20. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za

območje Občine Gorenja vas-Poljane

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni prostorske

sestavine dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za ob-
dobje 1986–2000 za območje Občine Gorenja vas-Poljane
(Uradni list RS, št. 73/98) za dele ureditvenih območij nase-
lij: Bukov Vrh, Čabrače, Delnice, Dobje, Hotevlje, Lučine,
Malenski Vrh, Krivo Brdo, Suša, Trebija, Todraž, Žirovski
Vrh Sv. Antona in Žirovski vrh Sv. Urbana.

2. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročne-

ga in družbenega plana Občine Škofja Loka se spremeni in
dopolni:

1. Kartografska dokumentacija k planu (M 1: 5000), in
sicer PKN Škofja Loka 3/48, Škofja Loka 4/49, Cerkno
19/57, Cerkno 20/58, Škofja Loka 11/59, Cerkno 30/70,
Škofja Loka 21/71, Škofja Loka 22/72, Škofja Loka 23/73,
Cerkno 37/79, Škofja Loka 31/83, Škofja Loka 32/84,
Škofja Loka 43/92.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 0200-371/01
Gorenja vas, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.
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2358. Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij
za kulturne spomenike lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16.
člena Statuta občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik
Gorenjske 22/99) ter na predlog Javnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine – enota Ljubljana je Občinski svet občine
Gorenja vas-Poljane na 18. seji dne 20. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za

kulturne spomenike lokalnega pomena

1
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo

enote dediščine:
1. Volča – Domačija Volča 3 (EŠD 13803),
2. Hotavlje – Domačija Hotavlje 33 (EŠD 13800),
3. Dobje – Domačija Dobje 2 (EŠD 13798),
4. Poljane nad Škofjo Loko – Gostilna Na Vidmu (EŠD

8103),
5. Poljane nad Škofjo Loko – Rojstna hiša slikarjev

Šubicev (EŠD 9699),
6. Hotovlja – Fortunov mlin in kozolec (EŠD 13799),
7. Gorenja vas-Posavcev hlev in kozolec (EŠD 14211).
Enote imajo zaradi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih,

zgodovinskih, likovnih, tehničnih in krajinskih lastnosti pose-
ben pomen za širše lokalno območje Občine Gorenja vas-
Poljane. Zato jih razglašamo za kulturne spomenike lokalne-
ga pomena z lastnostmi etnoloških spomenikov.

2
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitve za spomenike lo-

kalnega pomena:
1. Domačija “pr Mraku“, Volča 3, nekdaj tudi gostilna,

predstavlja primer bogate velike domačije s “trškimi“ vzori.
2. Domačija “pr Koritar“, Hotavlje 33, predstavlja zna-

čilno loško ljudsko arhitekturo srednjega sloja iz začetka 19.
stoletja.

3. “Dobničanova domačija“, Dobje 2, je bila nekdaj
med največjimi kmetijami v Poljanski dolini, prav tako je
njeno oblikovanje in zasnova z gospodarskim poslopjem
značilnost Poljanske doline 19. stoletja.

4. Mogočna kmečka domačija – gostilna Na Vidmu,
Poljane 27, predstavlja dobro ohranjeno kmečko arhitektu-
ro, nastalo po trških vzorih in z vsemi regionalnimi stavbar-
skimi značilnostmi od druge polovice 18. pa vse do druge
polovice 19. stoletja.

5. Rojstna hiša slikarjev Šubicev, Poljane 70, “pr Ki-
sovcu“ je pomembna predvsem kot rojstna hiša Janeza in
Jurija Šubica.

6. Fortunov mlin pri Hotovlji 31 je edini ohranjeni in
delujoči potočni mlin v Poljanski dolini z značilnim kozolcem
v bližini.

7. Posavcev hlev (z letnico 1908) s svinjakom in kozo-
lec toplar (z letnico 1902) predstavljajo značilna gospodar-
ska poslopja premožnejšega kmeta Poljanske doline.

3
Meje varovanih območij spomenikov so vrisane na ka-

tastrskem načrtu v merilu 1: 2880, ki je sestavni del tega
odloka.

1. Meja varovanega območja obsega stavbno parcelo
št. *8 in jugovzhodni del parcelne številke 175 (izvzet je novi
je objekt na tej parc. št.) k.o. Podobeno. Lastnik je Jakob
Ušeničnik, Volča 3, 4223 Poljane.

2. Meja varovanega območja obsega stavbno parcelo
št. *34 in parcelo 57 k.o. Hotavlje. Lastnik je Marija Cerar,
Betnavska cesta 30, 2000 Maribor.

3. Meja varovanega območja obsega stavbno parcelo
št. *6 in parcelo št. 78 k.o. Dobje. Lastnik je Matjaž Grošelj,
Hafnerjevo naselje 73, 4220 Škofja Loka.

4. Meja varovanega območja obsega stavbno parcelo
št. *60/2 in parcelo št. 410/10 k.o. Dobje. Lastnik je Ana
Dolenc, Stara Loka 130, 4220 Škofja Loka.

5. Meja varovanega območja obsega stavbno parcelo
št. *27 in parcelo št. 387 k.o. Dobje. Lastnik je Občina
Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

6. Meja varovanega območja obsega parcelno št.
571/3 (razen stanovanjske hiše na tej parceli). Lastnik je
Demšar Slavko, Hotovlja 32, 4224 Gorenja vas.

7. Meja varovanega območja obsega stavbni parceli št.
*517/4 in *517/3 in parcelo 517/1 k.o. Gorenja vas. La-
stnik je Dušan Pintar, Sestranska vas 41, 4224 Gorenja vas.

4
Za spomenike velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, krajin-

skih, tehničnih, lokovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v
njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,

– ohranjanje gabaritov, primarnih tlorisnih razporedov,
izvirne gradbene substance ter značilne opreme vseh spo-
meniških objektov,

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekte in
njihove robne površine ohranjanju in vzdrževanju varovanih
spomeniških lastnosti,

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v vplivni pro-
stor ohranjanju ter varovanju vedut na spomeniške objekte,

– omogočanje predstavitve celot in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanja spomeniških objektov,

– znotraj območij spomenikov je prepovedano postav-
ljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z
nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam,
razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojna enota javnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine.

Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, kra-

jinskih, likovnih, zgodovinskih in tehničnih vrednot,
– povečevanju pričevalnosti kulturnih spomenikov,
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenikov in premič-

ne dediščine in situ, v tisku in drugih medijih,
– znanstveno-raziskovalnemu delu,
– učno-demonstracijskemu delu.

5
Za vsako spremembo funkcije kulturnih spomenikov ali

njihovih delov in za vsak poseg v spomenike, njihove dele ali
zemljišča, je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstve-
ne pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote Jav-
nega zavoda za varstvo kulturne dediščine.

6
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega

odloka izdati lastnikom spomenikov odločbo o varstvu na
podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Urad-
ni list RS, št. 7/99).

Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično
zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spo-
menikov, dostopnost spomenikov za javnost in časovne okvi-
re dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za
čim bolj učinkovito varstvo spomenikov.
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Varstveni režim lahko omejuje lastninske pravice le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.

7
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

8
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 0200-664-8/01
Gorenja vas, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.

2359. Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Polja-
ne (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99) je Občinski svet
občine Gorenja vas-Poljane na 7. seji dne 10. 9. 1999
sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 2078/2 v

izmeri 744 m2, k. o. Hotavlje, seznam I.

2
Parcela, navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem

sklepom last Občine Gorenja vas-Poljane.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0200-433-2/99
Gorenja vas, dne 10. septembra 1999.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.

2360. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz proračuna
občine za pospeševanje odpiranja novih
delovnih mest na območju Občine Gorenja vas-
Poljane

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Polja-
ne (UVG, št. 22/99) je Občinski svet občine Gorenja vas-
Poljane na 17. redni seji dne 15. 2. 2001 in na 18. redni
seji dne 20. 4. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev iz proračuna občine za
pospeševanje odpiranja novih delovnih mest na

območju Občine Gorenja vas-Poljane

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za

dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za zaposlo-
vanje brezposelnih oseb v Občini Gorenja vas-Poljane.

2. člen
Sredstva so namenjena za:
a) enkratno finančno pomoč nezaposlenim osebam s

stalnim prebivališčem v Občini Gorenja vas-Poljane, ki zače-
njajo opravljati pridobitno dejavnost s sedežem na območju
Občine Gorenja vas-Poljane, in sicer v višini 2000 točk.

b) Enkratno finančno pomoč samostojnim podjetnikom
in gospodarskim družbam z do 20 zaposlenimi in sedežem
na območju Občine Gorenja vas-Poljane, ki redno zaposlijo
brezposelno osebo oziroma pripravnika ali osebo, pri kateri
gre za prvo zaposlitev, in sicer v višini 1500 točk, za vsako
brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na območju ob-
čine Gorenja vas-Poljane, in 1000 točk za vsako brezposel-
no osebo brez stalnega prebivališča na območju občine
Gorenja vas-Poljane.

Podjetnik ne more več prejeti subvencije, če je pred-
hodno že dobil subvencijo za zaposlitev pri istem številu
delovnih mest.

3. člen
Vrednost točke je 105 SIT.
Sredstva se nakažejo na tekoči račun upravičenca v

roku 30 dni po sprejemu sklepa o dodelitvi.

4. člen
Sredstva po prejšnjem členu pripadajo, če brezposelni

izpolnjuje naslednje pogoje:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) da je prijavljen na Republiškem zavodu za zaposlo-

vanje – območna enota Kranj, najmanj en mesec pred skle-
nitvijo delovnega razmerja, razen pripravniki in osebe, pri
katerih gre za prvo zaposlitev,

c) da ima stalno prebivališče v Občini Gorenja vas-
Poljane,

d) da je bila zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v
letu 2001 oziroma čas od zaposlitve do oddaje vloge ni
daljši od treh mesecev.

5. člen
Vlogi za dodelitev sredstev je treba predložiti naslednja

dokazila za vsakega delavca:
a) potrdilo Republiškega zavoda za zaposlovanje o brez-

poselnosti, razen za pripravnike in osebe, pri katerih gre za
prvo zaposlitev,

b) dokazilo, da se brezposelna oseba prvič zaposluje:
overjena fotokopija delovne knjižice (za pripravnike in ose-
be, pri katerih gre za prvo zaposlitev),

c) potrdilo upravnega organa o stalnem prebivališču,
d) potrdilo o zaposlitvi – potrjen obrazec M1,
e) izjavo Republiškega zavoda za zaposlovanje – OE

Kranj, da delodajalec ni v zadnjih 6 mesecih iz naslova pre-
sežkov odpustil nobenega delavca (v primeru iz 2.b člena),

f) priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetni-
ka o vpisu v register oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni
register ali potrdilo, da je občan pri prisotnem organu vložil
zahtevek in priložil vse zahtevane dokumente za izdajo dovo-
ljenja za opravljanje določene dejavnosti ter overjeno foto-
kopijo obrtnega dovoljenja – tisti, ki opravljajo obrtno dejav-
nost.
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6. člen
Pred nakazilom sredstev iz drugega člena je potrebno

podpisati izjavo o vrnitvi sredstev v primeru prenehanja oprav-
ljanja pridobitne dejavnosti fizične oziroma pravne osebe
pred pretekom dveh let od nakazila finančnih sredstev na
podlagi 2. člena tega pravilnika.

7. člen
V primeru, da na novo zaposleni delavec postane po-

novno brezposelen iz katerega koli razloga pred potekom
dveh let oziroma pred potekom pripravniškega obdobja in
upravičenec ne zaposli v 30 dneh drugega delavca, mora
upravičenec, ki je dobil finančna sredstva na podlagi 2.
člena, vrniti vsa dodeljena finančna sredstva v roku 10 dni,
in sicer v valorizirani vrednosti (TOM + realna obrestna mera
za vezavo tolarskih sredstev v Gorenjski banki, d.d., Kranj).

8. člen
Sredstva za odpiranje novih delovnih mest se dodelju-

jejo med letom praviloma enkrat na tri mesece do porabe
sredstev sprejetega proračuna občine za tekoče leto.

9. člen
Vse aktivnosti za izvajanje tega pravilnika opravlja od-

bor za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Občin-
ska uprava pripravlja predloge za dodelitev sredstev in infor-
macijo o dodelitvi ali zavrnitvi posreduje komisiji. Komisija
tudi izvaja kontrolo nad uporabo in v primerih iz 6. in 7.
člena predlaga vračilo.

10. člen
Vrednost točke iz tretjega člena tega pravilnika se pra-

viloma določa enkrat letno, in sicer na predlog odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe in v skladu z
obsegom sredstev, določenih za subvencioniranje odpira-
nja novih delovnih mest po sprejetem proračunu občine za
tekoče leto

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0200-300-5/01
Gorenja vas, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.

GORIŠNICA

2361. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Ptuj za obdobje
1986–1990 za območje Občine Gorišnica,
dopolnjenega v letu 2000

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 71/93, 44/97) in 6. člena zakona o plani-
ranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), dolgoročnega plana Občine Ptuj za leto
2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86,

20/88, 2/90, 12/93, 16/94), odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gori-
šnica, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 2/98) in
17. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 10. 5.
2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj

za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Ptuj za obdobje
1986–1990 za območje Občine Gorišnica,

dopolnjenega v letu 2000

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–
2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86,
20/88, 2/90, 12/93, 16/94) za območje Občine Gorišni-
ca dopolnjen v letu 1996 (Uradni list RS, št. 2/98) (v nadalj-
njem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin sred-
njeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje
1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86)
dopolnjen v letih 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994,
1996 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 28/86,
12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94 in Uradni
list RS, št. 2/98) (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan).

2. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega

plana občine Ptuj za območje Občine Gorišnica, in sicer
karte v merilu 1:25000 z namensko rabo prostora, promet-
nim omrežjem ter kartografski del srednjeročnega plana
Občine Ptuj za območje Občine Gorišnica, in sicer karte v
merilu 1:5000 z namensko rabo prostora.

3. člen
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so na-

slednje:
V poglavju 5.1.9. , to je območje Krajevne skupnosti

Gorišnica, se spremeni površina, tako da se spremenjena
sedma vrsta glasi:

»S7 Formin II. 7.56 ha SKP PUP
V poglavju 5.1.23., to je območje Krajevne skupnosti

Cirkulane se spremeni površina tako, da se spremenjena v
drugi vrsti glasi:

»S2 Cirkulane 20.54 ha SKP PUP in dopolni s pro-
gramsko zasnovo za komunalno čistilno napravo.

Poglavje 5.2.27. P9 magistralna cesta Hajdina–Or-
mož.

Programske zasnove za lokacijski načrt glavne ceste
G1-2 za območje P9 se spremenijo, in sicer:

Točka 1. območje po parcelnih številkah se v celoti
spremeni in na novo glasi:

Programska zasnova obsega naslednje parcele:
k.o. Zagojiči
60, 233/1, 233/4, 234, 235, 236, , 237, 238/1,

238/2, 239/1, 239/2, 240, 241/1, 241/2, 242/1,
242/3, 242/4, 243, 243/2, 244/1, 244/2, 246/2,
247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 248/3,
248/4, 248/5, 248/7, 249/2, 249/3, 251/1, 251/2,
251/5, 251/6, 252, 253/1, 254/10, 254/18, 254/7,
254/8, 254/9, 255/2, 257/2, 259/2, 260/1, 260/3,
260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 265/1,
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266, 268, 352/2, 353/2, 354, 355/1, 355/3, 355/4,
370, 373, 374, 375;

k.o. Muretinci
24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, 30, 31, 35/1, 35/2,

36/1, 36/2, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 49/2, 50, 51,
518;

k.o. Mala vas se v celoti črta;

k.o. Gajevci
260/2, 260/4, 260/5, 261, 263/1, 263/2, 267,

268, 269, 270/2, 271/1, 271/2, 271/3, 274, 275, 278,
279, 289, 290/1, 290/2, 291, 292/1, 292/2, 292/3,
293, 298/1, 298/2, 299, 303/1, 303/10, 303/7,
303/8, 304/1, 304/2, 305/2, 305/3, 307, 308/1,
308/2, 309, 310, 311/1, 311/2, 311/3, 312, 325/2,
326/2, 327, 499/5, 516, 2/2, 253, 254, 255/1, 255/2,
327, 365/1, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 367/5, 368,
369, 370, 412, 413, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4,
415/6, 415/7, 415/8, 416/1, 416/4, 466, 467, 468/1,
468/2, 469/1, 470/1, 471/1, 471/3, 472/1, 473/1,
474/1, 475/1, 475/5, 480, 481/1, 482, 483, 484, 485,
486/1, 486/2, 487/3, 487/4, 488/2, 491, 492, 497/4,
497/15, 502/1, 502/3, 502/4, 512, 513, 626, 627,
628, 630/1, 630/2, 631, 674, 696, 697, 703, 625,
659, 660, 661, 662, 663, 664;

k.o. Formin
267/2, 267/7, 267/8, 270/3, 270/4, 280/2,

282/1, 289/2, 289/3, 292/1, 297, 300/2, 300/3,
300/4, 300/5, 307, 310, 314/1, 317/2, 318/2, 319,
320, 511/2, 511/4, 511/5, 511/8, 629, 630, 632, 645,
646, 647, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 652, 653,
654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 678, 679,
680, 681, 81/1, 81/4.

4. člen
V 3. točki organizacija dejavnosti se v celoti spremenita

tretji in četrti odstavek in na novo glasita:
Preko območja Občine Gorišnica poteka odsek trase

ob južnem delu kanala HE Formin v dolžini 7.050 m. Trasa
poteka od občinske meje z Občino Markovci in pri križanju
lokalne ceste proti Zagojičem povozi manjšo urbano obmo-
čje (7 hiš).

V nadaljevanju poteka severno od naselja Placerovci
vse do meje z Občino Ormož. Na tem delu trase je predvide-
na izgradnja priključka Gorišnica in priključka Formin.

Na obravnavanem območju se predvidi:
– magistralna cesta v dolžini 7.050 m,
– vsi spremljajoči objekti, deviacije, mostovi, prepusti,
– vsi priključki na obstoječe cestno omrežje,
– protihrupne bariere kjer bo potrebno,
– vodnogospodarske ureditve vseh vodotokov, ki jih

trasa prečka.
Zaradi gradnje glavne ceste G1-2 bo potrebno predvi-

doma porušiti:
– Stanovanjski in gospodarski objekt Formin 64, par-

cela št. 81/4 k.o. Formin,
– Stanovanjski objekt z manjšim gospodarskim objek-

tom Placerovci 20, parcela št. 487/3 k.o. Gajevci,
– Stanovanjski objekt Zagojiči 29, parcela št. .60 k.o.

Zagojiči,

– Stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem Za-
gojiči 28/a, parcela št. 251/5 k.o Zagojiči,

– Stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem Za-
gojiči 28, parcela št. 251/5 k.o. Zagojiči,

– Proizvodni objekt – obrtna delavnica, parcela št.
248/1 k.o. Zagojiči,

– Stanovanjski objekt Zagojiči 27, parcela št. 248/7,
248/5 in parcela št. 247/4 k.o. Zagojiči,

– Stanovanjski objekt Zagojiči 27/a, parcela št. 248/7
k.o. Zagojiči,

– Poslovni objekt, parcela št. 249/2 k.o. Zagojiči.

5. člen
Spremenijo se karte dolgoročnega plana v merilu

1:25000. Namenska raba prostora na karti Ptuj – 2 in
Tomaž pri Ormožu – 1 ter prometno omrežje na karti Ptuj 2
in Tomaž pri Ormožu – 1.

Spremenijo se karte srednjeročnega plana v merilu
1:5000 in sicer namenska raba prostora na listih Ormož –
14, 15, 16, 17 in Ormož 35.

Dodajo se nove karte v merilu 1:5000 iz programskih
zasnov za glavno cesto G1-2 na območju Občine Gorišnica.

Dodajo se karte v merilu 1:250, 1:2880 in 1:5000 iz
programskih zasnov za komunalno čistilno napravo Cirkula-
ne.

Karte so sestavni del odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-78/2001
Gorišnica, dne 10. maja 2001.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

2362. Odlok o spremembah odloka o komunalni taksi
za investicije za zagotavljanje preskrbe
prebivalcev s pitno vodo v Občini Gorišnica

Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 80. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 22. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99) in 16. člena statuta
Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski
svet občine Gorišnica na 19. redni seji dne 10. 5. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o komunalni taksi
za investicije za zagotavljanje preskrbe

prebivalcev s pitno vodo v Občini Gorišnica

1. člen
V 7. členu odloka o komunalni taksi za investicije za

zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini
Gorišnica (Uradni list RS, št. 77/01) se spremeni datum 31.
5. 2001 v 31. 12. 2003.
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2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-79/2001
Gorišnica, dne 10. maja 2001.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

GROSUPLJE

2363. Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 29. in 100.b člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 ter odločb Ustav-
nega sodišča RS) in 18. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 42/99), je Občinski svet občine Grosu-
plje, na nadaljevanju 26. seje dne 25. 4. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o plačah občinskih

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih

organov ter o povračilih stroškov

I
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-
gih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 57/99) se v 3. členu: beseda četrto – spremeni v
“tretjo” in 7,5 – v “8.0”.

II
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo
pa se od 1. 11. 2000 dalje.

Št. 143-15/95
Grosuplje, dne 25. aprila 2001.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

KAMNIK

2364. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Kamnik

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 16. in 54. člena statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) in v skladu z
uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organiza-

cijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave
(Uradni list RS, št. 24/98, 56/98 in 59/00) je Občinski
svet občine Kamnik na 20. seji dne 25. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o organizaciji in delovnem področju

Občinske uprave občine Kamnik

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/95, 20/98 in
13/99) se v vseh členih, v katerih se pojavlja besedilo
»tajnik občine« v ustreznih sklonih nadomesti z besedilom
»direktor občinske uprave« v ustreznih sklonih.

2. člen
V 6. členu se črta drugi odstavek.
Pri 4. točki se na koncu besedila pika nadomesti z

vejico in doda nova točka, ki se glasi:
»5. oddelek za gospodarske javne službe.«

3. člen
Besedilo 14. člena se spremeni in se na novo glasi:
»Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge, ki se

nanašajo na:
– nudenje strokovne pomoči pravnim in fizičnim ose-

bam pri urejanju prostora in varstva okolja,
– pripravo, izdelavo in izvajanje programov varstva oko-

lja,
– pripravo in izvajanje programov stanovanjske dejav-

nosti,
– pripravo, izdelavo in izvajanje programov revitalizaci-

je starega mestnega jedra in podeželja,
– tehnične naloge v zvezi z gospodarjenjem z nepre-

mičninami, ki so last Občine Kamnik,
– oddajo in najem objektov in drugega premoženja,
– pripravo programskih in projektnih rešitev prostor-

skega plana,
– organiziranje razprav in spremljanje izvajanja prostor-

skega plana,
– pripravo smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih

aktov,
– pripravo in izdelavo lokacijskih informacij v zvezi z

merili in pogoji za posege v prostor,
– izdelavo analiz stanja v prostoru,
– druge naloge, ki sodijo v področje dela tega oddel-

ka.«

4. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»Oddelek za gospodarske javne službe opravlja nalo-

ge, ki se nanašajo na:
– pripravo predlogov načina izvajanja obveznih javnih

služb in izbirnih javnih služb,
– pripravo razvojnih programov gospodarskih javnih

služb,
– določanje standardov in normativov za opravljanje

gospodarskih javnih služb,
– zagotavljanje in uporabo javnih dobrin in storitev,
– pripravo koncesijskih aktov in vodenja postopkov za

dodelitev koncesij,
– vodenje katastra infrastrukturnih objektov gospodar-

skih javnih služb,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog in poslova-

njem gospodarskih javnih služb,
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– pripravo in vodenje investicij ter upravljanje in gospo-
darjenje z infrastrukturnimi objekti in napravami,

– pripravo, izdelavo in izvajanje programov cestne de-
javnosti,

– pripravo, izdelavo in izvajanje programov komunalne
in energetske dejavnosti,

– pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč
za gradnjo,

– graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja
uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje
stavbnih zemljišč),

– ugotavljanje predkupne pravice,
– izdelava zemljiškoknjižnih predlogov,
– vodenje postopkov v zvezi z odmero komunalnih pri-

spevkov,
– druge naloge, ki sodijo v področje dela tega oddel-

ka.«

5. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni in se na novo

glasi:
»Stalni člani kolegija so: župan, podžupana, direktor

občinske uprave in vodje oddelkov. Glede na obravnavano
problematiko se lahko na seje kolegija vabijo tudi drugi
člani.«

6. člen
»V vseh členih, v katerih se pojavlja besedilo »načel-

nik«, se le-to nadomesti z besedilom »vodja« v ustreznem
sklonu«.

7. člen
V 19. in 21. členu se črta drugi odstavek.

8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01504-6/99
Kamnik, dne 25. aprila 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

2365. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Kamnik

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 113. ter 16. člena statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
občine Kamnik na 20. seji dne 25. 4. 2001 sprejel

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

Občine Kamnik

1. člen
V statutu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) se

drugi odstavek 22. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov razen, če zakon določa
drugačne večine«.

2. člen
V drugem stavku prvega odstavka 35. člena se za

besedo »občanov« vstavi vejica in doda besedilo »najkasne-
je v 45 dneh po svoji prvi seji«.

3. člen
V četrtem odstavku 50. člena se črta beseda »vseh«,

za besedo »volivcev« pa se doda vejica in besedilo »ki so
glasovali«.

4. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina v proračun tekočega leta vključuje vse pre-

jemke in izdatke proračuna, ki so bili izvršeni v obdobju od
1. 1. do 31. 12. tekočega leta.

Proračun Občine Kamnik sestavljajo splošni del, pose-
bni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca pri-
hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov. Neposredni uporabniki proračuna Ob-
čine Kamnik so: občinska uprava za področja, ki jih vsebin-
sko pokriva in krajevne skupnosti.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziro-
ma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načr-
tovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo
ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo in teko-
če leto ter načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.
Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt
prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki,
ki obsegajo davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapital-
ske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki,
ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske
odhodke in investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog
in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in
zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov od-
hodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, pre-
sežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financira-
nja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane
spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v pro-
računskem letu.

Župan predloži občinskemu svetu:
– predlog občinskega proračuna z obrazložitvami,
– program prodaje občinskega finančnega in stvarne-

ga premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi zago-
tavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami,

– predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih
skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazloži-
tvami,

– predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvrši-
tev predloga občinskega proračuna.

Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti
delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvami.«

5. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Župan lahko v imenu občine prevzema tudi pogodbe-

ne obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih proračunskih
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letih. Podrobneje se prevzemanje obveznosti v breme prora-
čunov prihodnjih let opredeli z odlokom o proračunu.«

6. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki

je enako koledarskemu letu.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero

se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v
preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja neposre-
dni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede
na stanje na dan 31. december preteklega leta.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.«

7. člen
Za 72. členom se dodata nov 72.a in 72.b člen, ki se

glasita:

»72.a člen
Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme žu-

pan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor. Odlo-
čitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu
občine.

Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna ob-
činski svet na predlog župana lahko podaljša, če je to potre-
bno za financiranje funkcij občine.

72.b člen
Obveznosti iz občinskega dolga, stroškov, povezanih z

zadolževanjem, in danih poroštev se poravnavajo ne glede
na sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu
proračuna.

Z namenom uravnoteženja proračuna med prihodki in
odhodki za pokrivanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
občine župan lahko prerazporeja sredstva v okviru posa-
meznega področja. Podrobneje se možnosti prerazporeja-
nja v posameznem letu opredelijo v odloku o proračunu.«

8. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko žu-
pan na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi
največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko župan:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potre-

bno zaradi prevzemanja obveznosti.
Če z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja proračuna

ni mogoče uravnovesiti proračuna, župan predlaga občin-
skemu svetu rebalans proračuna, s katerim se prejemki in
izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.«

9. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za prora-

čunsko rezervo. V sredstva proračunske rezerve se izloča
del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki

je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5%
prejemkov proračuna.

Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec,
dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo
leto.«

10. člen
»76. člen se spremeni tako, da se glasi:
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-

ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični po-
jav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posamez-
nem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se
sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za
finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi
sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih
primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega
višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski
svet občine s posebnim odlokom.«

11. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem se

izkažejo predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki
ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.

Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki
je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema
tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so
podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.

Župan na podlagi zaključnih računov neposrednih upo-
rabnikov občinskega proračuna pripravi predlog zaključne-
ga računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga pre-
dloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca te-
kočega leta.

Župan predloži predlog zaključnega računa občinske-
ga proračuna občinskemu svetu v sprejem in o sprejetem
zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrs-
tvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem
sprejemu.

Vrednost občinskega premoženja občina izkazuje v pre-
moženjski bilanci. Neposredni uporabniki občinskega pro-
računa pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v
prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu
občinske uprave, ki jo do 30. aprila v prihodnjem letu pre-
dloži ministrstvu, pristojnemu za finance. Občine v premo-
ženjsko bilanco občine vključijo tudi premoženjsko bilanco
posrednih uporabnikov občinskega proračuna in ožjih delov
občin.

Župan s premoženjsko bilanco seznani občinski svet v
roku 30 dni po roku za dostavo premoženjske bilance mini-
strstvu, pristojnemu za finance.«

12. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije,

ki jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spre-

jetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pri-
stojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.

Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnje-
ga odstavka, je nična.

Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolže-



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 24. 5. 2001 / Stran 4641

vanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.

Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.«

13. člen
V prvem odstavku 80. člena se doda nov stavek, ki se

glasi:
»Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolže-

vanja občine.«

14. člen
V prvem odstavku 81. člena se izraz »zagotovljene

porabe« nadomesti z izrazom »realiziranih prihodkov« in do-
da se nov stavek, ki se glasi:

»Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolže-
vanja občine.«

15. člen
82. člen se črta.

16. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Računovodska in knjigovodska opravila za neposre-

dne uporabnike občinskega proračuna opravlja oddelek za
gospodarske dejavnosti in finance, v določenem obsegu pa
tudi drugi oddelki občinske uprave. Podrobneje so naloge
in opravila računovodsko knjigovodske narave opredeljene
v pravilniku o računovodstvu in finančnem nadzoru Občine
Kamnik in v pravilniku o knjigovodstvu in postopkih izvrševa-
nja proračuna Občine Kamnik.«

17. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01502-2/00
Kamnik, dne 25. aprila 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

2366. Sklep o določitvi cene storitev ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Kamnik

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 100/00 – odl. US), 59. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98), 25. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95
in 20/98), 11. in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 20.
seji dne 25. 4. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cene storitev ravnanja s komunalnimi

odpadki v Občini Kamnik

1. člen
Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki znašajo:
1. gospodinjstvo: 261,58 SIT/osebo/mesec,
2. gospodarstvo: 10,86 SIT/liter.

2. člen
V cenah iz 1. člena tega sklepa niso upoštevane za-

konsko predpisane dajatve.

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

listu Republike Slovenije, za obračun storitev obvezne javne
gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki pa se
začne uporabljati po preteku enega meseca od prijave cen
storitev obvezne javne gospodarske službe pristojnemu mi-
nistrstvu.

Št. 35301-2/01
Kamnik, dne 26. aprila 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

2367. Sklep o določitvi cen odvajanja odpadnih in
padavinskih voda v Občini Kamnik

Občinski svet občine Kamnik je na podlagi 21. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in
100/00), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93, 1/96, 56/99 in 22/00), 59. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in
30/98), 25. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94 in 20/98), 26.
člena odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v
Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00) ter 11. in 16.
člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) na
20. seji dne 25. 4. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cen odvajanja odpadnih

in padavinskih voda v Občini Kamnik

1. člen
Cene odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih

voda v Občini Kamnik znašajo:

uporabnik od 1. 7. 2001

gospodinjstvo 18,84 SIT/m3

gospodarstvo 36,47 SIT/ m3

V cenah za obračun storitev obvezne javne gospodar-
ske službe za odvajanja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda v Občini Kamnik niso upoštevane zakonsko pred-
pisane dajatve.

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, za obračun storitev obvezne javne
gospodarske službe pa se začne uporabljati po preteku
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enega meseca od prijave cen storitev obvezne javne gospo-
darske službe pristojnemu ministrstvu.

Št. 38101-0007/97
Kamnik, dne 25. aprila 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

2368. Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine
Kamnik in Občine Komenda za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic skupnih javnih zavodov

Na podlagi 51. in 61. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00, 100/00), 16. člena sta-
tuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99), 16. člena
statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99
in Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/01) in 3.
člena sklepa o načinu sporazumne delitve premoženja Ob-
čine Kamnik po stanju 31. 12. 1998 med Občini Kamnik in
Komenda (Uradni list RS, št. 7/00) sta Občinski svet občine
Kamnik na 20. seji, dne 25. 4. 2001 in Občinski svet
občine Komenda na 22. seji dne 24. 4. 2001, sprejela

S K L E P
o ustanovitvi skupnega organa Občine Kamnik in
Občine Komenda za izvrševanje ustanoviteljskih

pravic skupnih javnih zavodov

1. člen
S tem sklepom Občina Kamnik in Občina Komenda,

ustanavljata skupni organ zaradi zagotavljanja javnih služb in
uresničevanja ustanoviteljskih pravic v skupnih javnih zavo-
dih, in sicer:

– v Glasbeni šoli Kamnik,
– v Matični knjižnici Kamnik,
– v Zdravstvenem domu Julija Polca Kamnik,
– v Osnovni šoli 27. Julija, Kamnik.

2. člen
Skupni organ sestavljata župana občin ustanoviteljic.
Sedež skupnega organa je v Kamniku, Glavni trg 24,

1240 Kamnik.
Skupni organ predstavlja župan Občine Kamnik.

3. člen
Naloge skupnega organa:
– izvršuje ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic

do javnih zavodov iz 1. člena tega sklepa v skladu z aktom o
ustanovitvi posameznega javnega zavoda v imenu in za rač-
un občin ustanoviteljic;

– usklajuje odločitve v zvezi z zagotavljanjem javnih
služb, ki sodijo v pristojnost občinskih svetov ter jih izvajajo
javni zavodi iz 1. člena,

– izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nana-
šajo na skupno izvajanje javnih služb v zavodih iz 1. člena.

4. člen
Administrativno-tehnične in druge strokovne naloge,

potrebne za nemoteno delo skupnega organa, zagotavlja
Občinska uprava občine Kamnik.

5. člen
Skupni organ se sestaja na sejah, ki jih skliče župan

Občine Kamnik.
Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka občina.

6. člen
Za sprejem odločitve skupnega organa je potrebno

soglasje obeh občin.

7. člen
Sredstva za delo skupnega organa zagotavljata občini

ustanoviteljici po ključu števila prebivalcev posamezne obči-
ne.

V skladu z navedenim ključem posamezna občina za-
gotavlja sredstva kot sledi:

– Občina Kamnik 85,67%
– Občina Komenda 14,33%.

8. člen
Med sredstva za delo skupnega organa sodijo stroški

poslovanja skupnega organa, in sicer:
– materialni stroški,
– stroški strokovnega delavca v Občinski upravi občine

Kamnik.
Občina Komenda refundira svoj delež stroškov Občini

Kamnik na podlagi izstavljenih faktur in ustreznih dokazil o
dejansko opravljenem delu in nastalih materialnih stroških.

9. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in informativno v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda,
ko ga v enakem besedilu sprejmeta obe občini ustanovitelji-
ci ter prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 030-2/01
Kamnik, dne 24. aprila 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

Št. 64001-0007/01
Komenda, dne 24. aprila 2001.

Župan
Občine Komenda

Tomaž Drolec l. r.

KUZMA

2369. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Kuzma

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) in 15. člena
statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01)
je Občinski svet občine Kuzma na redni seji dne 11. 5.
2001 sprejel
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O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

na območju Občine Kuzma

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Na območju Občine Kuzma se za uporabo stavbnega

zemljišča plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji-
šča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo). Ta odlok določa
tudi zavezance za plačilo, merila za določitev višine nadome-
stila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila
za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila.

Vsa sredstva zbrana iz naslova plačila nadomestila so
prihodek proračuna Občine Kuzma in se namensko uporab-
ljajo za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter investi-
cij v komunalno infrastrukturo na območju Občine Kuzma.

2. člen
Nadomestilo se plačuje za uporabo zazidanega stav-

bnega zemljišča.

3. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plaču-

je od stanovanjske, počitniške in poslovne površine ter od
površine drugih objektov.

4. člen
Površina stanovanjske in počitniške stavbe je čista tlo-

risna površina vseh prostorov (sobe, predsobe, hodniki v
stanovanju, kuhinja, kopalnica, shrambe in drugi zaprti pro-
stori v stanovanju) ter čista tlorisna površina garaž za osebne
avtomobile.

5. člen
Površina poslovne stavbe je čista tlorisna površina po-

slovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovni prostor se
štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni
dejavnosti (nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na pro-
stem, zimski vrtovi itd.)

6. člen
Za poslovne površine drugih objektov se po tem odlo-

ku štejejo športno-rekreativne površine namenjene pridobit-
ni dejavnosti, gramoznice, peskokopi, površine namenjene
distribuciji električne energije, površine na katerih so grajeni
daljnovodi in druge naprave za distribucijo elektrike, teleko-
munikacij, vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave, površi-
ne za obratovanje bencinskih servisov in druge površine
namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plaču-

je na območjih Občine Kuzma, ki so opremljena vsaj z
električnim in cestnim omrežjem, in sicer v naseljih Dolič,
Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci in Trdkova.

8. člen
Območja iz prejšnjega člena so vrisana na grafičnih

kartah v merilu 1:5000 in so sestavni del tega odloka. Grafič-
ne karte so na vpogled na Občinski upravi občine Kuzma.

III. ZAVEZANCI

9. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so neposredni upora-

bniki zemljišča oziroma stavbe ali drugega objekta (lastniki,
najemniki zemljišč oziroma objektov, imetniki stanovanjske
pravice, drugi imetniki pravice uporabe…), ki so lahko fizič-
ne osebe, pravne osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisa-
ne v ustrezni register oziroma v drugo predpisano evidenco.

Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda ve-
činskemu lastniku (vodji gospodinjstva).

IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

10. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo naslednja me-

rila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami ter dejanska možnost priključi-
tve na te objekte in naprave,

2. vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega
zemljišča,

3. nenamenska uporaba stavbnega zemljišča.

11. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ob-

jekti in napravami individualne in kolektivne komunalne rabe
in možnost priključka na objekte in naprave se ovrednoti z
naslednjimi točkami:

1. cesta 10 točk
2. električno omrežje 15 točk
3. telefonsko omrežje 10 točk

12. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe so

zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena na
naslednje skupine:

A – na stavbna zemljišča za stanovanjske namene,
B – na stavbna zemljišča za poslovne namene gospo-

darskih dejavnosti,
C – na stavbna zemljišča za počitniške objekte.

13. člen
Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega

zemljišča se ovrednoti z naslednjim številom točk:

Vrsta dejavnosti oziroma namen
uporabe st. zemljišča Število točk

1. stanovanjski namen 100
2. poslov. namen gospod. dej. 200
3. počitniške dejavnosti 250

14. člen
Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemljiščih

se dodatno ovrednotijo s 100 točkami.
Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
1. nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne

dejavnosti),
2. nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega

stavbnega zemljišča,
3. nedograjen objekt več kot 10 let od izdaje gradbe-

nega dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemljiščih iz tega člena se ovredno-

tijo s pripadajočim številom točk, če se ugotovita najmanj
dva kriterija za stanje objekta.
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15. člen
Merila za druga stavbna zemljišča:
Število točk za m2 površine se določi na naslednji na-

čin:
1. elektrovodi (primarni)

– podzemni 50 točk
– nadzemni 100 točk

2. telekomunikacijski vodi
– podzemni 20 točk

3. bencinski servis 300 točk
4. regionalna cesta 40 točk
5. gramoznice, peskokopi 50 točk
Površine za distribucijo električne energije so površine

znotraj ograjenega območja stikališč in površine transforma-
torskih postaj.

Površine na katerih so grajeni podzemni elektrovodi,
telekomunikacijski vodi so površine, ki so potrebne za nor-
malno rabo, kar znaša 1 m2 za en dolžinski meter voda. Za
površine na katerih so zgrajeni tovrstni nadzemni vodi, pa se
obračunava 2 m2 za en dolžinski meter voda.

Nadomestilo se izračuna le za primarno elektro in tele-
komunikacijsko omrežje.

Površina za normalno rabo bencinskega servisa, pred-
stavlja celotno funkcionalno zemljišče tega objekta.

Površino regionalne ceste predstavlja celotno funkcio-
nalno zemljišče tega objekta, in sicer širina cestišča krat
dolžina ceste.

Površine gramoznic in peskokopov so površine, ki jih
zavezanec uporablja za izkoriščanje oziroma v določene
namene. Površine se določijo na osnovi dovoljenj oziroma
drugih uradnih evidenc.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

16. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se dolo-

či tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko,
počitniško in poslovno površino iz 11., 13., 14. in 15. člena
ter pomnoži z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

17. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Kuzma, za vsako leto
določi občinski svet s sklepom, na predlog župana občine.
Vrednost točke se spreminja ob izteku koledarskega leta in
velja za obdobje naslednjega leta.

18. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto pravi-

loma v dvakratnem znesku oziroma v skladu z določili zako-
na o davčnem postopku.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-
ni davčni organ, ki vodi postopke v zvezi z odmero, evidenti-
ranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obra-
čuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem po-
stopku.

19. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po

tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so
osnova za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se
vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev.

Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Ku-
zma nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem
odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomesti-
la, in sicer v 30 dneh po nastanku.

Zavezanci odgovarjajo za pravilnost podatkov. Če po-
datki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v določenem roku
popraviti in posredovati občinski upravi. Kolikor zavezanci
ne posredujejo popravljenih podatkov, se poslani podatki
smatrajo za pravilne in se uporabijo za odmero.

20. člen
Zavezancem za plačilo, ki podatkov Občinski upravi

občine Kuzma ne sporočijo, se odmeri nadomestilo od po-
vršine, ki je za odmerni predmet na razpolago v uradnih
evidencah, oziroma po oceni Občinske uprave občine Ku-
zma.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba
sporočena.

VI. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

21. člen
Občina Kuzma lahko v nekaterih primerih (elementarne

in druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.) skla-
dno s predpisi o davkih občanov, zavezance oprosti plače-
vanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila
ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.

Zaradi drugih utemeljenih vzrokov, odloča o posamez-
nih oprostitvah občinski svet na predlog župana.

Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila del-
no ali v celoti.

22. člen
Zahtevo za popolno ali delno oprostitev plačila nado-

mestila lahko zavezanci vložijo pri upravi Občine Kuzma.
O popolni ali delni oprostitvi plačila nadomestila, odlo-

ča uprava Občine Kuzma ob predhodnem mnenju Občin-
skega sveta občine Kuzma.

Po prejemu odločbe o odmeri nadomestila, lahko za-
vezanci v zakonitem roku ugovarjajo odmeri nadomestila pri
Davčnem uradu Murska Sobota.

23. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zavezan-

ci ne plačujejo v primerih, določenih v prvem odstavku 59.
člena zakona o stavbnih zemljiščih.

Nadomestilo se ne plačuje tudi za zemljišča, ki se
uporabljajo:

– za objekte, ki so v lasti Občine Kuzma,
– za objekte, ki jih verske skupnosti uporabljajo za

svojo versko dejavnost (cerkve, kapele, župnišča itd.),
– za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika ali

predstavljajo kulturno ali zgodovinsko dediščino,
– za potrebe društev in neprofitnih organizacij,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetij-

stvu od gospodarskih objektov kot so: objekti za rejo živali,
silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo
krme in stelje, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, lope
za hrambo kmetijske mehanizacije in podobno,

– za potrebe humanitarnih organizacij.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

24. člen
Z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 360.000 SIT se

kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki:
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– ne pošlje DURS ali Občinski upravi občine Kuzma na
njihovo zahtevo v roku 15 dni podatkov, ki so potrebni za
izračun nadomestila (20. člen),

– prijavi lažne podatke ali prikriva podatke, ki so potre-
bni za izračun nadomestila (19. člen),

– ne prijavi spremembe v 30. dneh od dneva nastanka
sprememb (19. člen).

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali fizična ose-
ba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem

odloku se zavezancem za leto 2001 odmeri za obdobje od
maja do decembra, torej za obdobje osmih mesecev.

26. člen
Z dnem pričetka uporabe tega odloka preneha veljati

odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na obmo-
čju Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 15/87).

27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 840/2001
Kuzma, dne 11. maja 2001.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

2370. Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest za kmetijske traktorje in delovne
stroje v Občini Kuzma za leto 2001

Na podlagi uredbe o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna
motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 8/93,
16/93, 4/94 in 39/95) in na podlagi 15. člena statuta
Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je
Občinski svet občine Kuzma na 21. redni seji dne 11. 5.
2001 sprejel

S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest
za kmetijske traktorje in delovne stroje v Občini

Kuzma za leto 2001

1. člen
Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje in de-

lovne stroje letna povračila – za dobo 12 mesecev za upora-
bo cest glede na moč motorja, v naslednjih višinah:

SIT
– do 18 KW (do 25 KM) 3.310
– nad 18 KW do 28 KW (od 26 do 40 KM) 5.130
– nad 28 KW do 46 KW (od 41 do 63 KM) 6.270
– nad 46 KW do 60 KW (od 64 do 82 KM) 7.760
– nad 60 KW (nad 82 KM) 9.760
– za delovne stroje (bagerji, kombajni) 15.000

2. člen
Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbira občin-

ska uprava. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin je odgo-
vorna občinska uprava.

3. člen
Sredstva pridobljena iz povračil za uporabo cest za

kmetijske traktorje in delovne stroje predstavljajo prihodek
posameznih naselij in se uporabljajo za redno vzdrževanje in
varstvo občinskih cest.

Vsak lastnik traktorja in delovnega stroja je dolžan v
skladu z zakonom o cestah plačati predpisano povračilo za
uporabo cest. Kolikor ne plača v določenem roku, se ga
izterja po veljavnih predpisih.

4. člen
Višina povračil se lahko med letom uskladi s sklepom

Občinskega sveta občine Kuzma v skladu z dvigom pristoj-
bin za ostala motorna vozila.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 964/2001
Kuzma, dne 11. maja 2001.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

MAJŠPERK

2371. Odredba o spremembi odredbe o načinu
financiranja za modernizacijo in vzdrževanje
lokalnih cest in javnih poti

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvez. razlaga,
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in
100/00 – skl. US), 14. člena odloka o občinskih cestah
(Uradni list RS, št. 43/99), določb odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 38/99)
in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št.
23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 7. izredni seji
dne 10. 5. 2001 sprejel

O D R E D B O
o spremembi odredbe o načinu financiranja

za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih cest
in javnih poti

1. člen
V odredbi o načinu financiranja za modernizacijo in

vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest (Uradni list RS, št.
47/96, 50/98) se v celotnem besedilu črta beseda »krajev-
nih« in nadomesti z besedilom »javnih poti«.

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se število »70« nadomesti s

številom »75«, število »30« pa s številom »25«.
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3. člen
V prvem odstavku 3. člena se število »30« nadomesti s

številom »40«, število »70« pa s številom »60«.

4. člen
V drugem odstavku 4. člena in 5. členu se število »50«

nadomesti s številom »65«, naslednje število »50« pa s
številom »35«.

5. člen
Te spremembe odredbe začnejo veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporab-
ljajo od 1. 1. 2001.

Št. 344-01/01-1
Majšperk, dne 10. maja 2001.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

MEDVODE

2372. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00)
in 58. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št.
34/95, 47/95 in 82/98) je Občinske svet občine Medvode
na 19. seji dne 24. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 22/95 in 11/99) se prvi odstavek 5. člena dopolni
tako, da se doda nova šesta alinea, ki se glasi:

– “inšpektorat.“
Drugi odstavek istega člena se dopolni tako, da se na

koncu doda novo besedilo, ki se glasi: “inšpektorat pa glav-
ni občinski inšpektor.“

2. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
Inšpektorat opravlja naslednje naloge:
– nadzor nad izvajanjem odlokov in drugih predpisov

Občine Medvode,
– nadzor nad mirujočim prometom,
– nadzor nad javnim redom in mirom.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Urad-

nem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 032-3/01
Medvode, dne 24. aprila 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

NOVO MESTO

2373. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Novo mesto

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 20. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
47/98) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26.
seji dne 26. 4.  2001 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini

Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo obvezne in izbirne gospo-

darske javne službe na območju Mestne občine Novo mesto.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti,

ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodar-
ske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne gospodar-
ske javne službe določene s tem odlokom.

II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pa-

davinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje poko-

pališč,
6. javna snaga in čiščenje javnih površin,
7. urejanje zelenih površin,
8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih

naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
9. vzdrževanje občinskih cest,
10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
11. gasilstvo,
12. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.

3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s toplotno energijo,
2. oskrba s plinom,
3. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba

naselij s požarno vodo v javni rabi,
4. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,
5. ravnanje s posebnimi odpadki,
6. urejanje javnih tržnic,
7. urejanje javnih sanitarij,
8. urejanje javne razsvetljave,
9. urejanje javnih parkirišč na javnih površinah,
10. urejanje javnih parkirnih hiš,
11. urejanje semaforskega sistema,
12. urejanje javnih igrišč in rekreacijskih površin,
13. urejanje prometne in neprometne signalizacije in

prometnih režimov,
14. urejanje mestnega prometa,
15. odvoz nepravilno parkiranih vozil,
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16. plakatiranje in obveščanje,
17. krasitev mesta in naselij,
18. monitoring varstva okolja.

III. NAČIN IZVAJANJA

4. člen
Obvezne in izbirne gospodarske javne službe se zago-

tavljajo v naslednjih oblikah:
1. v javnem podjetju,
2. z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
3. v režijskem obratu,
4. v javnem zavodu,
5. z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.
Oblika zagotavljanja posamezne gospodarske javne

službe iz 2. in 3. člena tega odloka se določi na podlagi
strokovnih odločitev občinske uprave, ki so podlaga za
pripravo odloka o posamezni gospodarski javni službi.

5. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi

predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organiza-
cijskih in drugih standardov in normativov. Opravljanje
posamezne gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega
odloka se podrobneje uredi z odlokom, v katerem se določi:

– organizacijska in prostorska zasnova njihovega oprav-
ljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu,
javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi
koncesije ali javnih kapitalskih vložkov),

– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način

njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izva-

janje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.

Do sprejetja odlokov iz predhodnega odstavka tega
člena se uporabljajo sedaj veljavni odloki, pravilniki in drugi
splošni akti, ki urejajo dejavnosti s področja gospodarskih
javnih služb.

6. člen
Organizacijske oblike izvajanja gospodarskih javnih služb

uredi občinski svet s posebnimi odloki in akti v skladu z zakoni,
ki urejajo ustanavljanje javnih zavodov, ustanavljanje javnih pod-
jetij oziroma gospodarskih družb, organiziranje režijskih obra-
tov, postopke za podeljevanje oziroma pridobitev koncesij za
opravljanje gospodarskih javnih služb in postopke za vlaganje
javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

Do ureditve razmerij z izvajalci gospodarskih javnih služb
se opravljanje gospodarskih javnih služb izven javnega pod-
jetja zagotavlja na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju
dejavnosti z izvajalci, ki so usposobljeni za opravljanje teh
dejavnosti.

7. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin lahko Občinski

svet Mestne občine Novo mesto ustanovi svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin. Sestavo, delovno področje in
pristojnosti teles za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi
občinski svet s posebnimi akti o ustanovitvi teh teles.

8. člen
Javne gospodarske službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin, določeno v skladu z zakonom,
– iz sredstev proračuna,
– iz drugih virov.

IV. KONČNE DOLOČBE

9. člen
Izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni, glede na

vrsto in lego, izdelati seznam infrastrukturnih objektov,
naprav in omrežja ter mobilnih in drugih sredstev, ki so
skladno s predpisi namenjena izvajanju gospodarskih javnih
služb v Mestni občini Novo mesto.

Izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni pripraviti in
posredovati občinskemu upravnemu organu Mestne občine
Novo mesto, pristojnemu za gospodarske javne službe,
seznam iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje v dveh
mesecih po uveljavitvi tega odloka.

10. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o gos-

podarskih javnih službah v Občini Novo mesto (Uradni list
RS, št. 71/94 in 40/98).

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-4/2001-1200
Novo mesto, dne 26. aprila 2001.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

Marjan Somrak l. r.

2374. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni
občini Novo mesto

Na podlagi 5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni
list RS, št. 65/99) in 20. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 47/98) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 25. seji dne 29. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini

Novo mesto

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Novo mesto in v naseljih z

uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje pod-
kategorije:

– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG) v
mestu Novo mesto,

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) v mestu Novo mesto in v naseljih
Straža ter Otočec,

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano ozna-
ko LK).
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3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Mestni občini Novo

mesto in ceste med naselji v Mestni občini Novo mesto in
naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 289120 C 291030 DVOR-AJDOVEC-BREZOVA REBER-PREČNA C 295040 1440 V 15589
2. 291050 C 291060 ROGOVILA-VELIKI KAL-DOLENJE KARTELJEVO C 295000 1543 V 3852
3. 291070 C 291010 DOLENJA VAS PRI MIRNI PEČI-HMELJČIČ-KNEŽIJA C 295000 210 V 3657
4. 295000 C H1 GORENJE KARTELJEVO-KNEŽIJA-

BREZJE PRI TREBNJEM C 425610 3080 V 2961
5. 295010 C 295020 DOLENJE KAMENCE-DALJNI VRH-GOLI VRH Z HIŠA 3014 V
6. 295020 C 651 MUHABER-POTOČNA VAS-DOLENJE KAMENCE C 105 1785 V
7. 295030 C 651 KUZARJEV KAL-SUHOR C 289120 3770 V
8. 295040 C 651 BRŠLJIN-PREČNA-STRAŽA C 419 7995 V
9. 295050 C 295040 CEGELNICA-ČEŠČA VAS-ZALOG-STRAŽA C 295040 5970 V
10. 295060 C 419 VAVTA VAS-DRGANJA SELA C 793030 4310 V
11. 295070 C 419 POTOK-VELIKI PODLJUBEN-BIRČNA VAS C 664 5685 V
12. 295080 C 295050 ZALOG-VOLAVČE-VRH-PETANE-BIRČNA VAS C 664 6660 V
13. 295090 C 664 RUPERČ VRH-POGANCE C 105 4025 V
14. 295100 C 295090 STRANSKA VAS-JURNA VAS-KOROŠKA VAS C 105 5440 V
15. 295110 C 295100 JAMA-RAKOVNIK PRI BIRČNI VASI-RAJNOVŠČE C 295090 2108 V
16. 295120 C 105 VINJA VAS-PODGRAD-PRISTAVA-MIHOVEC Z HIŠA 4900 V
17. 295130 C 105 ČRMOŠNJICE-STOPIČE-DOLŽ C 105 10660 V
18. 295140 C 105 DOLNJA TEŽKA VODA-STOPIČE C 295130 1150 V
19. 295150 C 295130 STOPIČE-VERDUN-ŠENTJOŠT C 295160 1260 V
20. 295160 C 295130 ČRMOŠNJICE-ŠENTJOŠT-HRUŠICA-GABRJE C 668 8251 V
21. 295170 C 295130 DOLŽ-PANGRČ GRM-GABRJE C 295160 3420 V
22. 295180 C 419 MALI SLATNIK-VELIKI SLATNIK-HRUŠICA C 295160 4483 V
23. 295190 C 419 PETELINJEK-POTOV VRH-KRIŽE C 295180 2710 V
24. 295200 C 668 VELIKE BRUSNICE-DOLENJI SUHADOL-GABRJE C 920 6290 V
25. 295210 C 105 RAGOVO-KRKA-SMOLENJA VAS C 419 4917 V
26. 295220 C 419 RATEŽ- GUMBERK-OTOČEC C 667 2500 V
27. 295230 C 419 STRUGA-OTOČEC C 667 1700 V
28. 295240 C 105 DOLENJE KAMENJE-GORENJE KAMENJE O 295241 1475 V
29. 295250 C 105 DOLENJE KAMENCE-TRŠKA GORA-ČEŠNJICE-LEŠNICA C 667 6095 V
30. 295260 C 105 MAČKOVEC-SEVNO-TRŠKA GORA C 295250 1975 V
31. 295270 C 295250 LEŠNICA-STARI GRAD-DOLENJE GRČEVJE-KOTI C 796630 4627 V
32. 295280 C 667 OTOČEC-PAHA-PODTURN C 425500 7517 V 4027
33. 295290 C 295280 PAHA-ŽALOVIČE C 295320 2975 V
34. 295300 C 295280 HERINJA VAS-ŠMARJEŠKE TOPLICE C 295320 2605 V
35. 295310 C 667 LUTRŠKO SELO-GORENJE KRONOVO C 667 1268 V
36. 295320 C 667 ŠMARJEŠKE TOPLICE-ŽALOVIČE-GORENJA VAS C 667 8310 V
37. 295330 C 667 ZBURE-MALA STRMICA-VELIKA STRMICA C 425500 3300 V 1350
38. 295340 C 667 RADOVLJA-CELEVEC-DOLENJE LAKNICE C 418 4072 V 449
39. 295350 C 667 DOLENJE KRONOVO-DOBRAVA C 669 3374 V 2105
40. 295360 C 295350 BELA CERKEV-VINJI VRH C 295390 2475 V
41. 295370 C 667 ŠMARJEŠKE TOPLICE-BELA CERKEV-DRAGA C 295350 3452 V
42. 295380 C 295370 CEROVEC-STRELAC-ŠMARJETA C 295400 1670 V
43. 295390 C 295400 OREŠJE-VINJI VRH-DOBRUŠKA VAS C 418 1947 V 2189
44. 295400 C 667 ŠMARJETA-OSREČJE-ŠKOCJAN C 418 2393 V 886
45. 295410 C 667 ŠMARJETA-VINICA-ZALOG PRI ŠKOCJANU C 418 3968 V 710
46. 394010 C 419 DOLENJI MAHAROVEC-GORENJA GOMILA-DRAGA C 295350 120 V 3307
47. 395070 C 395010 HRASTJE-TOLSTI VRH-DOLENJI SUHADOL C 295200 267 V 2372
48. 399030 C 418 DOBRUŠKA VAS-TOMAŽJA VAS-DRAGA C 295370 774 V 2922
49. 399120 C 399110 KLENOVIK-VELIKE POLJANE-ZBURE C 418 245 V 2217
50. 425530 C 425500 MIRNA VAS-LAKOTA C 295320 1121 V 3069
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4. člen
Lokalne ceste (LC) v mestu Novo mesto, razvrščene v podkategorije, so:
– glavne mestne ceste (LG)

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 299000 C 419 GLAVNI TRG–ROZMANOVA ULICA–PREŠERNOV TRG
– SOKOLSKA ULICA-ROZMANOVA ULICA C 105 1240 V

– zbirne mestne ceste (LZ)
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 299010 C 664 SMREČNIKOVA ULICA C 419 1110 V
2. 299020 C 105 JEDINŠČICA-OB TEŽKI VODI C 664 1635 V
3. 299030 C 664 KOŠENICE-K ROKU C 299020 1633 V
4. 299040 C 419 ULICA SLAVKA GRUMA-

CESARJEVA ULICA-ŠEGOVA ULICA C 664 1474 V
5. 299050 C 299010 TRDINOVA ULICA-GUBČEVA ULICA-MUŠIČEVA ULICA C 419 1049 V
6. 299060 C 419 JAKČEVA ULICA-RAGOVSKA ULICA-RAGOVO C 105 1660 V
7. 299070 C 105 AVŠIČEVA ULICA-NA LAZU-

KNAFELČEVA ULICA-
POT NA GORJANCE-NA LAZU O 299071 1138 V

8. 299080 C 419 LOBETOVA ULICA C 419 306 V
9. 299090 C 295040 POVHOVA ULICA-CEGELNICA C 295040 1107 V
10. 299100 C 105 KOČEVARJEVA ULICA-CESTA BRIGAD-V BREZOV LOG C 105 978 V
11. 299110 C 105 KOŠTIALOVA ULICA-MESTNE NJIVE-CANKARJEVA ULICA C 105 970 V
12. 299120 C 105 POD TRŠKO GORO C 105 795 V
13. 299130 C 419 BROD-ŠEGOVA ULICA C 299040 1291 V
14. 299140 C 664 LEBANOVA ULICA O 299141 576 V
15. 299150 C 419 NAD MLINI C 299010 550 V
16. 299160 C 299050 ADAMIČEVA ULICA-SKALICKEGA ULICA C 299050 740 V
17. 299170 C 419 ULICA ILKE VAŠTETOVE C 299060 600 V
18. 299190 C 664 KRALLOVA ULICA-ŠUKLJETOVA ULICA C 664 577 V
19. 299210 C 105 ULICA IVANA ROBA O 299211 615 V
20. 299220 C 419 PODBEVŠKOVA ULICA C 419 672 V
21. 299240 C 299100 ULICA DANILA BUČARJA-ULICA STARE PRAVDE C 299100 545 V
22. 299250 C 105 BRŠLJIN–MIRNOPEŠKA CESTA C 651 1206 V

– mestne ceste (LK)
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 299180 C 299060 ULICA MARJANA KOZINE C 799280 474 V
2. 299200 C 105 GOTNA VAS C 799200 425 V
3. 299230 C 299090 LASTOVČE-GROBLJE Z HIŠA 1674 V

5. člen
Lokalne ceste v naseljih Straža in Otočec z uvedenim uličnim sistemom so:
– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Straža

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 298000 C 295040 POD SROBOTNIKOM C 295040 600 V
2. 298020 C 295040 PODREBER-DULE C 295040 805 V
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– krajevne ceste (LK) v naselju Straža
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 298010 C 298000 STARA CESTA C 798940 400 V

– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Otočec
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 298030 C 295280 ŠOLSKA CESTA C 295270 820 V

– krajevne ceste (LK) v naselju Otočec
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 298040 C 298030 DOBRAVA Z  HIŠA 538 V

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 790910 C 298020 PODGORA Z  NEMEC 1348 V
2. 790920 C 733 RUMANJA VAS h. št. 34a 322 V
3. 790930 C 790910 PODGORA h. št. 23 269 V
4. 790940 C 790910 PODGORA h. št. 24 136 V
5. 790950 C 295040 PODGORA C 790910 1497 V
6. 790960 C 790910 PODGORA Z VIKEND 435 V
7. 790970 C 790950 PODGORA h. št. 168 195 V
8. 790980 C 790950 PODGORA h. št. 97 567 V
9. 790990 C 295040 PODGORA C 790950 1020 V
10. 791000 C 790980 PODGORA Z VIKEND 355 V
11. 791220 C 419 VAVTA VAS h. št. 9 233 V
12. 791230 C 419 VAVTA VAS h. št. 61 467 V
13. 791240 C 791230 VAVTA VAS h. št. 91 179 V
14. 791250 C 791240 VAVTA VAS h. št. 85 123 V
15. 791260 C 295040 PREČNA–LUKNJA Z RIBOGOJNICA 883 V
16. 791310 C 295050 ZALOG Z  KMET. ZADRU. 615 V
17. 791320 C 733 RUMANJA VAS h. št. 24 185 V
18. 791390 C 791830 DRGANJA SELA Z VIKEND 146 V
19. 791400 C 419 JURKA VAS h. št. 38 201 V
20. 791410 C 795530 SMOLENJA VAS h. št. 86 111 V
21. 791430 C 792970 DRGANJA SELA–URŠNA SELA C 792980 925 V
22. 791470 C 295040 DOLENJA STRAŽA–SELA C 295050 1268 V
23. 791480 C 419 POTOK h. št. 13 85 V
24. 791490 C 295070 POTOK h. št. 14a 145 V
25. 791630 C 664 ŠKRJANČE PRI NOVEM MESTU–BORIČEVO h. št. 11 1530 V
26. 791640 C 295010 GORENJE KAMENCE–HUDO C 651 1313 V
27. 791650 C 791640 GORENJE KAMENCE h. št .1 472 V
28. 791660 C 295010 GORENJE KAMENCE h. št. 2 197 V
29. 791670 C 295010 DALJNI VRH Z   HIŠA 724 V
30. 791680 C 295080 PETANE h. št. 2 279 V
31. 791690 C 295010 DALJNI VRH h. št. 25 134 V
32. 791700 C 298120 SUHOR h. št. 36 194 V
33. 791710 C 791720 PREČNA–SUHOR C 295030 955 V



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 24. 5. 2001 / Stran 4651

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

34. 791720 C 295040 PREČNA–KUZARJEV KAL C 295030 1021 V
35. 791730 C 295030 SUHOR C 791710 309 V
36. 791740 C 295040 PREČNA Z HIŠA 295 V
37. 791750 C 295040 PREČNA C 791760 184 V
38. 791760 C 295040 PREČNA – ŠOJEVEC h. št. 21 226 V
39. 791770 C 797410 ZAGRAD PRI OTOČCU Z VIKEND 143 V
40. 791780 C 295030 KUZARJEV KAL h. št. 34 174 V
41. 791800 C 295040 PODGORA h. št. 24a 425 V
42. 791810 C 295040 PODGORA h. št. 16 373 V
43. 791830 C 793030 DRGANJA SELA Z VIKEND 598 V
44. 791840 C 295040 PODGORA h. št. 10 275 V
45. 791850 C 295040 PREČNA h. št. 46 539 V
46. 791860 C 295040 PREČNA C 791880 287 V
47. 791870 C 791860 PREČNA h. št. 83 293 V
48. 791880 C 295040 PREČNA – ČEŠČA VAS C 295050 1249 V
49. 791890 C 295040 PREČNA C 791870 264 V
50. 791900 C 295030 KUZARJEV KAL h. št. 2 251 V
51. 791910 C 791900 KUZARJEV KAL C 295030 327 V
52. 791920 C 419 SREBRNIČE h. št. 20 107 V
53. 791930 C 419 SREBRNIČE h. št. 21 95 V
54. 791940 C 295050 ZALOG h. št. 10a 161 V
55. 791950 C 295050 ČEŠČA VAS h. št. 22a 497 V
56. 791960 C 295050 ČEŠČA VAS h. št. 32 155 V
57. 792590 C 295270 ZAGRAD PRI OTOČCU h. št. 6 280 V
58. 792750 C 419 VAVTA VAS h. št. 96 194 V
59. 792770 C 295060 VAVTA VAS h. št. 80 135 V
60. 792780 C 419 VAVTA VAS C 792770 242 V
61. 792810 C 295070 POTOK h. št. 35 323 V
62. 792820 C 791950 ČEŠČA VAS h. št. 27 126 V
63. 792890 C 295080 LOKE h. št. 15 106 V
64. 792900 C 792890 LOKE C 295080 105 V
65. 792910 C 419 SREBRNIČE h. št. 11a 74 V
66. 792920 C 295080 POTOK h. št. 3 137 VV
67. 792930 C 419 JURKA VAS h. št. 43 127 V
68. 792940 C 295090 DOLNJA TEŽKA VODA Z SKLADIŠČE 166 V
69. 792950 C 295110 RAJNOVŠČE h. št. 1 89 V
70. 792960 C 295340 ZBURE h. št. 12 382 V
71. 792970 C 295060 DRGANJA SELA C 792980 2695 V
72. 792980 C 793020 URŠNA SELA–DRGANJA SELA C 792970 3040 V
73. 792990 C 792980 DRGANJA SELA–URŠNA SELA C 793020 2464 V
74. 793010 C 295060 DRGANJA SELA h. št. 22 960 V
75. 793030 C 295060 DRGANJA SELA O 793031 1240 V
76. 793120 C 664 LJUBEN h. št. 80 623 V
77. 793190 C 295070 PETANE C 295080 657 V
78. 793200 C 295070 VELIKI PODLJUBEN h. št. 22 630 V
79. 793220 C 793200 VELIKI PODLJUBEN h. št. 27 173 V
80. 793280 C 795530 SMOLENJA VAS Z VIKEND 243 V
81. 793330 C 797910 GRADENJE Z VIKEND 303 V
82. 793390 C 664 LAZE–TRAVNI DOL–PLEŠ h. št. 30 2642 V 870
83. 793400 C 295100 GORENJE LAKOVNICE h. št. 18 152 V
84. 793410 C 295110 DOLENJE LAKOVNICE C 295100 588 V
85. 793420 C 793400 GORENJE LAKOVNICE Z VIKEND 1814 V
86. 793430 C 793410 DOLENJE LAKOVNICE C 295100 362 V
87. 793440 C 295100 JAMA h. št. 9 799 V
88. 793450 C 295100 STRANSKA VAS C 295090 571 V
89. 793460 C 793450 STRANSKA VAS C 295090 544 V
90. 793470 C 793450 STRANSKA VAS C 793450 443 V
91. 793480 C 667 LEŠNICA h. št. 4 108 V
92. 793490 C 295090 RUPERČVRH h. št. 2 231 V
93. 793500 C 797430 HERINJA VAS h. št. 45 110 V
94. 793510 C 295090 STRANSKA VAS h. št. 136 740 V
95. 793520 C 793510 RUPERČVRH h. št. 109 320 V
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96. 793530 C 793510 STRANSKA VAS h. št. 135 148 V
97. 793540 C 793510 STRANSKA VAS h. št. 154 291 V
98. 793550 C295090 STRANSKA VAS h. št. 5 193 V
99. 793560 C 295080 BIRČNA VAS h. št. 5 207 V
100. 793570 C 295080 BIRČNA VAS C 664 486 V
101. 793580 C793420 GORENJE LAKOVNICE Z VIKEND 378 V
102. 793590 C 295100 STRANSKA VAS C 793610 432 V
103. 793600 C 793590 STRANSKA VAS h. št. 6 411 V
104. 793610 C 793590 STRANSKA VAS h. št. 8 473 V
105. 793620 C 793600 STRANSKA VAS h. št. 15 184 V
106. 793630 C 796190 LEŠNICA h. št. 17 171 V
107. 793640 C 795770 DOLENJA VAS h. št. 8 104 V
108. 793650 C 664 BIRČNA VAS h. št. 58a 202 V
109. 793660 C 793650 BIRČNA VAS h. št. 13b 93 V
110. 793670 C 664 BIRČNA VAS h. št. 33a 222 V
111. 793680 C 664 BIRČNA VAS h. št. 38 123 V
112. 793690 C 664 BIRČNA VAS h. št. 47 185 V
113. 793700 C 664 BIRČNA VAS h. št. 28 256 V
114. 793720 C 664 BIRČNA VAS–PADEŽ h. št. 51 1626 V
115. 793730 C 295090 STRANSKA VAS h. št. 1 513 V
116. 793740 C 295110 RAKOVNIK PRI BIRČNI VASI h. št. 10 140 V
117. 793750 C 105 DOLNJA TEŽKA VODA h. št. 43 251 V
118. 793770 C 793750 DOLNJA TEŽKA VODA h. št. 44 246 V
119. 793780 C 295130 VELIKI OREHEK h. št. 17 204 V
120. 793790 C 105 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH h. št. 1 361 V
121. 793800 C 295130 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH C 793790 140 V
122. 793810 C 295130 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH h. št. 20 187 V
123. 793820 C 295130 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH Z VIKEND 402 V
124. 793830 C 295130 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH h. št. 66 133 V
125. 793840 C 295130 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH h. št. 53a 77 V
126. 793850 C 295130 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH h. št. 64 191 V
127. 793860 C 295100 KOROŠKA VAS h. št. 19 352 V
128. 793870 C 795070 POTOVSKA GORA Z VIKEND 167 V
129. 793880 C 295100 KOROŠKA VAS h. št. 38 145 V
130. 793890 C 295100 KOROŠKA VAS–JEVŠEVCA h. št. 33 536 V
131. 793900 C 295100 JURNA VAS h. št. 14 168 V
132. 793910 C 295120 PODGRAD–PRISTAVA h. št. 35 1104 V
133. 793920 C 295100 JURNA VAS h. št. 1 189 V
134. 793930 C 295100 JURNA VAS h. št. 20 367 V
135. 793940 C 295100 JURNA VAS h. št. 40 147 V
136. 793950 C 295120 MIHOVEC–POD MIHOVCEM h. št. 2 388 V
137. 793960 C 295120 GORNJA PRISTAVA h. št. 2 182 V
138. 793970 C 295120 PRISTAVA h. št. 5 133 V
139. 793980 C 794020 STOPIČE h. št. 87 182 V
140. 793990 C 797810 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS C 797820 281 V
141. 794000 C 295140 DOLNJA TEŽKA VODA h. št. 31 166 V
142. 794010 C 295130 VELIKI OREHEK h. št. 5 202 V
143. 794020 C 295130 STOPIČE h. št. 61 138 V
144. 794030 C 295130 STOPIČE h. št. 11 108 V
145. 794040 C 794050 GORNJA TEŽKA VODA h. št. 17 190 V
146. 794050 C 295130 STOPIČE–GORNJA TEŽKA VODA C 105 2112 V
147. 794060 C 794050 PLEMBERK O 794061 815 V
148. 794070 C 105 NOVA GORA–KOROŠKA VAS h. št. 7 412 V
149. 794080 C 295100 KOROŠKA VAS Z VIKEND 157 V
150. 794090 C 105 MALI CEROVEC h. št. 4A 1528 V
151. 794100 C 795780 SELA PRI RATEŽU h. št. 7a 143 V
152. 794110 C 295120 PODGRAD h. št. 27 135 V
153. 794120 C 295120 KONEC h. št. 14A 683 V
154. 794130 C 795710 POTOV VRH Z HIŠA 335 V
155. 794140 C 793890 KOROŠKA VAS–PODGRAD C 295120 1339 V
156. 794150 C 795710 POTOV VRH Z VIKEND 231 V
157. 794160 C 295120 VINJA VAS–VELIKI CEROVEC C 105 1009 V
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158. 794170 C 794160 VINJA VAS C 295120 190 V
159. 794180 C 794170 VINJA VAS h. št. 37 130 V
160. 794190 C 295120 PODGRAD h. št. 50 329 V
161. 794200 C 295120 PODGRAD h. št. 3 96 V
162. 794280 C 295160 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH Z VIKEND 339 V
163. 794310 C 295160 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH h. št. 44 223 V
164. 794330 C 295130 ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH h. št. 15 130 V
165. 794340 C 794330 ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH Z VIKEND 240 V
166. 794350 C 295130 ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH h. št. 25b 174 V
167. 794360 C 295130 MALI OREHEK–BREZOVICA PRI STOPIČAH h. št. 9 949 V
168. 794370 C 295130 MALI OREHEK–SELA PRI ZAJČJEM VRHU Z VIKEND 1317 V
169. 794380 C 794370 SELA PRI ZAJČJEM VRHU C 794390 83 V
170. 794390 C 794370 ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH–SELA PRI ZAJČJEM VRHU C 295130 439 V
171. 794400 C 295160 HRIB PRI OREHKU h. št. 40 124 V
172. 794410 C 295130 ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH h. št. 3 133 V
173. 794420 C 794410 ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH C 295130 132 V
174. 794480 C 295130 VRHE h. št. 12 195 V
175. 794500 C 794480 VRHE h. št. 6 141 V
176. 794510 C 295160 VELIKA HRUŠICA h. št. 104 533 V
177. 794520 C 105 VELIKI CEROVEC h. št. 16 1236 V
178. 794530 C 794520 VELIKI CEROVEC h. št. 15 91 V
179. 794540 C 794520 VELIKI CEROVEC h. št. 35 120 V
180. 794550 C 794520 VELIKI CEROVEC C 794540 84 V
181. 794560 C 795020 POTOVSKA GORA C 795070 125 V
182. 794570 C 295130 IGLENIK Z VIKEND 498 V
183. 794590 C 295270 DOLENJE GRČEVJE h. št. 7 202 V
184. 794720 C 798020 DRAGA Z CERKEV 362 V
185. 794820 C 920 JUGORJE h. št. 9 278 V
186. 794900 C 798010 DRAGA C 399030 1188 V
187. 794910 C 399030 DRAGA h. št. 10 433 V
188. 794930 C 668 PODNIŠČE–PREČNICE Z VIKEND 733 V
189. 794940 C 794900 DRAGA Z VIKEND 256 V
190. 794950 C 920 JUGORJE Z VIKEND 356 V
191. 794960 C 794970 GORENJI SUHADOL h. št. 34 558 V
192. 794970 C 295200 GORENJI SUHADOL h. št. 3 926 V
193. 794980 C 295200 DOLENJI SUHADOL h. št. 1 239 V
194. 794990 C 795000 VELIKI SLATNIK h. št. 94 795 V
195. 795000 C 295180 VELIKI SLATNIK h. št. 84 1364 V
196. 795010 C 795020 POTOV VRH C 295180 624 V
197. 795020 C 295190 POTOV VRH–POTOVSKA GORA h. št. 222 1649 V
198. 795030 C 795020 POTOV VRH h. št. 160 283 V
199. 795050 C 795020 POTOV VRH h. št. 181 231 V
200. 795060 C 795020 POTOVSKA GORA Z  HIŠA 277 V
201. 795070 C 795020 VELIKI SLATNIK–VELIKE BRUSNICE C 795860 1896 V
202. 795090 C 295160 VELIKA HRUŠICA h. št .102 668 V
203. 795100 C 795090 VELIKA HRUŠICA h. št. 17 126 V
204. 795110 C 295160 VELIKA HRUŠICA h. št. 83 489 V
205. 795120 C 295160 VELIKA HRUŠICA Z VIKEND 154 V
206. 795130 C 295130 MALI OREHEK h. št. 6 582 V
207. 795140 C 295160 VELIKA HRUŠICA–PANGRČ GRM C 295170 1824 V
208. 795150 C 795140 VELIKA HRUŠICA h. št. 37 93 V
209. 795160 C 792970 DRGANJA SELA–URŠNA SELA C 793060 1475 V
210. 795170 C 795180 SELA PRI ZAJČJEM VRHU C 794390 350 V
211. 795180 C 794370 SELA PRI ZAJČJEM VRHU Z VIKEND 218 V
212. 795190 C 295160 MALA HRUŠICA–VELIKI OREHEK C 795220 1135 V
213. 795200 C 795190 MALA HRUŠICA h. št. 5 93 V
214. 795210 C 795190 MALA HRUŠICA h. št. 10 288 V
215. 795220 C 794010 HRIB PRI OREHKU–VELIKI OREHEK C 295160 1387 V
216. 795230 C 795220 HRIB PRI OREHKU h. št. 7a 443 V
217. 795240 C 794010 VELIKI OREHEK Z  HIŠA 507 V
218. 795250 C 795220 HRIB PRI OREHKU h. št. 13 95 V
219. 795260 C 795240 VELIKI OREHEK C 795280 262 V
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220. 795270 C 795290 VERDUN Z VIKEND 647 V
221. 795280 C 795220 VELIKI OREHEK h. št. 37 267 V
222. 795290 C 295130 VERDUN h. št. 8 790 V
223. 795300 C 295160 HRIB PRI OREHKU h. št. 44 488 V
224. 795310 C 295160 HRIB PRI OREHKU h. št. 33 417 V
225. 795320 C 295180 MALA HRUŠICA C 295160 89 V
226. 795330 C 295180 MALA HRUŠICA h. št. 34 152 V
227. 795340 C 295130 STOPIČE h. št. 58a 400 V
228. 795350 C 295160 ŠENTJOŠT h. št. 9a 170 V
229. 795360 C 295150 BURENCE h. št. 6 225 V
230. 795370 C 295130 STOPIČE h. št. 73 203 V
231. 795380 C 295130 STOPIČE Z   HIŠA 184 V
232. 795390 C 295130 STOPIČE h. št. 42 641 V
233. 795400 C 795390 STOPIČE h. št. 93 87 V
234. 795410 C 795290 VERDUN h. št. 21 140 V
235. 795420 C 795290 VERDUN h. št. 12 128 V
236. 795430 C 295130 VERDUN h. št. 15 130 V
237. 795440 C 295160 ŠENTJOŠT h. št. 16 120 V
238. 795450 C 295150 VERDUN C 795290 394 V
239. 795460 C 295360 BELA CERKEV h. št. 196 390 V
240. 795470 C 295190 PETELINJEK h. št. 39 132 V
241. 795480 C 419 MALI SLATNIK h. št. 25 307 V
242. 795490 C 795480 MALI SLATNIK h. št. 20a 177 V
243. 795500 C 419 MALI SLATNIK h. št. 10b 568 V
244. 795510 C 795500 MALI SLATNIK h. št. 7c 89 V
245. 795520 C 795530 SMOLENJA VAS C 295210 78 V
246. 795530 C 295210 VERDUN–SMOLENJA VAS C 793280 774 V
247. 795540 C 295210 SMOLENJA VAS h. št. 85 297 V
248. 795550 C 795540 SMOLENJA VAS C 295210 1239 V
249. 795560 C 795540 SMOLENJA VAS h. št. 51a 95 V
250. 795570 C 795530 SMOLENJA VAS h. št. 22b 86 V
251. 795580 C 295210 SMOLENJA VAS h. št. 90 613 V
252. 795590 C 419 MALI SLATNIK h. št. 66a 120 V
253. 795600 C 419 PETELINJEK–NOVA GORA h. št. 4 453 V
254. 795610 C 419 MALI SLATNIK h. št. 51 165 V
255. 795620 C 419 PETELINJEK C 795600 383 V
256. 795630 C 795620 PETELINJEK Z VIKEND 116 V
257. 795640 C 295190 POTOV VRH h. št. 28 76 V
258. 795650 C 419 RATEŽ h. št. 47 1353 V
259. 795660 C 795650 RATEŽ h. št. 35 126 V
260. 795670 C 795650 RATEŽ h. št. 88 647 V
261. 795680 C 795670 RATEŽ h. št. 83 178 V
262. 795690 C 795710 POTOV VRH C 295190 184 V
263. 795700 C 795710 POTOV VRH h. št. 46 166 V
264. 795710 C 295190 POTOV VRH Z VIKEND 620 V
265. 795720 C 105 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH h. št. 15 203 V
266. 795730 C 295190 POTOV VRH h. št. 38 161 V
267. 795740 C 795650 RATEŽ Z VIKEND 456 V
268. 795750 C 419 RATEŽ h. št. 12 324 V
269. 795760 C 295220 RATEŽ h. št. 65 115 V
270. 795770 C 419 RATEŽ – GUMBERK C 295220 1983 V
271. 795780 C 795770 SELA PRI RATEŽU h. št. 15 296 V
272. 795790 C 795770 SELA PRI RATEŽU h. št. 19 143 V
273. 795800 C 795770 SELA PRI RATEŽU Z VIKEND 202 V
274. 795810 C 295220 GUMBERK h. št. 8a 303 V
275. 795820 C 419 RATEŽ–BREZJE h. št. 3 917 V
276. 795830 C 795860 VELIKE BRUSNICE h. št. 172 607 V
277. 795840 C 668 MALE BRUSNICE h. št. 22 332 V
278. 795850 C 798650 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 273 93 V
279. 795860 C 668 VELIKE BRUSNICE h. št. 49 481 V
280. 795870 C 795070 VELIKE BRUSNICE Z REZERVOAR 234 V
281. 795880 C 795860 VELIKE BRUSNICE h. št. 62a 125 V
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282. 795890 C 797670 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 52 464 V
283. 795900 C 668 VELIKE BRUSNICE h. št.46a 143 V
284. 795910 C 295320 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 87 113 V
285. 795920 C 795760 RATEŽ h. št. 59 83 V
286. 795930 C 668 VELIKE BRUSNICE h. št. 75 242 V
287. 795940 C 668 VELIKE BRUSNICE Z VIKEND 1013 V
288. 795950 C 295200 VELIKE BRUSNICE–DOLENJI SUHADOL h. št. 21a 1747 V
289. 795960 C 795950 VELIKE BRUSNICE h. št.12a 85 V
290. 795970 C 668 VELIKE BRUSNICE C 795950 498 V
291. 795980 C 795950 VELIKE BRUSNICE h. št. 99 88 V
292. 795990 C 419 RATEŽ h. št. 16c 122 V
293. 796000 C 797560 ŠMARJEŠKE TOPLICE C 797570 81 V
294. 796010 C 795950 VELIKE BRUSNICE h. št. 137 291 V
295. 796020 C 668 RATEŽ h. št. 4 220 V
296. 796030 C 795970 VELIKE BRUSNICE Z VIKEND 683 V
297. 796040 C 795970 VELIKE BRUSNICE h. št. 30a 226 V
298. 796050 C 295200 DOLENJI SUHADOL h. št. 16 165 V
299. 796060 C 295200 DOLENJI SUHADOL h. št. 6 171 V
300. 796070 C 295200 DOLENJI SUHADOL C 796080 374 V
301. 796080 C 295200 DOLENJI SUHADOL Z HIŠA 357 V
302. 796090 C 295200 LESKOVEC Z DEPONIJA 189 V
303. 796100 C 796090 LESKOVEC C 295200 481 V
304. 796110 C 796100 LESKOVEC h. št. 5 235 V
305. 796120 C 295200 LESKOVEC C 796100 190 V
306. 796130 C 795770 DOLENJA VAS–ŽIHOVO SELO Z HIŠA 1208 V
307. 796140 C 796260 KAMENSKA GORA h. št. 28 195 V
308. 796160 C 796170 OTOČEC C 667 73 V
309. 796170 C 667 OTOČEC h. št. 25 225 V
310. 796180 C 295250 JELŠE PRI OTOČCU–LEŠNICA C 796190 1014 V
311. 796190 C 667 LEŠNICA h. št. 3 366 V
312. 796200 C 667 LEŠNICA Z VRTEC 131 V
313. 796210 C 295230 STRUGA h. št. 9 772 V
314. 796220 C 295230 OTOČEC Z JASA 173 V
315. 796230 C 295000 GORENJE KARTELJEVO h. št. 12 871 V
316. 796240 C 796230 GORENJE KARTELJEVO C 295000 1410 V
317. 796250 C 295000 DOLENJE KARTELJEVO C 291050 468 V
318. 796260 C 295000 GRAD HMELJNIK C 796280 3126 V
319. 796270 C 295080 PETANE h. št.10 150 V
320. 796280 C 796290 KAMENSKA GORA–GORENJE KARTELJEVO C 796290 2068 V
321. 796290 C 295240 GORENJE KAMENJE C 796280 1149 V
322. 796300 C 796850 GOLUŠNIK–GORENJE KAMENJE C 796290 916 V
323. 796310 C 795580 SMOLENJA VAS Z VIKEND 205 V
324. 796320 C 796290 GORENJE KAMENJE C 295240 223 V
325. 796330 C 796290 GORENJE KAMENJE h. št. 70 250 V
326. 796340 C 796280 GORENJE KAMENJE C 796290 394 V
327. 796350 C 295070 GORENJE MRAŠEVO h. št. 8 150 V
328. 796360 C 796290 GORENJE KAMENJE h. št. 9 155 V
329. 796370 C 295240 DOLENJE KAMENJE h. št. 12 347 V
330. 796380 C 796170 OTOČEC C 667 104 V
331. 796390 C 295280 SREDNJE GRČEVJE h. št. 27 284 V
332. 796400 C 295290 ŠTRAVBERK h. št. 4 2262 V
333. 796410 C 796400 ŠTRAVBERK h. št. 6 480 V
334. 796420 C 295280 SELA PRI ŠTRAVBERKU h. št. 6 363 V
335. 796440 C 295280 SELA PRI ŠTRAVBERKU h. št. 25a 553 V
336. 796450 C 796440 SELA PRI ŠTRAVBERKU Z VIKEND 262 V
337. 796460 C 796400 ŠTRAVBERK h. št. 1 427 V
338. 796470 C 295280 GORENJE GRČEVJE h. št. 3 797 V
339. 796490 C 295080 VRH PRI LJUBNU h. št. 2 206 V
340. 796500 C 295270 ZAGRAD PRI OTOČCU h. št. 77 357 V
341. 796510 C 105 DOBRAVA h. št. 35 977 V
342. 796520 C 796510 DOBRAVA h. št. 46 351 V
343. 796530 C 796350 GORENJE MRAŠEVO h. št. 12 109 V
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344. 796540 C 295330 GRIČ PRI KLEVEVŽU h. št. 20 801 V
345. 796550 C 295400 OREŠJE h. št. 9 277 V
346. 796560 C 295410 OREŠJE C 295400 390 V
347. 796570 C 295400 OREŠJE h. št. 40 274 V
348. 796580 C 418 ZBURE h. št. 20 285 V
349. 796600 C 295010 GORENJE KAMENCE h. št. 66 429 V
350. 796610 C 796600 GORENJE KAMENCE Z HIŠA 245 V
351. 796620 C 796600 GORENJE KAMENCE C 796610 115 V
352. 796630 C 295270 KOTI Z VIKEND 577 V
353. 796640 C 796630 KOTI h. št. 2 248 V
354. 796650 C 295270 SREDNJE GRČEVJE h. št. 64 509 V
355. 796660 C 797430 HERINJA VAS Z VIKEND 446 V
356. 796670 C 295280 SREDNJE GRČEVJE C 796690 432 V
357. 796680 C 796690 SREDNJE GRČEVJE Z VIKEND 210 V
358. 796690 C 295280 SREDNJE GRČEVJE h. št. 20 1193 V
359. 796700 C 295270 KOTI Z VIKEND 289 V
360. 796710 C 797440 PAHA h. št. 11 93 V
361. 796720 C 295250 KAMEN VRH h. št. 29 768 V
362. 796730 C 295250 SEVNO NA TRŠKI GORI C 295260 322 V
363. 796740 C 796850 ŽDINJA VAS Z VIKEND 172 V
364. 796750 C 796900 TRŠKA GORA Z HIŠA 125 V
365. 796760 C 796850 ŽDINJA VAS Z VIKEND 805 V
366. 796770 C 796850 ŽDINJA VAS h. št. 25 182 V
367. 796780 C 796760 ŽDINJA VAS h. št. 88 161 V
368. 796790 C 796720 KAMEN VRH Z VIKEND 210 V
369. 796800 C 796760 ŽDINJA VAS Z VIKEND 136 V
370. 796810 C 295260 SEVNO NA TRŠKI GORI h. št. 132 691 V
371. 796820 C 796760 ŽDINJA VAS Z VIKEND 310 V
372. 796830 C 796850 GOLUŠNIK h. št. 71 532 V
373. 796840 C 796850 ŽDINJA VAS C 796770 214 V
374. 796850 C 295250 ŽDINJA VAS–GOLUŠNIK C 796890 2807 V
375. 796860 C 796850 ŽDINJA VAS h. št. 43 411 V
376. 796870 C 796850 GOLUŠNIK h. št. 43 290 V
377. 796880 C 295250 ČREŠNJICE h. št. 117 287 V
378. 796890 C 796980 TRŠKA GORA–ČREŠNJICE C 295250 2574 V
379. 796900 C 295250 TRŠKA GORA C 796850 831 V
380. 796910 C 796900 GOLUŠNIK Z VIKEND 491 V
381. 796920 C 295250 TRŠKA GORA C 796900 361 V
382. 796930 C 295250 KAMEN VRH h. št. 116 213 V
383. 796940 C 796920 TRŠKA GORA C 796950 278 V
384. 796950 C 295250 TRŠKA GORA C 796980 701 V
385. 796960 C 796950 TRŠKA GORA h. št. 207 79 V
386. 796970 C 796950 TRŠKA GORA C 796980 184 V
387. 796980 C 796850 TRŠKA GORA–ČREŠNJICE C 796890 2046 V
388. 796990 C 796720 KAMEN VRH C 295250 191 V
389. 797000 C 796990 KAMEN VRH Z HIŠA 149 V
390. 797010 C 796720 TRŠKA GORA Z VIKEND 227 V
391. 797020 C 295260 SEVNO–KAMEN VRH h. št. 108 855 V
392. 797030 C 295250 TRŠKA GORA h. št. 202 334 V
393. 797040 C 797030 TRŠKA GORA h. št. 15 245 V
394. 797050 C 797030 TRŠKA GORA h. št. 216 174 V
395. 797060 C 295250 TRŠKA GORA C 796980 224 V
396. 797070 C 295250 TRŠKA GORA h. št. 279a 138 V
397. 797080 C 295250 TRŠKA GORA h. št. 14 322 V
398. 797090 C 797080 TRŠKA GORA h. št. 264 97 V
399. 797100 C 797080 TRŠKA GORA h. št. 18 169 V
400. 797110 C 797020 SEVNO Z VIKEND 458 V
401. 797120 C 295260 SEVNO h. št. 11 220 V
402. 797130 C 295260 SEVNO h. št. 9 509 V
403. 797140 C 797910 GRADENJE Z HIŠA 243 V
404. 797150 C 796980 TRŠKA GORA h. št. 15a 273 V
405. 797160 C 797170 BAJNOF–ŽLEBE Z HIŠA 445 V
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406. 797170 C 295260 ŽLEBE h. št. 43a 504 V
407. 797180 C 295260 SEVNO h. št. 56b 400 V
408. 797190 C 797180 SEVNO h. št. 5 234 V
409. 797200 C 295250 SEVNO NA TRŠKI GORI h. št. 290 256 V
410. 797210 C 797200 TRŠKA GORA Z VIKEND 94 V
411. 797220 C 295250 TRŠKA GORA Z VIKEND 314 V
412. 797230 C 796890 ČREŠNJICE h. št. 28 210 V
413. 797240 C 796850 ŽDINJA VAS Z VIKEND 126 V
414. 797250 C 796890 ČREŠNJICE Z VIKEND 85 V
415. 797260 C 797450 SREDNJE GRČEVJE Z VIKEND 304 V
416. 797270 C 796890 LAPOR h. št. 39 160 V
417. 797280 C 667 ZBURE h. št. 15 309 V
418. 797360 C 795940 VELIKE BRUSNICE Z VIKEND 325 V
419. 797370 C 295250 JELŠE PRI OTOČCU h. št. 10 118 V
420. 797380 C 295270 HERINJA VAS h. št. 2 1368 V
421. 797390 C 797380 HERINJA VAS C 295280 257 V
422. 797400 C 295280 HERINJA VAS C 797380 327 V
423. 797410 C 797380 ZAGRAD PRI OTOČCU h. št. 26 336 V
424. 797420 C 797880 DRUŽINSKA VAS h. št. 27 174 V
425. 797430 C 295280 HERINJA VAS h. št. 13 776 V
426. 797440 C 295280 PAHA–SREDNJE GRČEVJE C 797450 784 V
427. 797450 C 796690 SREDNJE GRČEVJE h. št. 42 397 V
428. 797460 C 295310 OTOČEC Z RESTAVRACIJA 484 V
429. 797470 C 295280 OTOČEC C 797480 1178 V
430. 797480 C 797490 OTOČEC–PRAPREČE h. št. 12 1073 V
431. 797490 C 295310 LUTRŠKO SELO–KIJ Z REZERVOAR 1744 V
432. 797510 C 295310 LUTRŠKO SELO h. št. 13 150 V
433. 797520 C 295310 GORENJE KRONOVO–DOBOVO h. št. 6 1450 V
434. 797530 C 797520 GORENJE KRONOVO h. št. 10 99 V
435. 797560 C 295320 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 25 384 V
436. 797570 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE C 295320 739 V
437. 797580 C 295320 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 33 121 V
438. 797590 C 797600 ŽALOVIČE h. št. 1 156 V
439. 797600 C 295320 ŽALOVIČE h. št. 2 278 V
440. 797610 C 295320 ŽALOVIČE h. št. 35 247 V
441. 797620 C 797610 ŽALOVIČE h. št. 17 89 V
442. 797630 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z VIKEND 381 V
443. 797640 C 418 ZBURE h. št. 46 145 V
444. 797650 C 418 ZBURE h. št. 3 143 V
445. 797660 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 1 137 V
446. 797670 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE C 295320 580 V
447. 797680 C 295320 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 73 117 V
448. 797690 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 82 120 V
449. 797700 C 667 BREZOVICA C 797800 275 V
450. 797710 C 295400 OREŠJE C 295410 555 V
451. 797720 C 295320 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 97 453 V
452. 797730 C 295320 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z BAZEN 194 V
453. 797740 C 667 DOLENJE KRONOVO h. št. 29a 215 V
454. 797750 C 798650 ŠMARJEŠKE TOPLICE C 667 221 V
455. 797760 C 295370 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 50 229 V
456. 797770 C 295370 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 255 109 V
457. 797780 C 295370 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 201 145 V
458. 797790 C 797700 BREZOVICA h. št. 40 203 V
459. 797800 C 667 BREZOVICA h. št. 21 2077 V
460. 797810 C 667 DRUŽINSKA VAS C 295370 670 V
461. 797820 C 295370 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS h. št. 41 270 V
462. 797830 C 797880 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS C 797810 362 V
463. 797840 C 295380 STRELAC h. št. 9 376 V
464. 797850 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE C 797570 185 V
465. 797860 C 295380 STRELAC h. št. 16 282 V
466. 797870 C 295350 DOLENJE KRONOVO h. št. 27 470 V
467. 797880 C 295370 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS–SPODNJA DRUŽINSKA VAS C 295350 983 V
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468. 797890 C 295370 GRADENJE h. št. 43b 807 V
469. 797900 C 797890 GRADENJE h. št. 9 387 V
470. 797910 C 295370 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS–STRMEC h. št. 1 2318 V
471. 797920 C 295370 BELA CERKEV C 797930 379 V
472. 797930 C 295360 BELA CERKEV C 797920 624 V
473. 797940 C 295360 BELA CERKEV h. št. 50 131 V
474. 797950 C 295370 BELA CERKEV C 295360 205 V
475. 797960 C 295360 BELA CERKEV h. št. 8 147 V
476. 797970 C 295360 BELA CERKEV h. št. 26 176 V
477. 797980 C 798010 VINJI VRH Z VIKEND 189 V
478. 797990 C 295360 BELA CERKEV h. št. 152 547 V
479. 798000 C 295360 BELA CERKEV C 295390 536 V
480. 798010 C 798000 BELA CERKEV–DRAGA C 399030 883 V
481. 798020 C 399030 DRAGA h. št. 36 505 V
482. 798030 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI–RADOVLJA C 798080 1250 V
483. 798040 C 798030 KOGLO h. št. 105 664 V
484. 798050 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI h. št. 31 351 V
485. 798060 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI h. št. 36 310 V
486. 798070 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI h. št. 28 137 V
487. 798080 C 667 ŠMARJETA–CEROVEC–SELA PRI ZBURAH–KOGLO C 295320 3989 V
488. 798090 C 667 RADOVLJA h. št. 12 998 V
489. 798100 C 295340 RADOVLJA h. št. 35a 303 V
490. 798110 C 295340 RADOVLJA h. št. 36b 305 V
491. 798120 C 798700 RADOVLJA h. št. 39 273 V
492. 798130 C 667 ZBURE h. št. 45 188 V
493. 798140 C 418 ZBURE h. št. 37 352 V
494. 798150 C 295340 RADOVLJA Z HIŠA 251 V
495. 798160 C 295340 GRIČ PRI KLEVEVŽU C 798170 666 V
496. 798170 C 295330 GRIČ PRI KLEVEVŽU h. št. 2 401 V
497. 798180 C 295330 GRIČ PRI KLEVEVŽU h. št. 1 190 V
498. 798190 C 295400 OREŠJE Z HIŠA 177 V
499. 798200 C 667 ŠMARJETA C 295410 316 V
500. 798210 C 295410 ŠMARJETA h. št. 50 572 V
501. 798220 C 295410 VINICA PRI ŠMARJETI Z CERKEV 328 V
502. 798230 C 295410 VINICA PRI ŠMARJETI h. št. 3 317 V
503. 798240 C 798230 VINICA PRI ŠMARJETI h. št. 29 179 V
504. 798250 C 796890 ČREŠNJICE–RUPE h. št. 110 347 V
505. 798260 C 295330 DOL PRI ŠMARJETI–ČELEVEC C 798860 1237 V
506. 798270 C 295340 ČELEVEC h. št. 11 607 V
507. 798280 C 798260 DOL PRI ŠMARJETI h. št. 8 145 V
508. 798290 C 667 ŠMARJETA h. št. 29b 422 V
509. 798300 C 667 ŠMARJETA h. št. 52 337 V
510. 798310 C 667 ŠMARJETA C 798670 122 V
511. 798320 C 793390 GORNJE LAZE–SEČ h. št. 10 2146 V
512. 798510 C 798260 DOL PRI ŠMARJETI h. št. 3 211 V
513. 798520 C 667 ŠMARJETA C 798670 88 V
514. 798530 C 667 ŠMARJETA C 295320 253 V
515. 798540 C 295250 ČREŠNJICE Z VIKEND 199 V
516. 798590 C 799220 MALA CIKAVA h. št. 2 169 V
517. 798610 C 295360 BELA CERKEV h. št. 116 553 V
518. 798620 C 399030 VINJI VRH h. št. 187 510 V
519. 798630 C 667 DOLENJE KRONOVO C 295350 285 V
520. 798640 C 798630 DOLENJE KRONOVO Z HIŠA 568 V
521. 798650 C 667 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 206 282 V
522. 798660 C 295350 DOLENJE KRONOVO h. št. 36 213 V
523. 798670 C 798290 ŠMARJETA C 798680 280 V
524. 798680 C 667 ŠMARJETA h. št. 65 368 V
525. 798690 C 667 ŠMARJETA h. št. 63b 123 V
526. 798700 C 798090 RADOVLJA h. št. 9 402 V
527. 798710 C 295330 GRIČ PRI KLEVEVŽU h. št. 15 175 V
528. 798720 C 295340 ČELEVEC h. št. 50 214 V
529. 798730 C 798030 RADOVLJA C 798080 570 V
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530. 798740 C 295370 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 197 143 V
531. 798750 C 798740 ŠMARJEŠKE TOPLICE h. št. 169 174 V
532. 798760 C 797760 ŠMARJEŠKE TOPLICE Z APARTMAJI 109 V
533. 798770 C 797800 BREZOVICA h. št. 63 98 V
534. 798780 C 797800 BREZOVICA h. št. 18 252 V
535. 798790 C 797800 BREZOVICA h. št. 46 158 V
536. 798800 C 797800 BREZOVICA C 667 328 V
537. 798810 C 667 ŠMARJETA h. št. 40 144 V
538. 798820 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI h. št. 19 370 V
539. 798830 C 798820 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI h. št. 21a 218 V
540. 798840 C 295330 MALA STRMICA h. št. 3 1017 V
541. 798850 C 798840 MALA STRMICA h. št. 9 508 V
542. 798860 C 798270 ČELEVEC Z VIKEND 529 V
543. 798870 C 295320 LAKOTE h. št. 4 86 V
544. 798880 C 295320 ŽALOVIČE h. št. 14 297 V
545. 798890 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI Z VIKEND 182 V
546. 798900 C 798030 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI h. št. 40b 144 V
547. 798910 C 798080 RADOVLJA h. št. 26 93 V
548. 798920 C 798080 KOGLO Z VIKEND 356 V
549. 798930 C 798080 KOGLO Z VIKEND 180 V
550. 870100 C 664 GORNJE LAZE h. št. 21 102 V 120
551. 895131 C 395070 TOLSTI VRH O 895132 55 V 116
552. 895132 C 395070 TOLSTI VRH C 395070 162 V 295
553. 926170 O 425502 ČUŽNJA VAS–MALA STRMICA C 295330 232 V 1238

7. člen
Javne poti (JP) v naselju Straža z uvedenim uličnim sistemom so:

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 791020 C 419 ULICA TALCEV h. št. 16 129 V
2. 791030 C 791050 ZAVRTNICA C 791300 955 V
3. 791040 C 298000 POD SROBOTNIKOM h. št. 36 176 V
4. 791050 C 298000 ZAVRTNICA C 791300 521 V
5. 791070 C 798940 STARA CESTA Z VIKEND 1143 V
6. 791090 C 791070 STARA CESTA C 791300 810 V
7. 791100 C 791070 STARA CESTA C 791300 431 V
8. 791140 C 791300 STARA CESTA h. št. 120 127 V
9. 791150 C 419 POD VINOGRADI h. št. 22 331 V
10. 791160 C 791150 POD VINOGRADI h. št. 6 220 V
11. 791180 C 419 OB KRKI h. št. 9 181 V
12. 791190 C 791180 OB KRKI h. št. 2 123 V
13. 791200 C 295040 NA ŽAGO h. št. 6 219 V
14. 791210 C 791300 STARA CESTA Z VIKEND 117 V
15. 791270 C 791280 SELA Z ČISTIL. NAPRA. 323 V
16. 791280 C 295050 SELA h. št. 21 348 V
17. 791290 C 295050 HRUŠEVEC h. št. 1 751 V
18. 791300 C 419 STARA CESTA C 298010 3160 V
19. 791330 C 295040 NA ŽAGO h. št. 43 125 V
20. 791340 C 791330 RESA h. št. 7a 156 V
21. 791350 C 791360 DRČA h. št. 42 1235 V
22. 791360 C 298020 DRČA C 295040 1023 V
23. 791370 C 791350 DRČA Z VIKEND 364 V
24. 791380 C 298020 NOVOMEŠKA CESTA C 298040 211 V
25. 791420 C 295040 DULE C 298020 340 V
26. 791440 C 791360 RESA h. št. 11 109 V
27. 791450 C 791360 DRČA h. št. 12 189 V
28. 791500 C 791470 NOVOMEŠKA CESTA h. št. 60 213 V



Stran 4660 / Št. 40 / 24. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

29. 791820 C 298010 POD VINOGRADI h. št. 40 141 V

30. 792790 C 419 GRADIŠKA ULICA h. št. 2 180 V

31. 792800 C 792790 GRADIŠKA ULICA h. št. 22 489

32. 792860 C 791420 DULE h. št. 4 91

33. 792870 C 295050 HRUŠEVEC h. št. 15 194

34. 796480 C 295040 RESA h. št. 34 141

35. 797540 C 798460 GAJ h. št. 15 129

36. 798460 C 298020 GAJ h. št. 3 133

37. 798940 C 298010 STARA CESTA C 791300 708

– Javne poti (JP) v naselju Otočec z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 793710 C 667 NAD KRKO h. št. 16 239 V
2. 796150 C 793710 NAD KRKO h. št. 1 167 V
3. 797290 C 797300 STARINE C 298030 169 V
4. 797300 C 298030 KROŽNA POT h. št. 14 174 V
5. 797310 C 797300 KROŽNA POT C 295280 258 V
6. 797320 C 797340 SKALNA ULICA C 298040 177 V
7. 797330 C 298040 DOBRAVA h. št. 32 90 V
8. 797340 C 298040 SKALNA ULICA h. št. 22 286 V
9. 797350 C 298040 DOBRAVA h. št. 44 93 V
10. 797500 C 298030 STARINE C 797290 123 V
11. 797550 C 298040 DOBRAVA h. št. 60 73 V
12. 798440 C 298040 DOBRAVA h. št. 72 47 V

– Javne poti (JP) v naselju Gabrje z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 793760 C 794800 RUPARJEV DOL C 794750 78 V
2. 794600 C 295170 GOMILE C 794800 181 V
3. 794730 C 794800 KANDIJA h. št. 30 613 V
4. 794740 C 794750 GABRSKA GORA Z VIKEND 1456 V
5. 794750 C 295160 ŠUMEČI POTOK h. št. 31 420 V
6. 794760 C 794800 RUPARJEV DOL h. št. 14 65 V
7. 794770 C 794740 VEDMAN h. št. 18 530 V
8. 794780 C 794080 GABRSKA GORA C 795080 204 V
9. 794790 C 794750 PORTOROŠKA C 920 290 V
10. 794800 C 794750 K STUDENCU h. št. 32 494 V
11. 794830 C 295170 GOMILE h. št. 10 191 V
12. 794840 C 295170 GOMILE Z VIKEND 318 V
13. 794850 C 295170 GOMILE h. št. 23 86 V
14. 794860 C 295160 ŠMIŠKOVCI h. št. 15 197 V
15. 794870 C 295160 LOKA h. št. 3 334 V
16. 794890 C 920 KAVCE h. št. 31 1359 V
17. 794920 C 920 KAVCE h. št. 20 449 V
18. 795080 C 794740 GABRSKA GORA Z VIKEND 305 V
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– Javne poti (JP) v naselju Dolž z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 791010 C 794440 LIPNICA h. št. 28 80 V
2. 791790 C 794580 BUKOVČE Z VIKEND 553 V
3. 793210 C 794580 MRZLAVKA Z VIKEND 743 V
4. 794210 C 295130 LIPNICA C 794440 156 V
5. 794220 C 295130 GREBEN h. št. 18 133 V
6. 794230 C 295130 ŠOLSKA CESTA C 794580 387 V
7. 794240 C 295130 ŠOLSKA CESTA Z VIKEND 624 V
8. 794250 C 295130 ŠOLSKA CESTA C 794240 192 V
9. 794260 C 295130 ŠOLSKA CESTA h. št. 57 101 V
10. 794270 C 295130 JESENOVEC Z VIKEND 163 V
11. 794290 C 295170 KANČEN DOL Z VIKEND 519 V
12. 794300 C 295170 JESENOVEC Z VIKEND 328 V
13. 794320 C 295130 VINAREBER Z VIKEND 237 V
14. 794430 C 295130 VINAREBER Z VIKEND 163 V
15. 794440 C 295130 LIPNICA C 794450 304 V
16. 794450 C 295130 RAVNICA h. št. 12 315 V
17. 794460 C 794210 LIPNICA h. št. 6 77 V
18. 794470 C 295130 ŠOLSKA CESTA h. št. 19 189 V
19. 794490 C 295130 GREBEN Z OBJEKT 122 V
20. 794580 C 794230 BUKOVČE Z VIKEND 2607 V
21. 794610 C 295170 ŠMIKLAVŽ Z VIKEND 1295 V
22. 794810 C 794610 REBRI C 794580 732 V
23. 795040 C 794810 ŠMIKLAVŽ h. št. 38 150 V
24. 796590 C 794240 ŠOLSKA ULICA C 794250 95 V

– Javne poti (JP) v naselju Uršna sela z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 793000 C 792990 NOVI LJUBEN Z CERKEV 881 V
2. 793020 C 664 NOVI LJUBEN h. št. 2 1192 V
3. 793060 C 793020 NOVI LJUBEN h. št. 17 605 V
4. 793080 C 294040 MAKUTE C 664 324 V 1350
5. 793090 C 793020 MAKUTE C 793080 672 V
6. 793100 C 793080 MAKUTE C 793020 408 V
7. 793120 C 664 LJUBEN h. št. 80 745 V
8. 793230 C 793020 LJUBEN C 793120 482 V
9. 793240 C 793020 MAKUTE h. št. 73 752 V
10. 793250 C 793020 LJUBEN h. št. 150 444 V
11. 793260 C 793020 LJUBEN C 664 2055 V
12. 793270 C 664 STARI LJUBEN h. št. 36 183 V
13. 793290 C 664 LJUBEN h. št. 24 325 V
14. 793300 C 664 LJUBEN h. št. 50 236 V
15. 793310 C 664 SPLAVNE h. št. 51 537 V
16. 793340 C 664 VAŠKA CESTA h. št. 88 500 V
17. 793350 C 664 GASILSKA POT h. št. 30 411 V
18. 793360 C 664 VAŠKA CESTA Z HIŠA 141 V
19. 793370 C 664 VAŠKA CESTA C 798600 200 V
20. 793380 C 793290 LJUBEN Z HIŠA 243 V
21. 796430 C 798600 VAŠKA CESTA C 793370 56 V
22. 798600 C 664 VAŠKA CESTA h. št. 67 142 V



Stran 4662 / Št. 40 / 24. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije

8. člen
Javne poti (JP) v mestu Novo mesto so:

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 799001 C 299160 ADAMIČEVA ULICA h. št. 14 56 V
2. 799002 C 299160 ADAMIČEVA ULICA h. št. 20 52 V
3. 799003 C 299160 ADAMIČEVA ULICA C 299010 94 V
4. 799004 C 299160 ADAMIČEVA ULICA h. št. 27 59 V
5. 799005 C 299160 ADAMIČEVA ULICA h. št. 39 74 V
6. 799006 C 299160 ADAMIČEVA ULICA h. št. 57 115 V
7. 799011 C 299050 PADERŠIČEVA ULICA C 299050 386 V
8. 799012 h. št. 5 PADERŠIČEVA ULICA h. št. 10 236 V
9. 799013 h. št. 2 PADERŠIČEVA ULICA C 299050 83 V
10. 799014 C 299010 ŠKOLOVA ULICA h. št. 7 277 V
11. 799015 C 299050 TRDINOVA ULICA h. št. 12b 100 V
12. 799021 C 299050 VALANTIČEVO Z OŠ GRM 115 V
13. 799022 h. št. 6 VALANTIČEVO h. št. 11 210 V
14. 799023 C 299050 VALANTIČEVO h. št. 20 65 V
15. 799024 C 299050 VALANTIČEVO h. št. 16 54 V
16. 799025 C 299010 MUŠIČEVA ULICA C 299050 149 V
17. 799026 C 299050 GUBČEVA ULICA h. št. 32 90 V
18. 799027 h. št. 31 GUBČEVA ULICA h. št.39 117 V
19. 799028 h. št. 14 GUBČEVA ULICA h. št. 22 104 V
20. 799031 C 299010 RESSLOVA ULICA C 419 297 V
21. 799032 C 299150 NAD MLINI h. št. 96 207 V
22. 799033 C 299150 NAD MLINI h. št. 30 104 V
23. 799034 C 299150 NAD MLINI h. št. 16a 147 V
24. 799035 C 299150 NAD MLINI h. št. 54 62 V
25. 799036 h. št. 35 NAD MLINI C 299010 76 V
26. 799037 C 299150 NAD MLINI Z MOST 142 V
27. 799041 C 664 ULICA MIRANA JARCA C 419 662 V
28. 799042 h. št. 1 ULICA MIRANA JARCA h. št. 18 145 V
29. 799043 h. št. 25 ULICA MIRANA JARCA C  664 228 V
30. 799051 C 299140 LEBANOVA ULICA Z MOST 55 V
31. 799052 C 299140 LEBANOVA ULICA h. št.26 54 V
32. 799053 C 299140 LEBANOVA ULICA O 799041 75 V
33. 799054 C 299140 LEBANOVA ULICA h. št.29 53 V
34. 799061 C 419 DRSKA C 419 627 V
35. 799062 h. št. 55 DRSKA h. št. 49 80 V
36. 799063 h. št. 44 DRSKA Z VVO 62 V
37. 799064 h. št. 35 DRSKA h. št. 70 166 V
38. 799065 h. št. 64 DRSKA h. št. 27a 58 V
39. 799066 h. št. 23 DRSKA h. št. 62 180 V
40. 799071 h. št.36 DRSKA C 299040 223 V
41. 799072 h. št. 13 DRSKA h. št. 1 132 V
42. 799073 h. št. 12 DRSKA h. št. 9 47 V
43. 799074 h. št. 5 DRSKA h. št. 16 45 V
44. 799075 h. št. 19 DRSKA h. št. 18 56 V
45. 799081 C 299130 ŠEGOVA ULICA Z VVO 119 V
46. 799082 C 299130 ŠEGOVA ULICA h. št. 44 62 V
47. 799083 C 299130 ŠEGOVA ULICA h. št. 24 116 V
48. 799084 h. št. 21 ŠEGOVA ULICA h. št. 13 67 V
49. 799085 C 299130 ŠEGOVA ULICA O 799096 39 V
50. 799086 C 299130 ŠEGOVA ULICA O 799096 39 V
51. 799087 C 299130 ŠEGOVA ULICA O 799096 38 V
52. 799091 O 799061 VOLČIČEVA ULICA O 799095 278 V
53. 799092 O 799095 VOLČIČEVA ULICA h. št. 43 209 V
54. 799093 O 799095 VOLČIČEVA ULICA h. št. 3 59 V
55. 799094 C 299040 VOLČIČEVA ULICA h. št. 45 146 V
56. 799095 C 299130 WESTROVA ULICA C 664 187 V
57. 799096 h. št. 13 WESTROVA ULICA h. št. 33 172 V
58. 799097 C 664 BAJČEVA ULICA C 299040 202 V
59. 799098 h. št. 11 BAJČEVA ULICA C 664 56 V
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

60. 799101 C 299020 VIDMARJEVA ULICA h. št. 29 398 V
61. 799102 h. št. 7 VIDMARJEVA ULICA h. št. 14 154 V
62. 799103 h. št. 10 FINŽGARJEVA ULICA C 299020 158 V
63. 799104 C 299030 FINŽGARJEVA ULICA O 799101 289 V
64. 799105 h. št. 20 FINŽGARJEVA ULICA h. št. 26 196 V
65. 799106 C 299020 OB TEŽKI VODI h. št. 58 53 V
66. 799107 C 299020 OB TEŽKI VODI h. št. 20 105 V
67. 799111 C 299130 BROD h. št. 12 86 V
68. 799112 h. št. 44 BROD h. št. 50 76 V
69. 799113 C 299130 BROD C 419 156 V
70. 799114 C 419 BROD h. št. 30 74 V
71. 799115 C 299130 BROD h. št. 25 98 V
72. 799116 C 299130 ŠALIJEVA ULICA h. št. 13 190 V
73. 799121 C 299030 NAHTIGALOVA ULICA h. št. 7 128 V
74. 799122 C 299030 AŠKERČEVA ULICA h. št. 12 221 V
75. 799123 C 299030 KOŠENICE C 299030 519 V
76. 799124 C 299030 KOŠENICE h. št. 81 176 V
77. 799125 C 299030 VORANČEVA ULICA h. št. 23 305 V
78. 799126 h. št. 5 VORANČEVA ULICA h. št. 11 69 V
79. 799131 C 419 ŽABJA VAS h. št. 2 203 V
80. 799132 C 299080 LOBETOVA ULICA h. št. 4 62 V
81. 799133 C 299080 LOBETOVA ULICA C 299080 245 V
82. 799134 h. št. 18 LOBETOVA ULICA C 299080 70 V
83. 799135 C 299080 NA TRATAH h. št. 25 229 V
84. 799136 h. št. 5 NA TRATAH h. št. 11 73 V
85. 799141 C 299210 ULICA IVANA ROBA h. št. 45 145 V
86. 799142 C 299210 ULICA IVANA ROBA h. št. 18 45 V
87. 799143 C 299210 ULICA IVANA ROBA h. št. 33 23 V
88. 799144 C 299210 ULICA IVANA ROBA C 105 160 V
89. 799145 h. št. 64 ULICA IVANA ROBA h. št. 59 87 V
90. 799151 C 299040 ULICA SLAVKA GRUMA h. št. 29 70 V
91. 799152 C 299040 ULICA SLAVKA GRUMA h. št. 35 50 V
92. 799153 C 299040 ULICA SLAVKA GRUMA h. št. 59 190 V
93. 799154 C 299040 CESARJEVA ULICA C 299040 205 V
94. 799155 C 299040 CESARJEVA ULICA h.št. 62 99 V
95. 799156 h. št. 42 CESARJEVA ULICA C 299040 74 V
96. 799157 h. št. 18 CESARJEVA ULICA h. št. 18a 33 V
97. 799158 h. št. 20 CESARJEVA ULICA h. št. 22a 54 V
98. 799159 C 299040 ULICA SLAVKA GRUMA h.št. 88 229 V
99. 799161 C 299190 ŠUKLJETOVA ULICA C 299020 147 V
100. 799162 C 299190 ŠUKLJETOVA ULICA C 299020 159 V
101. 799163 h. št. 25 ŠUKLJETOVA ULICA h. št. 19 75 V
102. 799164 h. št. 6 ŠUKLJETOVA ULICA h. št. 12 75 V
103. 799165 C 664 ŠMIHEL h. št. 53 177 V
104. 799166 C 664 ŠMIHEL h. št. 63 101 V
105. 799167 C 664 ŠMIHEL h. št. 67 84 V
106. 799171 C 299190 KRALLOVA ULICA h. št. 24 98 V
107. 799172 C 299190 KRALLOVA ULICA h. št. 44 166 V
108. 799173 h. št. 41 KRALLOVA ULICA h. št. 37 111 V
109. 799174 C 299190 KRALLOVA ULICA h. št. 36 125 V
110. 799181 C 299190 KRAJČEVA ULICA O 799174 323 V
111. 799182 C 299030 K ROKU h. št.42 333 V
112. 799183 C 299030 K ROKU O 799104 44 V
113. 799184 C 299030 K ROKU Z SVETI ROK 659 V
114. 799191 C 299020 REGRČA VAS Z SVETI ROK 848 V
115. 799192 h. št. 24 REGRČA VAS h. št. 28 54 V
116. 799193 h. št. 23 REGRČA VAS h. št. 49 320 V
117. 799194 C 105 JEDINŠČICA C 299020 330 V
118. 799195 C 299020 JEDINŠČICA C 299020 580 V
119. 799196 C 105 BELOKRANJSKA CESTA C 299020 145 V
120. 799197 C 105 BELOKRANJSKA CESTA h. št. 28 105 V
121. 799198 C 105 BELOKRANJSKA CESTA Z BETONARNA GRADIS 210 V
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

122. 799201 C 105 OB POTOKU Z BETONARNA
PIONIR 273 V

123. 799202 h. št.4 OB POTOKU h. št. 42 1115 V
124. 799203 h. št. 7 OB POTOKU h. št. 21 77 V
125. 799204 C 299200 GOTNA VAS h. št. 45 103 V
126. 799205 C 299200 GOTNA VAS h. št. 13 68 V
127. 799206 C 299200 GOTNA VAS O 799201 168 V
128. 799207 C 299200 GOTNA VAS h. št. 46 119 V
129. 799208 h. št. 52 GOTNA VAS h. št. 55 143 V
130. 799211 C 299070 AVŠIČEVA ULICA h. št. 18 270 V
131. 799212 h. št.6 AVŠIČEVA ULICA h. št. 16 141 V
132. 799213 C 299070 DREJČETOVA POT h. št. 20 416 V
133. 799214 C 299070 NA LAZU h. št. 27 109 V
134. 799215 C 299070 NA LAZU C 299070 170 V
135. 799216 C 299070 POT NA GORJANCE h. št. 27 131 V
136. 799217 C 299070 KNAFELČEVA ULICA h. št. 32 191 V
137. 799221 C 299220 PODBEVŠKOVA ULICA h. št. 16 239 V
138. 799222 C 299220 PODBEVŠKOVA ULICA C 299220 325 V
139. 799223 C 419 VELIKA CIKAVA h. št. 20 200 V
140. 799224 h. št. 12a VELIKA CIKAVA h. št. 11a 84 V
141. 799225 C 419 ŠENTJERNEJSKA CESTA h. št. 43 70 V
142. 799226 C 299220 SAVINŠKOVA ULICA Z HIŠA 442 V
143. 799227 C 299220 SAVINŠKOVA ULICA h.št. 10 181 V
144. 799231 C 667 MAČKOVEC C 105 278 V
145. 799232 C 667 MAČKOVEC h. št. 15 109 V
146. 799233 C 105 MLINARSKA POT h. št. 17 136 V
147. 799234 C 105 GREGORIČEVA ULICA h. št. 7 140 V
148. 799241           C 299120 POD TRŠKO GORO h. št. 38 223 V
149. 799242 C 299120 POD TRŠKO GORO h. št. 100 96 V
150. 799243 C 299120 POD TRŠKO GORO h. št. 111 342 V
151. 799244 C 299120 POD TRŠKO GORO C 105 307 V
152. 799245 C 299120 POD TRŠKO GORO h. št. 40 204 V
153. 799251 C 105 LOČNA h. št. 26 835 V
154. 799252 h. št. 4 LOČNA Z PIVOVAR. UNION 112 V
155. 799253 C 105 LOČNA h. št. 9 138 V
156. 799254 h. št. 27 LOČNA h. št. 32 383 V
157. 799255 h. št. 19 LOČNA h. št. 22 538 V
158. 799256 Z KRKA LOČNA h. št. 23 565 V
159. 799261 C 105 SEIDLOVA CESTA Z VVO 167 V
160. 799262 C 105 SEIDLOVA CESTA h. št. 51 406 V
161. 799263 h. št. 37 SEIDLOVA CESTA h. št. 43 70 V
162. 799264 C 299060 RAGOVO C 299060 617 V
163. 799265 h. št. 3a RAGOVO h. št. 10 66 V
164. 799266 h. št. 4a RAGOVO h. št. 13 116 V
165. 799271 C 299180 ULICA MARJANA KOZINE h. št. 61 146 V
166. 799272 C 299180 ULICA MARJANA KOZINE h. št. 31a 144 V
167. 799273 C 299180 ULICA MARJANA KOZINE h. št. 9 40 V
168. 799274 C 299180 ULICA MARJANA KOZINE h. št. 17 28 V
169. 799275 C 299180 ULICA MARJANA KOZINE h. št. 68 143 V
170. 799281 C 299180 TAVČARJEVA ULICA h. št. 3 270 V
171. 799282 O 799281 JURČIČEVA ULICA h. št. 14 180 V
172. 799283 O 799281 LEVSTIKOVA ULICA h. št. 7 155 V
173. 799284 O 799281 STRITARJEVA ULICA h. št. 5 93 V
174. 799291 C 299170 ULICA ILKE VAŠTETOVE h. št. 24 76 V
175. 799292 C 299170 ULICA ILKE VAŠTETOVE h. št. 27 242 V
176. 799293 C 299170 ULICA MILANA MAJCNA h. št. 19 208 V
177. 799294 C 419 ULICA MILANA MAJCNA h. št. 5 114 V
178. 799295 C 299170 SLANČEVA ULICA h. št. 8 132 V
179. 799301 C 299170 MAISTROVA ULICA h. št. 18 129 V
180. 799302 C 299170 MAISTROVA ULICA h. št. 21 224 V
181. 799303 C 419 KANDIJSKA CESTA h. št. 23a 109 V
182. 799304 C 419 KANDIJSKA CESTA h. št. 71 98 V
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

183. 799311 C 299060 RAGOVSKA ULICA C 299060 200 V
184. 799312 C 299060 RAGOVSKA ULICA Z VVO 141 V
185. 799313 C 299060 RAGOVSKA ULICA h. št. 39 170 V
186. 799314 C 299000 RAGOVSKA ULICA C 299060 291 V
187. 799315 h. št. 3 RAGOVSKA ULICA C 419 161 V
188. 799316 O 799314 V RAGOV LOG h. št. 4 107 V
189. 799321 C 105 ULICA TALCEV C 299000 426 V
190. 799322 O 799321 NA ŽAGO h. št. 1 140 V
191. 799323 O 799321 JEREBOVA ULICA O 799332 344 V
192. 799324 h. št. 14 JEREBOVA ULICA O 799321 20 V
193. 799331 C 299000 VRHOVČEVA ULICA O 799341 233 V
194. 799332 O 799331 K SODIŠČU O 799335 56 V
195. 799333 O 799331 ŠOLSKA ULICA O 799342 348 V
196. 799334 O 799333 STROJARSKA ULICA h. št. 2 100 V
197. 799335 O 799331 STRELIŠKA ULICA O 799332 57 V
198. 799336 O 799331 KRATKA ULICA O 799332 41 V
199. 799341 C 299000 GERMOVA ULICA O 799333 100 V
200. 799342 O 799341 DILANČEVA ULICA O 799333 112 V
201. 799343 O 799352 DETELOVA ULICA O 799342 57 V
202. 799351 C 299000 JENKOVA ULICA O 799333 64 V
203. 799352 O 799351 FRANČIŠKANSKI TRG Z CERKEV 54 V
204. 799361 C 105 KOŠTIALOVA ULICA C 299110 522 V
205. 799362 h. št. 30 KOŠTIALOVA ULICA h. št. 26 70 V
206. 799363 h. št. 31 KOŠTIALOVA ULICA h. št. 41 130 V
207. 799371 C 299110 MESTNE NJIVE h. št. 22 248 V
208. 799372 h. št. 17 MESTNE NJIVE h. št. 23 94 V
209. 799373 h. št. 15 MESTNE NJIVE h. št. 47 773 V
210. 799374 h. št. 1a MESTNE NJIVE h. št. 1d 96 V
211. 799375 O 799371 LAMUTOVA ULICA h. št. 34 393 V
212. 799376 h. št. 6 LAMUTOVA ULICA h. št. 9 92 V
213. 799377 h. št. 20 LAMUTOVA ULICA h. št. 17 76 V
214. 799378 O 799373 LAMUTOVA ULICA h. št. 15a 33 V
215. 799381 C 299110 CANKARJEVA ULICA C 299110 240 V
216. 799382 C 299110 CANKARJEVA ULICA h. št. 3 83 V
217. 799383 O 799381 PRISOJNA POT h.št. 4 177 V
218. 799391 C 295210 KRKA h. št. 21 171 V
219. 799392 C 295210 KRKA h. št. 29 110 V
220. 799393 h. št. 39 KRKA h. št. 45 126 V
221. 799394 C 295210 KRKA h. št. 58 127 V
222. 799401 O 799402 KETTEJEV DREVORED ZVVO 83 V
223. 799402 C 105 KETTEJEV DREVORED C 105 1212 V
224. 799403 h. št. 6 KETTEJEV DREVORED h. št. 12 211 V
225. 799404 C 105 ZWITROVA ULICA h. št. 22 350 V
226. 799405 C 105 KOLODVORSKA ULICA h. št. 1 215 V
227. 799411 C 299000 TRUBARJEVA ULICA h. št. 9 71 V
228. 799412 C 29900 NOVI TRG h. št. 7 137 V
229. 799413 O 799415 NA LOKO h. št. 2 348 V
230. 799414 O 799415 DEFRANCESCHIJEVA ULICA h. št. 1 127 V
231. 799415 O 799412 DALMATINOVA ULICA O 799422 78 V
232. 799421 O 799415 KAPITELJSKA ULICA O 799423 325 V
233. 799422 O 799421 HLADNIKOVA ULICA C 299000 91 V
234. 799423 C 299000 PREŠERNOV TRG C 299000 80 V
235. 799424 O 799421 MUZEJSKA ULICA C 299000 155 V
236. 799425 O 799424 MEJ VRTI O 799426 157 V
237. 799426 O 799424 KOSOVA ULICA O 799432 80 V
238. 799427 C 299000 KASTELČEVA ULICA C 299000 83 V
239. 799428 C 299000 FLORJANOV TRG C 299000 94 V
240. 799431 O 799432 BREG h. št. 25 149 V
241. 799432 O 799431 CVELBARJEVA ULICA C 299000 111 V
242. 799433 C 299000 PUGLJEVA ULICA h. št. 4 127 V
243. 799441 C 419 IRČA VAS h. št. 38 392 V
244. 799442 O 799441 IRČA VAS C 419 176 V
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ceste ali ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka odseka v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

245. 799443 h. št. 20 IRČA VAS h. št. 16a 103 V
246 799444 h. št. 6 IRČA VAS h. št. 1 127 V
247. 799445 h. št. 27 IRČA VAS h. št. 36 93 V
248. 799451 C 105 KLEMENČIČEVA ULICA O 799455 271 V
249. 799452 C 105 KOČEVARJEVA ULICA C 299100 474 V
250. 799453 h. št. 18 KOČEVARJEVA ULICA C 299100 216 V
251. 799454 O 799452 ŽLEBEJ h. št. 15 237 V
252. 799455 C 105 LJUBLJANSKA CESTA O 799452 185 V
253. 799461 C 299240 ULICA DANILA BUČARJA h. št. 11 91 V
254. 799462 C 299240 ULICA STARE PRAVDE h. št. 59 202 V
255. 799463 h. št. 17 ULICA STARE PRAVDE h. št. 35 107 V
256. 799464 h. št. 37 ULICA STARE PRAVDE h. št. 47 76 V
257. 799465 h. št. 13 VANDOTOVA ULICA C 299240 185 V
258. 799471 C 299100 CESTA BRIGAD O 799476 288 V
259. 799472 h. št. 16 CESTA BRIGAD h. št. 22 80 V
260. 799473 h. št. 44 CESTA BRIGAD h. št. 33 242 V
261. 799474 h. št. 46 CESTA BRIGAD h. št. 48 48 V
262. 799475 h. št. 30 CESTA BRIGAD h. št. 32 25 V
263. 799476 C 105 VELIKA BUČNA VAS h. št. 6 334 V
264. 799477 C 105 TRŽIŠKA ULICA h. št. 24 393 V
265. 799481 C 299100 V BREZOV LOG C 299100 361 V
266. 799482 C 299100 V BREZOV LOG h. št. 56 130 V
267. 799483 C 299100 V BREZOV LOG h. št. 17 140 V
268. 799484 C 299100 V BREZOV LOG h. št. 33 140 V
269. 799485 C 299100 V BREZOV LOG h. št. 45 110 V
270. 799486 C 299100 V BREZOV LOG h. št. 45a 110 V
271. 799491 C 299230 LASTOVČE h. št. 45 555 V
272. 799492 C 299230 LASTOVČE O 799491 147 V
273. 799493 C 299090 CEGELNICA h. št. 31 330 V
274. 799494 C 299090 CEGELNICA h. št. 32 49 V
275. 799501 C 651 FOERSTERJEVA ULICA h. št. 5 331 V
276. 799502 h. št. 2 FOERSTERJEVA ULICA h. št. 6 102 V
277. 799503 C 651 MEDIČEVA ULICA h. št. 8 354 V
278. 799504 C 651 VAVPOTIČEVA ULICA h. št. 20 481 V
279. 799505 C 651 LIVADA h. št. 2 131 V
280. 799511 C 105 MUHABER C 295020 968 V
281. 799512 C 295020 MUHABER h. št. 10 196 V
282. 799513 O 799511 MUHABER h. št. 71 235 V
283. 799514 C 295020 ZOBČEVA ULICA h. št. 11 323 V
284. 799521 C 295020 POTOČNA VAS h. št. 24 578 V
285. 799522 O 799521 POTOČNA VAS C 295020 166 V
286. 799523 O 799522 POTOČNA VAS h. št. 26 147 V
287. 799524 O 799521 VODNIKOVA ULICA h. št. 9 186 V
288. 799525 C 651 MIRNOPEŠKA CESTA Z VHS 212 V
289. 799526 C 651 BREZJE h. št. 16 260 V
290. 799531 C 105 MARKLJEVA ULICA h. št. 31 147 V
291. 799532 C 105 MARKLJEVA ULICA h. št. 23 95 V
292. 799533 h. št. 5 MARKLJEVA ULICA h. št. 17 174 V
293. 799534 C 105 MARKLJEVA ULICA h. št. 84 104 V
294. 799535 C 105 MARKLJEVA ULICA C  295020 178 V
295. 799541 C 105 TURKOVA ULICA h. št. 30 186 V
296. 799542 C 105 TURKOVA ULICA h. št. 11 114 V
297. 799543 C 105 TURKOVA ULICA h. št. 6 93 V
298. 799551 C 295010 DOLENJE KAMENCE h. št. 78 297 V
299. 799552 C 105 DOLENJE KAMENCE C 295020 633 V
300. 799553 C 105 ŽUPNCA C 295250 250 V
301. 799554 C 105 BRINJE h. št. 13 520 V
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9. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem

odlokom, je bilo v skladu s 17. členom uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) prido-
bljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste, št. 347-05-3/00 z dne 5. 9. 2000.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 4/99).

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-24/2000-1200
Novo mesto, dne 29. marca 2001.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

Marjan Somrak l. r.

2375. Odlok o spremembi Odloka o zaključnem
računu proračuna Mestne občine Novo mesto za
leto 2000

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št.
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 –
odl. US in 70/00), 11. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na 26.
seji dne 26. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o zaključnem računu

proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2000

1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o zaključnem računu pro-

računa Mestne občine Novo mesto za leto 2000 (Uradni list
RS, št. 20/01) se spremeni tako, da se glasi:

Proračun Mestne občine Novo mesto je bil realiziran v
skupni višini 4.272,836.685 SIT in obsega:

a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini + 4.207,406.913 SIT
– odhodke v višini – 4.204,067.667 SIT
– proračunski presežek + 3,339.246 SIT

b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil + 65,429.772 SIT
– povečanje kapitalskih deležev – 14,500.000 SIT
– skupaj + 50,929.772 SIT

c) v računu financiranja
– odplačilo dolga – 32,045.454 SIT
– skupaj – 32,045.454 SIT

č) rekapitulacija
– bilanca prihodkov in odhodkov + 3,339.246 SIT
– račun finančnih terjatev in naložb + 50,929.772 SIT
– račun financiranja – 32,045.454 SIT
– skupaj + 22,223.564 SIT

Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter
računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna
so sestavni del zaključnega računa.

2. člen
Odlok o spremembi Odloka o zaključnem računu pro-

računa Mestne občine Novo mesto za leto 2000 se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-3/2001-1200
Novo mesto, dne 26. aprila 2001.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

Marjan Somrak l. r.

2376. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni
občini Novo mesto

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 24/99 – odl. US,
70/00) in 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 26. seji dne 26. 4.  2001 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Mestni občini

Novo mesto

1
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati

za člane občinskega sveta, pripadajo sredstva v višini največ
30 SIT za vsak dobljeni glas na volitvah.

2
Glede na dobljene glasove in vrednost posameznega

glasu v višini 30 SIT pripadajo strankam mesečno sredstva v
višini:
Zap. Št. glasov Znesek v SIT
št. Ime stranke

1. Socialdemokratska stranka – SDS 2659 79.770

2. Združena lista socialnih demokratov

– ZLSD 1211 36.330

3. Slovenska ljudska stranka – SLS + SKD 4196 125.880

4. Demokratska stranka upokojencev

– DESUS 1084 32.520

5. Slovenska nacionalna stranka – SNS 455 13.650

6. Liberalna demokracija Slovenije – LDS 3619 108.570

3
Strankam se sredstva dodeljujejo mesečno iz proraču-

na Mestne občine Novo mesto na žiro račun posamezne
stranke.

4
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o finan-

ciranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto, sprejet
na 11. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
dne 23. 12. 1999, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
19/00.
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5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 403-05-1/2001-1200
Novo mesto, dne 26. aprila 2001.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

Marjan Somrak l. r.

OPLOTNICA

2377. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2000

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotni-
ca na 17. seji dne 17. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Oplotnica za leto 2000

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Oplotnica za leto 2000, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občina Oplotnica.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proraču-

na se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in
odhodkov proračuna za leto 2000, ki obsega:

SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki 409,062.943
2. Odhodki 421,672.313

Proračunski presežek (primanjkljaj) -12,609.370

B) Račun finančnih terjatev in naložb
1. Prejeta vračila danih posojil
2. Dana posojila in povečanje kap. deležev

C) Račun financiranja
1. Zadolževanje
2. Odplačila dolga 5,000.004

Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih -17,609.374

3. člen
Razlika odhodkov nad prihodki po zaključnem računu

proračuna Občine Oplotnica za leto 2000 v višini
17,609.374 tolarjev se prenese v splošni sklad Občine
Oplotnica.

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

nem listu RS.

Št. 020.17/2001
Oplotnica, dne 17. maja 2001.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

TRŽIČ

2378. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju
Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 51. člena in 62., 79. in
81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 6.
člena navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziro-
ma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno
lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne ob-
jekte (Uradni list SRS, št. 27/85 na 26/90) ter 30. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinske-
ga svet občine Tržič na 15. seji dne 25. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje na območju

Občine Tržič

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o priglasitvi del
(v nadaljevanju: pomožni objekti).

2. člen
Za pomožne objekte se štejejo:
1. Pri stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih:
– garaža za osebni avto, površina do 20 m2;
– nadstrešek (pokrita terasa, pergola, pokrit parkirni

prostor za osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomo-
bilske prikolice), s površino pokritega prostora do 35 m2;

– dimnik, postavitve anten in naprav za izkoriščanje
sončne energije;

– zunanji bazen, površina do 30 m2;
– drvarnica, shramba, vrtna uta, steklenjak, lopa za oro-

dje, zimski vrt in drugi podobni objekti, površina do 15 m2;
– manjši objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2;
– plinski rezervoar do 5 m3 z izvedbo priključka na

objekt ter rezervoar za kurilno olje do 3 m3, z atestom;
– tipska greznica z atestom;
– vrtna in dvoriščna ograja do višine 1,50 m;
– škarpa zložena iz montažnih elementov in suhozid do

višine 1,2 m;
– oporni zid do višine 0,5 m.
2. Pri objektih namenjenih kmetijski dejavnosti:
– skedenj, kašča, hlev, staja za drobnico, lopa za shra-

njevanje sena, krme, stelje, orodja in mehanizacije, površi-
na do 40 m2;

– tipski silos za shranjevanje živinske krme z atestom,
če ne presega 90 m3 prostornine;

– gnojna jama do prostornine 80 m3 in gnojišče za
potrebe kmetijskih gospodarstev v nepropustni izvedbi do
velikosti 30 m2, če niso locirane v neposredni bližini sosed-
njih stanovanjskih objektov;

– pastirski stan kmetij, pašnih in agrarnih skupnosti v
območjih planin, ki so s prostorskimi sestavinami plana obči-
ne predvidena za kmetijske melioracije, do površine 40 m2,

– čebelnjak s točkovnimi temelji do 25 m2 površine;
– tople grede oziroma zaprti rastlinjaki in plastenjaki na

točkovnih temeljih za pridelavo vrtnin do 200 m2;
– kozolec do 40 m2.
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3. Pri večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih ob-
jektih:

– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno
zgradbo;

– oblikovanje zimskih vrtov in nadstreškov po enotnem
projektu za celotno zgradbo;

– postavitev kolesarnic do 30 m2;
– postavitev anten in naprav za izkoriščanje sončne

energije.
4. Drugi pomožni objekti in naprave ter posegi:
– postavitev mikrourbane opreme ter dopolnilna opre-

ma obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč ter objek-
tov in naprav za rekreacijo in turizem;

– medposestne, dvoriščne in vrtne ograje do največje
višine 1,5 m, na območju mestnih krajevnih skupnostih do
največje višine 1,8 m;

– zaščitne in varovalne ograje ob kmetijskih, poslov-
nih, industrijskih in komunalnih objektih do višine 2 m;

– stalne ograje za pašno živino do 1,5 m;
– reklamni, obvestilni in podobni panoji, ki niso pro-

metni znaki;
– verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do 6 m2;
– umetniška dela, spominske plošče in obeležja, dopr-

sni kipi in podobna obeležja;
– tlakovanje dvorišč in parkirišč ob obstoječih objektih

do 100 m2;
– dostavne rampe, interventne in poljske poti, oprema

in premične zapore parkirišč in dvorišč;
– rekonstrukcija ter modernizacija javnih cest in naprav

za umiritev prometa;
– posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za

ljudi z omejenimi možnostmi gibanja;
– ureditev prostorov za smetnjake;
– nadstrešnice na avtobusnih postajališčih;
– manjše vlečnice z močjo največ 4 kW za lastne po-

trebe fizičnih oziroma civilnopravnih oseb.

3. člen
Pomožni objekti, navedeni v 1. in 3. točki ter prvi, drugi

in tretji alinei 2. točke prejšnjega člena morajo dopolnjevati
funkcijo osnovnega objekta. Praviloma se gradijo na funkci-
onalnem zemljišču osnovnega objekta. Kadar zaradi omeje-
ne površine funkcionalnega zemljišča na njem ni mogoče
zgraditi pomožnega objekta je njegova gradnja dopustna na
sosednjem funkcionalno primernem zemljišču za katerega
je izkazana pravica razpolaganja.

4. člen
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje veliko-

sti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati,
da pomožni objekti:

– ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišča, sosednjih
objektov in naprav ter niso moteča za okolico;

– ne potrebujejo novih komunalnih priključkov na javne
komunalne objekte in naprave ter

– statičnega ali drugega gradbeno tehničnega prever-
janja.

Če pomožni objekt ni v skladu z navedenimi določili, se
za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor izdela lokacijska
dokumentacija.

5. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih

gradbenih materialov ter oblikovani v skladu s pogoji in merili
veljavnih prostorsko izvedbenih aktov.

Pomožni objekti so lahko le pritlični in nepodkleteni ter
jih na podlagi ponovne priglasitve ni možno dograjevati.

Ograje je dovoljeno postavljati na območjih, kjer so
okoliška stavbna zemljišča pretežno pozidana. Tip ograje in
materiali naj bodo v naselju čim bolj enotni. Prednost imajo
lesene, žične ograje in žive meje. Za betonske ograje oziro-
ma za ograje iz betonskih polnil je treba pridobiti lokacijsko
dovoljenje. Ograjo, zloženo škarpo, oporni zid in živo mejo
je dovoljeno postaviti 1,5 m od utrjenega roba cestišča.
Zagotoviti je treba pregledni trikotnik v križišču. Če je odmik
manjši, mora biti pridobljeno pozitivno mnenje Občine Tržič.

6. člen
Pomožni objekti morajo biti skladni z:
– namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbenem

aktu,
– predpisi o varnosti v cestnem prometu,
– zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahte-

vami,
– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine.

7. člen
Odločbo o postavitvi pomožnih objektov in naprav ter

drugih posegih, določenih v 2. členu tega odloka, izda
Upravna enota Tržič, ki jo pošlje v vednost Občini Tržič.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši v skladu z zako-

nom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pristojna
urbanistična inšpekcija.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86).

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike.

Št. 013-06/00-05
Tržič, dne 16. maja 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

2379. Odredba o plačilu povračila za čezmerno
uporabo lokalne ceste LC 428-030 na relaciji
Slap (križišče Lom)–Jelendol (mimo gradu)

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 19/99, 59/99),
2. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99,
89/99), 11. in 89. člena zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 29/97) in 30. člena statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01) je Občinski svet občine Tržič na 15.
seji dne 25. 4. 2001 sprejel

O D R E D B O
o plačilu povračila za čezmerno uporabo lokalne

ceste LC 428-030 na relaciji Slap (križišče
Lom)–Jelendol (mimo gradu)
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1. člen
Zaradi čezmerne uporabe lokalne ceste LC 428-030

na relaciji Slap (križišče Lom – Jelendol (mimo gradu) s
tovornimi vozili za prevoz hlodovine se s to odredbo predpi-
suje plačilo povračila za vsak prevoz hlodovine s tovornimi
vozili s skupno težo nad 5 t.

2. člen
Zavezanci za plačilo povračila so vsi uporabniki lokalne

ceste LC 428-030 na relaciji Slap (križišče Lom–Jelendol
(mimo gradu), katerih vozila zaradi izvajanja storitve prevoza
hlodovine s tovornimi vozili s skupno težo nad 5 t čezmerno
uporabljala to cesto.

3. člen
Višina povračila je določena sorazmerno z uporabo in

poškodovanjem cestišča in znaša 10 točk za vsak prepeljani
kubični meter hlodovine. Vrednost točke se določi na podla-
gi uradne cenitve in ob upoštevanju meril in kriterijev, ki jih
določa zakon o javnih cestah. Vrednost točke s posebnim
sklepom potrdi župan Občine Tržič.

4. člen
Višino povračila zaračunava Občina Tržič kot upravlja-

lec lokalne ceste LC 428-030 na relaciji Slap (križišče Lom–
Jelendol (mimo gradu) enkrat mesečno vsem uporabnikom
na podlagi podatkov o mesečni količini prepeljanega lesa iz
območja gozdne gospodarske enote Jelendol in dela goz-
dno gospodarske enote Tržič. Podatke so dolžni zavezanci
posredovati na posebnem obrazcu Občini Tržič do 10. dne
v mesecu za pretekli mesec.

5. člen
Plačila povračila so oproščeni uporabniki ceste, ki pre-

važajo hlodovino iz gozdov, ki so v lasti fizičnih oseb s
stalnim prebivališčem na gorsko-višinskem in demografsko
ogroženem območju Občine Tržič.

V tem primeru zavezanci za plačilo mesečnemu obraz-
cu priložijo pisna dokazila iz katerih je razvidno, da je bil
prevoz opravljen za lastnika, ki ima stalno prebivališče na
območjih navedenih v prvem odstavku tega člena.

6. člen
Obseg območja gozdno gospodarske enote Jelendol

in dela gozdno gospodarske enote Tržič, ki gravitira k lokalni
LC 428-030 na relaciji Slap (križišče Lom–Jelendol (mimo
gradu) se določi na podlagi podatkov krajevne enote Zavoda
za gozdove.

7. člen
Zbrana sredstva od povračila za čezmerno uporabo se

uporabljajo namensko za redno vzdrževanje in obnovo lokal-
ne ceste LC 428-030.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravljata komunal-

no-redarska služba Občine Tržič in občinski urad pristojen
za finance, pojasnila k odredbi pa daje občinski urad pristo-
jen za pravne zadeve.

9. člen
V primeru ugotovljenega kršenja določil 4. in 5. člena

te odredbe ima občinska komunalno-redarska služba pri-
stojnost izrekati denarne kazni kršiteljem, in sicer pravnim
osebam do 200.000 SIT, odgovornim osebam pravnih oseb
do 60.000 SIT, posameznikom, ki storijo prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti do 150.000 SIT in
posameznikom (fizičnim osebam) do 60.000 SIT.

10. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o plačilu povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC
7807 na relaciji Slap–Jelendol (Uradni list RS, št. 4/97).

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

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem
uveljavitve sklepa iz 3. člena te odredbe.

Št. 343-030/96-07
Tržič, dne 16. maja 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.
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