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DRŽAVNI ZBOR

3013. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. junija 2001.

Št. 001-22-70/01
Ljubljana, dne 4. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-A)

1. člen
V zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,

št. 59/99) se v 1. členu za besedo “posameznika” doda
besedilo “oziroma posameznice (v nadaljnjem besedilu: po-
sameznik)”.

2. člen
V 2. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se

glasi:
“5. Skupni katalog osebnih podatkov – je katalog zbirk

osebnih podatkov, ki ga vodi pristojni organ”.
Dosedanje 5. do 8. točka postanejo 6. do 9. točka.

3. člen
V 3. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in

šesti odstavek, ki se glasita:

“Zahteva stranke za uvedbo upravnega postopka, izda-
jo potrdila in druge listine ali izvedbo druge upravne naloge
se šteje za pisno privolitev vlagatelja, da državni organ,
organ lokalne skupnosti oziroma nosilec javnih pooblastil
pridobi osebne podatke vlagatelja, ki so v skladu s predpisi
potrebni za odločitev o upravni zadevi, izdajo potrdila in
druge listine oziroma izvedbo upravne naloge, iz uradne
evidence, ki jo vodi isti ali drug državni organ, organ lokalne
skupnosti oziroma nosilec javnega pooblastila razen, če
stranka tega pisno izrecno ne prepove ali če zakon ne
določa drugače.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena,
lahko državni organ ali organ lokalne skupnosti, ki nudi
organizacijsko ali tehnološko podporo elektronskemu po-
slovanju med državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in
nosilcih javnih pooblastil na eni in fizičnimi in pravnimi ose-
bami na drugi strani, neposredno od teh oseb zbira in obde-
luje osebne podatke, ki so po zakonu potrebni za ugotavlja-
nje istovetnosti teh oseb pri medsebojnem elektronskem
poslovanju v postopkih pred državnimi organi, organi lokal-
nih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.”

Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.

4. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje po-

datke iz 1., 2., 4. in 5. točke prejšnjega člena ministrstvu,
pristojnemu za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem be-
sedilu: ministrstvo), najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbir-
ke osebnih podatkov ali pred vnosom nove vrste osebnih
podatkov.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje mini-
strstvu tudi spremembe podatkov iz prejšnjega člena, najka-
sneje v osmih dneh od dneva spremembe.

Ministrstvo objavi skupni katalog osebnih podatkov na
način in v obdobjih, določenih z metodologijo njihovega
vodenja.

Metodologijo predpiše minister, pristojen za varstvo
osebnih podatkov, s pravilnikom o metodologiji vodenja sku-
pnega kataloga osebnih podatkov.”

5. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedi “katalog zbirk”

nadomestita z besedama “skupni katalog”.

6. člen
Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega

člena upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko iznese ose-
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bne podatke iz države in jih posreduje tujim uporabnikom
osebnih podatkov, če tako določa drug zakon, ali če v to
pisno privoli posameznik in je seznanjen s posledicami.”

7. člen
V 9. poglavju “Inšpekcijsko nadzorstvo” se 26., 27. in

28. člen nadomestijo z novimi 26., 27. in 27.a do 27.e ter
28. in 28.a do 28.c členi, ki se glasijo:

“26. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega

zakona in drugih predpisov s področja varstva osebnih po-
datkov, opravlja inšpektorat za varstvo osebnih podatkov
(v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).

27. člen
Inšpektorat se ustanovi kot organ v sestavi ministrstva.
Inšpektorat vodi glavni inšpektor za varstvo osebnih

podatkov (v nadaljnjem besedilu: glavni inšpektor), ki ga na
predlog ministra, pristojnega za varstvo osebnih podatkov (v
nadaljnjem besedilu: minister) imenuje in razrešuje vlada.

27.a člen
Inšpektorat zagotavlja enotno uresničevanje ukrepov

na področju varstva osebnih podatkov in sodeluje z ministrs-
tvi pri pripravi predpisov s področja osebnih podatkov.

27.b člen
Inšpektorat predloži ministrstvu in varuhu človekovih

pravic do konca meseca marca tekočega koledarskega leta
poročilo o svojem delu za preteklo koledarsko leto.

Ministrstvo predloži poročilo najkasneje do konca me-
seca aprila tekočega leta v obravnavo vladi.

27.c člen
Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpek-

torati, upravnimi organi in organizacijami, zavodi, združenji
in drugimi organizacijami in organi glede vseh vprašanj, ki so
pomembna za varstvo osebnih podatkov.

27.č člen
Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpekto-

rata, neposredno opravlja inšpektor za varstvo osebnih po-
datkov (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).

Za inšpektorja se lahko imenuje oseba, ki ima univerzi-
tetno strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj
pri delu z osebnimi podatki in strokovni izpit za inšpektorja.

Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita predpi-
še minister s pravilnikom o strokovnem izpitu inšpektorja za
varstvo osebnih podatkov.

S pravilnikom iz prejšnjega odstavka minister določi
tudi vsebino in način preverjanja rednega strokovnega izpo-
polnjevanja inšpektorja.

27.d člen
Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali dru-

ga fizična oseba mora inšpektorju omogočiti nemoteno
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva za potrebe varstva
osebnih podatkov.

V okviru inšpekcijskega nadzorstva inšpektorat:
– nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov;
– nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavaro-

vanje osebnih podatkov, določenih v notranjih aktih fizičnih
in pravnih oseb iz 14. člena tega zakona ter njihovo ustrez-
nost;

– nadzoruje izvajanje določb zakona, ki urejajo katalo-
ge podatkov, skupni katalog osebnih podatkov in evidentira-
nje prenosa osebnih podatkov posameznim uporabnikom
osebnih podatkov, ter

– nadzoruje izvajanje določb zakona glede iznosa ose-
bnih podatkov iz države in o njihovem posredovanju tujim
uporabnikom osebnih podatkov.

27.e člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor

upravičen:
– pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na obdela-

vo osebnih podatkov ter njihov iznos iz države in posredova-
nje tujim uporabnikom osebnih podatkov;

– pregledovati vsebino zbirk osebnih podatkov, katalo-
gov podatkov in skupnega kataloga osebnih podatkov;

– pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zava-
rovanje osebnih podatkov;

– pregledovati prostore, v katerih se obdelujejo osebni
podatki, računalniško in drugo opremo ter tehnično doku-
mentacijo;

– preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih
podatkov ter njihovo izvajanje ter

– opravljati druge zadeve, določene z zakonom.

28. člen
Inšpektor, ki pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva

ugotovi kršitev zakona ali drugega predpisa, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, ima pravico takoj:

1. odrediti, da se nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki jih
ugotovi, odpravijo na način in v roku, ki ga sam določi;

2. odrediti prepoved obdelave osebnih podatkov fizič-
nim in pravnim osebam iz 14. člena tega zakona, ki niso
zagotovile ali ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarova-
nje osebnih podatkov ali če nezakonito obdelujejo osebne
podatke;

3. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov iz drža-
ve ali njihovega posredovanja tujim uporabnikom osebnih
podatkov, če se iznašajo ali posredujejo v nasprotju z določ-
bami zakona.

Če inšpektor pri nadzoru ugotovi, da gre za sum stori-
tve kaznivega dejanja ali prekrška poda kazensko ovadbo
oziroma uvede postopek o prekršku.

28.a člen
Zoper odločbo inšpektorja iz prejšnjega člena je dovo-

ljena pritožba, ki jo je treba vložiti v osmih dneh od dneva
njene vročitve.

O pritožbi odloči minister v osmih dneh od vložitve.
Pritožba zoper odločbo po 2. in 3. točki prvega odstav-

ka prejšnjega člena ne zadrži njene izvršitve.

28.b člen
V primeru, ko inšpektor pri ukrepanju ugotovi nezako-

nitosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, seznani o svoji
ugotovitvi tudi prizadete, če gre za ugotovitve, ki imajo splo-
šen pomen, pa tudi medije.

28.c člen
Osebne podatke, s katerimi se seznani pri izvajanju

inšpekcijskega nadzorstva, je inšpektor dolžan varovati kot
uradno tajnost, tudi po prenehanju opravljanja službe in-
špektorja.

Ta dolžnost velja tudi za vse zaposlene delavce v in-
špektoratu.”
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8. člen
Za 29. členom se doda novo poglavje 10.a, ki se glasi:
“10.a Neodvisna institucija za varstvo osebnih po-

datkov

29.a člen
Neodvisni nadzor varstva osebnih podatkov opravlja

varuh človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh).

29.b člen
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za posto-

pek neodvisnega nadzora varstva osebnih podatkov smisel-
no uporabljajo določbe zakona o varuhu človekovih pravic
(Uradni list RS, št. 71/93).

29.c člen
Varuh nadzoruje spoštovanje predpisov o varstvu ose-

bnih podatkov pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov in pri
uporabnikih osebnih podatkov. Pri opravljanju svoje naloge
varuh:

– svetuje v vseh zadevah, ki se nanašajo na obdelavo
osebnih podatkov in sodeluje v postopkih sprejemanja pred-
pisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

– obravnava in preiskuje pobude in predloge glede
varstva osebnih podatkov in njihovih kršitev;

– spremlja delo inšpektorata in predlaga ukrepe za
izvajanje nadzorstva in za varstvo osebnih podatkov;

– na lastno pobudo pregleduje uresničevanje določb
tega zakona ter

– opravlja druge naloge, določene z zakonom.

29.č člen
Varuh pri opravljanju svojih nalog lahko:
– zahteva od vsakega državnega organa, organa lokal-

ne samouprave in nosilca javnih pooblastil vse podatke in
informacije, ki se nanašajo na obdelavo in uporabo osebnih
podatkov, ne glede na stopnjo zaupnosti;

– predlaga inšpektoratu, da opravi nadzor in sprejme
ustrezne ukrepe, vključno z začasno ali dokončno prepove-
djo obdelave in uporabe osebnih podatkov, ki se obdelujejo
ali uporabljajo v nasprotju z določbami zakona ali drugega
predpisa;

– zahteva od inšpektorata, da poroča o ukrepih in odlo-
čitvah, ki jih je sprejel na podlagi zakona.

29.d člen
Inšpektorat je dolžan v postavljenem roku obvestiti va-

ruha o uresničitvi njegovih predlogov in priporočil ter poro-
čati na njegovo zahtevo.

Če inšpektorat predloga varuha ne upošteva, je dolžan
pisno obrazložiti svojo odločitev.

29.e člen
Varuh enkrat letno pisno poroča Državnemu zboru o

ugotovitvah, predlogih in priporočilih ter o stanju na podro-
čju varstva osebnih podatkov.

29.f člen
Varuh določi posebnega namestnika, ki je zadolžen za

izvajanje nalog na podlagi tega zakona.

29.g člen
Varuh, namestnik in zaposleni v strokovni službi varuha

so dolžni kot tajne varovati podatke, za katere so izvedeli pri
svojem delu.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi po preteku man-
datne dobe oziroma po prenehanju zaposlitve.”

Prehodne in končne določbe

9. člen
Minister izda pravilnik o metodologiji vodenja skupnega

kataloga osebnih podatkov iz 4. člena tega zakona in pravil-
nik o strokovnem izpitu za inšpektorja za varstvo osebnih
podatkov iz 27.č člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.

Varuh človekovih pravic uskladi notranjo organizacijo in
sistemizacijo z določbami tega zakona v treh mesecih po
njegovi uveljavitvi.

10. člen
Inšpektorji, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo

službo inšpektorja, nadaljujejo delo po tem zakonu, strokov-
ni izpit pa so dolžni opraviti najkasneje v dveh letih od
njegove uveljavitve.

Če izpita ne opravijo v roku določenem v prejšnjem
odstavku, jih minister razreši s položaja inšpektorja.

11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 210-01/89-3/21
Ljubljana, dne 26. junija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3014. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob deseti obletnici osamosvojitve podeljujem za zaslu-
ge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republi-
ke Slovenije

Častni znak svobode Republike Slovenije dr. Andreju
Anžiču.

Št. 996-01-19/2001
Ljubljana, dne 22. junija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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3015. Ukaz o podelitvi odlikovanja Srebrni častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Srebrni častni znak

svobode Republike Slovenije

Za znanstvenoraziskovalno in dolgoletno pedagoško
delo podeljujem ob osemdesetletnici

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije aka-
demiku prof. dr. Vasiliju Meliku.

Št. 996-01-21/2001
Ljubljana, dne 4. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3016. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge na področju kulture podeljujem ob 50-letnici
Častni znak svobode Republike Slovenije Belokranj-

skemu muzeju Metlika.

Št. 996-01-22/2001
Ljubljana, dne 4. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3017. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za nesebično in dolgoletno pomoč soljudem v stiski
podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije krvodajalcu
Adolfu Radohi.

Št. 996-01-23/2001
Ljubljana, dne 4. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3018. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, četrte in pete alinee 3. člena in
tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o
odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri kulturnem, organizacijskem in drugem
delu v dobro Slovencev v ZDA in za prispevek k mednaro-
dnemu priznanju Republike Slovenije podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Charlesu F.
Ipavcu in Augustu B. Pustu.

Št. 996-01-24/2001
Ljubljana, dne 4. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

3019. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
za razvrščanje blaga v carinsko tarifo

Na podlagi 3. člena Mednarodne konvencije o harmo-
niziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga, se-
stavljena v Bruslju 14. junija 1983 in Protokola o spremembi
in dopolnitvi Konvencije o harmoniziranem sistemu poime-
novanj in šifrskih oznak blaga, sestavljen v Bruslju 24. junija
1986 (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 6/87),
4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 5. člena
zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja
ministrica za gospodarstvo
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N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za razvrščanje blaga v carinsko tarifo

1. člen
V navodilu za razvrščanje blaga v carinsko tarifo (Uradni list RS, št. 77/99) se naslov spremeni tako, da se glasi:

“NAVODILA ZA UVRŠČANJE BLAGA V KOMBINIRANO NOMENKLATURO”.

2. člen
V 1. členu se beseda “razvrščanja” nadomesti z besedo “uvrščanja” ter besedilo “nomenklaturo carinske tarife”

nadomesti z besedama “kombinirano nomenklaturo”.

3. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V prilogi 1 k temu navodilu, ki je njegov sestavni del, so določena pravila za uvrščanje blaga v nomenklaturo

harmoniziranega poimenovanja in šifrskih oznak blaga (v nadaljnjem besedilu: harmoniziran sistem ali HS) ter temeljna pravila
za uporabo harmonizirane nomenklature.

4. člen
V 3. členu se beseda “razvrščanje” nadomesti z besedo “uvrščanje” ter črtata besedi “carinske tarife”.

5. člen
V prilogi 1 se:

1. v naslovu priloge črtata besedi “carinske tarife”;
2. v podnaslovu priloge črtajo besede “nomenklature carinske tarife”;
3. pri tarifni številki 01.06:

· v točki (1) besedi “morski prašički” nadomestita z besedo “delfini”,
· v točki (4) za besedo “slone” postavi vejica in doda beseda “medvede”, beseda “reptilije” pa nadomesti z besedo

“reptile”,
· v točki (9) beseda “ne” nadomesti z besedilom “v transportnih kletkah”;

4. pri tarifni številki 15.14 v drugem odstavku pod (A) beseda “eručne” nadomesti z besedo “eruka” ter za besedo “kislin”
doda besedilo, ki se glasi: “in so zato primerna za prehrano”;

5. pri tarifni številki 16.01 v točki (c) četrtega odstavka za besedo “podobno” doda besedilo, ki se glasi: “(npr. kovinski
ovoji – konzerve)”;

6. pri tarifni številki 25.18 besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
“Ta tar. številka vključuje: surov dolomit, kalciniran (žgan) dolomit in sintran dolomit. Kalciniran dolomit se žge v
temperaturnem intervalu 700 °–1000 °C, pri tem se pretvori v magnezijev – MgO in kalcijev oksid – CaO ob
sproščanju ogljikovega dioksida – CO2. Sintran dolomit se dobi s segrevanjem v temperaturnem intervalu 1700 °–
1900 °C pri tem pride do sintranja materiala. Ta tar. številka vključuje tudi rezan, žagan ali sekan dolomit v grobe oblike
blokov, kock, kvadrov, palic (ki kot taki še niso primerni za takojšnjo uporabo).
Ta tar. številka vključuje tudi mešanice (ramming mix), ki se uporabljajo kot keramični material (npr. za oblaganje peči).
Te mešanice so običajno v obliki praškov ali zrn in so v glavnem sestavljene iz sintranega dolomita (mešanica
magnezijevega in kalcijevega oksida). Odvisno od namena uporabe in pri kateri temperaturi bo mešanica uporabljena,
se dodajo različna ne hidravlična veziva (npr. katran, smole).
Ta tar. številka ne vključuje:
(a) drobljenega dolomita za betonske agregate, za nasipanje cest ali železniških prog (tar. št. 25.17)
(b) v ognju odporne preparate na osnovi dolomita z dodanimi hidravličnimi vezivi (npr. cementi, apno), ki vsebuje ali ne

vsebuje glino (tar. št. 38.16).”
7. pri tarifni številki 25.23 besedilo točke (c) petega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi: mešanice cementov in

polnil iz tar. številke 32.14,”;
8. pri tarifni številki 29.29 za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Iz te tar. številke so izključene mešanice oligomerov, npr. mešanica oligomerov difenil-metan – diizocianata-
MDI (tar. št. 38.24).”;

9. v X. Pododdelku 29. poglavja točka (j) drugega odstavka dela C spremeni tako, da se glasi: ”Fenazin (tar. št. 29.33);
10. pri tarifni številki 29.30 v točki (1) dela C beseda “Metioinin” nadomesti z besedo “Metionin”;
11. pri tarifni številki 29.32:

· v točki (2) pod (A) besedilo “2-Furfuraldehid” nadomesti z besedilom “2-Furaldehid”,
· v točki (o) tretjega odstavka pod (B) beseda “Fenoftalein” nadomesti z besedo “Fenolftalein”;

12. v 29. poglavju za “Seznamom mamil in psihotropnih substanc, urejen po abecednem vrstnem redu” dodajo “Strukturne
formule določenih kemikalij opisanih v komentarskih pojasnilih k 29. poglavju”, ki so v prilogi k temu navodilu in so
njegov sestavni del;

13. pri tarifni številki 30.04:
· za trinajstim odstavkom doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:

“Ta tarifna številka vključuje tudi odmerke v obliki sistemov za transdermalno doziranje (uživanje zdravila skozi
kožo), ki so običajno pripravljena v obliki samolepilnih trakov (običajno pravokotne ali okrogle oblike) in, ki se nalepijo
na kožo bolnika. Aktivna snov se nahaja v rezervoarju, zaprtem s porozno membrano na strani, ki pride v stik s telesom
bolnika. Aktivna snov, ki se sprošča iz rezervoarja, s pomočjo pasivnega molekulskega razprševanja prehaja skozi
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kožo in tako neposredno preide v krvni tok. Ti sistemi se ne smejo zamenjati z medicinskimi lepljivimi trakovi iz tar.
številke 30.05.”,

· dosedanji štirinajsti odstavek postane petnajsti odstavek;
14. pri tarifni številki 30.05:

· v šestem odstavku za točko (a) doda nova točka (b), ki se glasi:
“zdravila, pripravljena v obliki sistemov za transdermalno doziranje (tar. št. 30.04),”,

· dosedanji točki (b) in (c) postaneta točki (c) in (d);
15. pri tarifni številki 39.18 v prvem odstavku za besedo “tal” doda besedilo, ki se glasi: “ali obrobljenje talnih oblog”;
16. pri tarifni številki 39.24:

· spremeni poimenovanje tarifne številke tako, da se glasi: “NAMIZNI PRIBOR, KUHINJSKI PRIBOR IN DRUGI
GOSPODINJSKI PROIZVODI IN TOALETNI IZDELKI, IZ PLASTIČNIH MAS”,

· spremeni poimenovanje tarifne podštevilke 3924.10 tako, da se glasi: “Namizni in kuhinjski pribor”;
17. v 62. poglavju se v osmem odstavku Splošnih določil beseda “Številki” nadomesti z besedo “izdelki”;
18. v poimenovanju tarifne številke 62.10 se za številko “56.03” postavi vejica in doda številka “59.03”;
19. pri tarifni številki 73.14 v točki (a) tretjega odstavka dela (B) črta beseda “ne”;
20. pri tarifni številki 73.18 besedilo osmega odstavka dela (A) spremeni tako, da se glasi:

“V to številko spadajo samorezni (Parkerjevi) vijaki. Ti lesni vijaki so podobni lesnim vijakom po tem, da imajo tudi
oni glavo z zarezo in rezni navoj po celi dolžini debla ter po tem, da so zašiljeni ali konični na koncu. Zaradi tega si lahko
sami naredijo prehod v tanke kovinske pločevine, marmor, skriljavec, plastične mase itd.”;

21. pri tarifni številki 82.07:
· v devetem odstavku:

– besedilo točke (6) spremeni tako, da se glasi: “Orodja za razširjanje odprtin s povrtanjem, grezenjem, s
posnemanjem (z ravnimi helikoidalnimi ali navzkrižnimi zobmi).”;

– v točki (7) beseda “valjanje” nadomesti z besedo “rezkanje”;
– v točki (8) besedilo “vrtenje (obračanje)” nadomesti z besedo “struženje”;

· v točki (g) enajstega odstavka za besedo “ročaji” dodata besedi “in držala”;
22. pri tarifni številki 85.44 v desetem odstavku za besedama “izdelani iz” dodata besedi “večjega števila”, besedilo zadnjih

dveh stavkov pa se spremeni tako, da se glasi:
“V osnovi so narejeni iz 100% čistega staljenega kvarca (SiO2) izvlečenega v zelo tanka vlakna. Posamezna
optična vlakna, tudi oplaščena so izključena iz te tarifne številke (90.01).”;

23. pri tarifni številki 90.20 besedilo tretjega odstavka pod (II) spremeni tako, da se glasi:
“(Rezervni filterni vložki (običajno opremljeni z navojem in tesnilom), kadar se pojavljajo ločeno,se prav tako
uvrščajo v to tarifno številko (tar. št. 90.20).)”;

24. pri tarifni številki 96.01 v šestem odstavku besedilo točke (I) spremeni tako, da se glasi:
”Slonovina. V nomenklaturi štejejo za “slonovino”: okli slona, povodnega konja, mroža, kita samoroga in divjega
prašiča, rogovi nosoroga in zobje vseh živali (glej opombo št. 3 k 5. poglavju).”;

25. pri tarifni številki 96.05 za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Iz te tarifne številke so izključeni tudi kompleti, ki jih letalske družbe razdeljujejo potnikom na letalih (med poletom ali
na cilju, če njihova prtljaga še ni dosegljiva), ki sestoje iz tkanih torbic, v katerih so predmeti vrst, kot so našteti v točkah
od (1) do (3) zgoraj, iz kozmetičnih, parfumerijskih ali toaletnih proizvodov, brisač iz celulozne vate, pa tudi iz tekstilnih
proizvodov, kot so: spalne srajce (pižame),T-srajce, hlače, kratke hlače itd. Taki kompleti se uvrščajo v ustrezne
svoje tarifne številke posameznega izdelka v kompletu.”

6. člen
V prilogi 2 se:

1. pri vseh devetmestnih tarifnih podštevilkah v celotnem besedilu črta deveta številka;
2. pri tarifni podštevilki 0106 00 90:

· v prvem odstavku za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
“vse druge vrste živih živali, razen rib in rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev (3. poglavje) ter kultur
mikroorganizmov (tar. številka 3002);

· dosedanja 3. točka postane drugi odstavek”;
3. besedilo splošnih določil 2. poglavja spremeni tako, da se glasi:

1. Meso in drobovina, primerna za človeško prehrano, se uvrščata v to poglavje, tudi če sta pripravljena npr. z
namenom proizvodnje hrane za živali – hišne ljubljenčke.

2. V smislu tega poglavja imata izraza “meso” in “drobovina” pomen, kot je opisan v komentarju HS k temu poglavju.
3. Navodila v primeru različnih stanj, v katerih utegneta nastopati meso in drobovina iz tega poglavja, so podana v

splošnih določilih komentarja HS k temu poglavju. Poudariti je treba, da se globoko zamrznjeno meso in delno ali
popolnoma odmrznjeno meso uvrščata na enak način kot zmrznjeno meso. Prav tako izraz “zamrznjeno” ne
zajema samo mesa, ki je bilo zamrznjeno pod pogojem, da je njegova dejanska in trajna konzervacija bistveno
odvisna od takšnega načina zamrzovanja.

4. V komentarju HS k temu poglavju so podana tudi navodila glede razlikovanja med mesom in drobovino iz tega
poglavja. Vendar pa to poglavje zajema surovo, zmleto ali drobno sesekljano, vendar ne naprej pripravljeno meso
in drobovino, zavito v plastične materiale (tudi v obliki klobas) izključno zaradi lažjega rokovanja in transporta.

5. Pri razlikovanju med kosi s kostmi in kosi mesa brez njih, hrustanec in kite ne štejejo za kosti.”;
4. pri tarifni številki 0203 za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Prašičje meso, za katero avstralske oblasti potrjujejo, da gre za meso avstralskih divjih prašičev, ne šteje za meso
domačih prašičev.”;
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5. pri tarifni podštevilki 0207 13 40:
· doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

“Glej dodatno opombo KN št. 4, točka a) k temu poglavju!”;
· dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek;

6. pri tarifni številki 0210 za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Izrazi “sušeni ali prekajeni” in nasoljeni ali v “slanici” so opredeljeni v dodatnih opombah KN v 2E in 7 k temu
poglavju.”;

7. pri tarifnih podštevilkah 0201 11 11 in 0210 11 19:
· tarifna podštevilka “0201 11 11” spremeni in se glasi “0210 11 11”;
· v odstavku črtajo zadnji trije stavki;

8. za tarifno podštevilko 0210 90 10 s pripadajočim besedilom se doda nova tarifna podštevilka, ki se glasi:
“0210 90 21 Severnih jelenov

Glej tudi opombe k tar. podštevilki 0208 90 40!”;
9. v splošnih določilih 3. poglavja besedilo točke 3, podtočka c. spremeni tako, da se glasi:

“ribe, samo vložene v olje ali kis, dalje pripravljene ali ne (tar. št. 1604)”;
10. pred tarifno podštevilko 0302 61 90 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa se nadomesti z besedo

“do”;
11. poimenovanje tarifne podštevilke 0302 70 00 spremeni tako, da se glasi:

“Jetra, ikre in ribje mleko”;
12. tarifna podštevlka “0306 11 00” spremeni tako, da se glasi: “030611 10”;
13. črta tarifna podštevilka “0404 90”, pripadajoče besedilo ostane nespremenjeno;
14. za poimenovanjem tarifne številke 04.06 doda odstavek, ki se glasi:

“Za sire in skuto v smislu te tar. številke ne štejejo proizvodi, ki jim je bila mlečna maščoba delno ali v celoti odvzeta
in nadomeščena z drugimi, npr. z rastlinskimi maščobami (tar. številka 1901 ali 2106).”;

15. pri tarifnih podštevilkah 0406 10 20 in 0406 10 80:
· črta prvi odstavek;
· dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek;

16. pri tarifni podštevilki 0604 99 90 črta drugi odstavek;
17. pri tarifnih podštevilkah 0711 20 10 in 0711 20 90 besedilo “2005 70 00”

nadomesti z besedilom, ki se glasi: “2005 70 10 ali 2005 70 90”;
18. pred tarifno podštevilko 0713 10 črta beseda “od”, beseda “do” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo “in”;
19. za poimenovanjem tarifne številke 0714 doda nov odstavek, ki se glasi:

“Izraz “peleti” je opredeljen v opombah HS št. 1 k II. Oddelku.”;
20. tarifna podštevilka “0714 10 99” spremeni tako, da se glasi: “0714 10 90”;
21. pri tarifni podštevilki 0802 90 85 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:

“V to tar. podštevilko se uvršča tudi limbov orešek (sadež drevesa Pinus cembra), v storžih ali posamezno.”;
22. pri tarifni podštevilki 0805 20 50 črta tretji odstavek;
23. pri tarifnih podštevilkah 0810 40 10 in 0810 40 30 besedilo pripadajočih odstavkov vsakokrat spremeni tako, da se

glasi: “So rdeče ali rožnate.”;
24. pri tarifni podštevilki 1209 91 90 doda nov odstavek, ki se glasi:

“Glej tudi opombe k tar. podštevilki 1207 99 99.”;
25. črta besedilo: “od 1211 90 10 Drugo

do 1211 90 95
Te tar. podštevilke zajemajo vrste rastlin, naštete v opombah HS
k tar. številki 1211, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. podštevilki
1211 10 00 in 1211 20 00.”;

26. pri tarifni podštevilki 1404 10 00 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Te snovi so opisane v Komentarju HS k tar. številki 1404, drugi odstavek, točka (A).”;

27. pri tarifni številki 15.04 v odstavku beseda “Glej” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “Glede maščobnih frakcij in
maščobnih olj glej”;

28. pri tarifnih podštevilkah od 1602 31 11 do 1602 39 80 črta drugi odstavek;
29. pri tarifnih podštevilkah 1604 14 16 in 1604 19 31 doda poimenovanje podštevilk, ki vsakokrat glasi: “Fileti, znani

pod imenom “vlečeni fileti”;
30. pri tarifni podštevilki 1604 20 05 doda njeno poimenovanje, ki se glasi:

“Pripravljeni surimi”;
31. pri tarifni podštevilki 1905 90 30:

· doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Izraz “kruh” zajema proizvode najrazličnejših velikosti, tudi npr. kruhke.”;

· dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek;
32. pri tarifni številki 2004 besedilo odstavka nadomesti z novim prvim in drugim odstavkom, ki se glasita:

“Glej opombo HS št. 3 k temu poglavju.
Ta tar. št. Ne zajema proizvodov iz izdelkov iz. tar. številke 0714, ki ne štejejo za zelenjavo (tar. podštevilke 2001
90 40, 2006 00 95 ali 2008 99 91).”;

33. pri tarifni številki 2005 besedilo odstavka nadomesti z novim prvim, drugim in tretjim odstavkom, ki se glasijo:
“Komentar k tar. številki 2004 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar. številko.
Glede razlikovanja med proizvodi iz te tar. številke in začimbnih sokov glej dodano opombo KN št. 1 k 21. poglavju.
Ta tar. številka zajema proizvode iz posušenih listov testa iz moke stročnic, soli, začimb, olja, sredstev za vzhajanje in
majhnih količin žitnih ali riževe moke.”;
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34. pred tarifno podštevilko “2007 10 10” doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo
“do”;

35. pri tarifni številki 2008 za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Glede razlikovanja med proizvodi iz te tar. številke in začimbnih sokov glej dodatno opombo št. 1 k 21. poglavju.”;

36. pred tarifno podštevilko 2008 19 11 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo
“do”;

37. besedilo “2009 60 51 in 2009 60 71” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“2009 60 71”;

38. besedilo prvega odstavka splošnih določil k 22. poglavju spremeni tako, da se glasi:
Kjerkoli se v tem poglavju razlikuje med pijačami v posodah prostornine manj kot dva litra in pijačami v posodah
prostornine več kot dva litra, se upošteva prostornina tekočine v posodah in ne prostornina posod.;

39. črta tarifna podštevilka “2202 90” s pripadajočim besedilom;
40. pri tarifni številki 2208 črta četrti odstavek;
41. črta tarifna podštevilka “2208 30” s pripadajočim besedilom;
42. pred tarifno podštevilko 2208 60 11 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo

“do”;
43. pri tarifni podštevilki 2208 90 71 na koncu odstavka postavi “pika” in doda besedilo, ki se glasi:

“V to tar. številko se uvršča tudi Calvados.”;
44. pri tarifnih podštevilkah 2303 10 11 in 2303 10 19:

· črta drugi odstavek;
· dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek;
· dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, spremeni in se glasi:

“Vanjo spadajo tudi proizvodi, v katerih delež škroba ne presega po masi
28%, preračunano na suho snov in pod pogojem, da vsebnost maščob v njih,
merjena v suhi snovi ne presega 4,5 mas.%.”;

· dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, spremeni in se glasi:
“Proizvodi, v katerih je škroba več, se praviloma uvrščajo v tar. številko 2302 ali 2309 (odvisno od primera). To
velja tudi za proizvode, ki vsebujejo proizvode iz koruze in niso proizvedeni po postopku mokrega mletja (ostanki
sejanja koruznih zrn, zdrobljena koruzna zrna, ostanki iz proizvodnje olja iz koruznih kalčkov po postopku suhega
mletja itd.).”;

· dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek;
45. pri tarifnih podštevilkah od 2303 20 11 do 2303 20 90 drugi odstavek spremeni in se glasi:

“Te tar. podštevilke zajemajo tudi delno ali popolnoma desaharizirano sladkorno peso.”;
46. pri tarifni podštevilki 2306 70 00:

· prvi odstavek spremeni in se glasi:
“Za ostanke iz proizvodnje olja iz koruznih kalčkov štejejo samo tisti, ki izvirajo iz obdelave koruznih kalčkov (s topili
ali s stiskanjem). Izhodiščna snov za proizvodnjo olja iz koruznih kalčkov je pridobljena z mokrim ali suhim mletjem.
Ostanki morajo izpolnjevati pogoje iz dodatne opombe št. 2 k temu poglavju.”;

· drugi odstavek spremeni in se glasi:
“Proizvodi, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se uvrščajo po njihovih lastnostih v 11. poglavje ali v tar. številko 2302
ali 2309.”;

· črta tretji odstavek;
47. pri tarifni podštevilki 2501 00 51 v drugem odstavku črta besedilo “2501 00 91

ali”;
48. pri tarifni podštevilki 2523 90 30:

· v prvem odstavku za besedama “naravnega pozolana” doda besedilo “ali letečega pepela”;
· za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“”Leteči pepel” je fin in lahek prah, ki nastaja pri zgorevanju ogljenega prahu. Je sive do rjave barve.”;
49. za naslovom 27. poglavja doda besedilo, ki se glasi:

“Če ni drugače določeno, pomeni izraz “metoda ASTM” metode ASTM, (American Society for Testing and Materials -
Ameriško združenje za testiranje in materiale), ki so bile objavljene v standardnih definicijah in specifikacijah naftnih
proizvodov in maziv leta 1976.”;

50. pred tarifno podštevilko 2707 50 10 črta beseda “od”, beseda “do” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo
“in”;

51. nad naslovom “Metoda določanja vsebnosti aromatičnih sestavin v proizvodih s končno destilacijsko točko,
višjo od 315 °°°°°C” doda besedilo, ki se glasi: “DODATEK A”;

52. nad naslovom “Metoda določanja kristalizacijske točke fenola, kreozolov in naftalina” doda besedilo, ki se
glasi: “DODATEK B”;

53. pred tarifno podštevilko “2811 19 10” doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo
“do”;

54. za četrtim odstavkom splošnih določil k 29. poglavju doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Zlit sistem je sistem, v katerem sta najmanj dva obroča, od katerih ima samo eden skupno vez in samo dva skupna
atoma.”;

55. pred tarifno podštevilko 2914 61 00 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo
“do”;

56. črta tarifna podštevilka “2919 00 11” s pripadajočim besedilom;
57. tarifna podštevilka “2919 00 19” spremeni tako, da se glasi: “2919 00 10”;
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58. tarifna podštevilka “2919 00 91” spremeni tako, da se glasi: “2919 00 90”;
59. pri tarifni podštevilki 2921 42 90 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:

“Glej komentar HS k tar. podštevilkam od 2921 42 do 2921 49.”;
60. pri tarifni podštevilki 2921 43 90 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:

“Glej komentar HS k tar. podštevilkam od 2921 42 do 2921 49.”;
61. pri tarifni podštevilki 2921 44 00 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:

“Glej komentar HS k tar. podštevilkam od 2921 42 do 2921 49.”;
62. pri tarifni podštevilki 2921 45 00 črta odstavek;
63. pri tarifni podštevilki 2921 49 10 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:

“Glej komentar HS k tar. podštevilkam od 2921 42 do 2921 49.”;
64. črta tarifna številka “2922” s pripadajočim besedilom do vključno tarifne podštevilke “2922 49 70”;
65. za tarifno številko 2933 in njenim poimenovanjem doda besedilo, ki se glasi:

“2933 11 10 in Fenazon (antipirin) in njegovi derivati
2933 11 90

Glej komentar HS k tar. podštevilkam 2933 11, 2933 21 in 2933 51.
2933 21 10 Hidatoin in njegovi derivati

Glej komentar HS k tar. podštevilkam 2933 11, 2933 21 in 2933 51.
2933 51 20 in Malonilna sečnina (barbiturna kislina) in njeni derivati;
2933 51 90 njene soli

Glej komentar HS k tar. podštevilkam 2933 11, 2933 21 in 2933 51.”;
66. pri tarifni številki 2937 doda nov odstavek, ki se glasi:

“Ta tarifna številka zajema proizvode, ki ustrezajo pogojem prvih štirih točk komentarja HS k tar. številki 2937.”;
67. pri tarifni podštevilki “2937 10 10”, ki se spremeni tako, da se glasi “2937 10 00”:

· spremeni njeno poimenovanje tako, da se glasi: “
Gonadotropini in podobni hormoni ter njihovi derivati”;

· v drugi alinei odstavka za besedo “luteinostimuli” pika nadomesti s podpičjem;
· za drugo alineo dodajo nova tretja, četrta in peta alinea, ki se glasijo:

– kortikotrofin (INN) (ACTH) (Adrenocorticotrophic Hormone);
   adrenokortokotrofin;
– rastni hormon (GH, STH -Somatotrophic Hormone, Somatrophin);
– tirotrofin (INN) (tireotropni hormon, TSH – Throid-Stimulating Hormone).”;

68. črta tarifna podštevilka “2937 10 90” s pripadajočim besedilom;
69. pri tarifnih podštevilkah od 2937 21 00 do 2937 29 90 drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Glej tudi komentar HS k tar. številki 2937 – “Seznam steroidov, ki se uporabljajo predvsem zaradi njihove
hormonske funkcije”.”;

70. za tarifnima podštevilkama od 2937 21 00 do 2937 29 90 s pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“2937 22 00 Halogenski in halogenirani derivati adrenokortikalnih hormonov

Glede izraza “adrenokortikalni hormoni” glej dodatno opombo št. 1 k temu poglavju.
Glej tudi komentar HS k tar. podštevilki 2937 22.”;

71. za tarifno podštevilko 2939 69 00 s pripadajočim besedilom se doda naslov, ki se glasi: “XIII. DRUGE ORGANSKE
SPOJINE”;

72. pri tarifnih podštevilkah “od 2941 20 10 do 2941 20 90”, ki se spremenita in glasita od 2941 10 10 do 2941 10 90:
· doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

Glej komentar HS k tar. podštevilki 2941 10.”;
· dosedanji odstavek, ki postane drugi odstavek, spremeni in se glasi:

“Primeri penicilinov so naslednji: benzilpenicilin natrij (fenacetilpenin natrij), amilpenicilin natrij (n-carboksiheksenil-
penin natrij), biosintetični penicilini in penicilini, kot staprokain penicilin in benzatin dipenicilin.;

73. tarifna podštevilka “2941 20 10” spremeni tako, da se glasi: 2941 20 30;
74. v splošnih določilih k 30. poglavju doda besedilo, ki se glasi:

Poimenovanja nekega proizvoda kot zdravila v drugih predpisih, glede razvrstitve v kombinirani nomenklaturi, niso
relevantna za uvrščanje v to poglavje.;

75. tarifna podštevilka “3103 10 00” nadomesti z besedilom, ki se glasi: 3103 10 10 in 3103 10 90;
76. črta tarifna številka “3214” do vključno tarifne podštevilke “3214 90” in pripadajoče besedilo;
77. črta tarifna podštevilka “3305 10” s poimenovanjem;
78. pri tarifnih podštevilkah 3806 10 10 in 3806 10 10 črtata prvi in drugi odstavek;
79. črta tarifna podštevilka “3824 90 95” s pripadajočim besedilom;
80. na začetku 39. poglavja doda besedilo, ki se glasi:

“Dodatna opomba št. 6
Izraz “raztopine” v teh opombah in v opombi št. 4 k 32. poglavju ne zajema koloidnih raztopin.”;

81. za tarifno podštevilko “3901 20 00”, ki se spremeni in glasi “3901 20 10”, doda beseda “in” ter tarifna podštevilka
“3901 20 90”;

82. za tarifno podštevilko “3901 90 00”, ki se spremeni in glasi “3901 90 10”, doda beseda “in” ter tarifna podštevilka
“3901 90 90”;

83. tarifna podštevilka “3904 69 00” spremeni tako, da se glasi: “3904 69 90”;
84. tarifna podštevilka “3911 90 10” nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“3911 90 11 in 3911 90 19”;
85. tarifna podštevilka “3912 39 90” spremeni tako, da se glasi: “3912 39 80”;
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86. tarifna podštevilka “3192 90 90” spremeni tako, da se glasi: “3912 90 80”;
87. pred tarifno podštevilko 3916 90 11 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo

“do”;
88. črta tarifna podštevilka “3916 20” s poimenovanjem;
89. tarifna podštevilka “3919 10 59” spremeni tako, da se glasi:

“3919 10 69”;
90. črta tarifna podštevilka “3920 51” s poimenovanjem;
91. črta tarifna podštevilka “3291 11” s poimenovanjem;
92. črta tarifna podštevilka “3921 90 49” s poimenovanjem;
93. črta tarifna številka “4010” do vključno tarifne podštevilke “4010 24 00” in pripadajoče besedilo ter risba;
94. pred tarifno podštevilko 4016 99 88 se doda besedilo, ki se glasi: “4016 99 82 in”;
95. za tarifnima podštevilkama 4104 10 95 in 4104 10 99 ter pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

“4104 10 95 Boks
”Boks” je s kromom ali (velikokrat) s kombiniranim postopkom obdelano telečje usnje, ki je na
koncu barvano in polirano in se uporablja za proizvodnjo oglavov ali nekaterih torbičarskih
izdelkov (ročne torbice, aktovke itd.). To usnje je zelo mehko.”;

96. pri tarifni številki 4202:
· dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

“Glede izraza “zunanja stran” glej dodatno opombo št. 1 k temu poglavju.
Ta tar. številka zajema prevleke za loparje, ki v celoti prekrivajo lopar in tudi takšne z ročajem ali naramnico.”;

· dosedanji odstavek postane tretji odstavek;
97. za tarifnima podštevilkama 4202 11 10 in 4202 11 90 ter pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

“4202 12 11 in Iz umetnih folij
4202 12 19
V smislu teh dveh tar. podštevilk velja naslednje: Če zunanji material sestoji iz večplastne tkanine, za katero lahko že

s prostim očesom ugotovimo, da gre za zunanjo stran umetne folije (npr. tkanine iz prediv v
povezavi z umetno folijo), potem uvrstitev v ti dve tar. podštevilki ne pride v poštev, če je bila
folija izdelana pred izdelavo večplastne tkanine ali, če je nastala s prevlekanjem neke tkanine
(npr. tkanine iz prediv) z umetno snovjo. Pogoj za takšno ugotovitev je, da je s prostim očesom
opazna zunanja stran po izgledu enaka nanešeni predpripravljeni foliji iz umetne snovi.

4202 22 10 Iz umetnih folij
Glej opombo k tar. podštevilkama 4202 12 11 in 42011 12 19.”;

98. za tarifnima podštevilkama 4202 31 00 in 4202 39 00 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“4202 32 10 Iz umetnih folij

Glej opombo k tar. podštevilkama 4202 12 11 in 4202 12 19.

od 4202 92 10 Iz umetnih folij
do 4202 92 19

Glej opombo k tar. podštevilkama 4202 12 11 in 4202 12 19.”;
99. za tarifno podštevilko 4204 00 90 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

“4206 Izdelki iz črev (razen iz sviloprejk), prepariranih podkožic, mehurjev ali kit

4206 10 00 Katgut (kirurška nit za šivanje)
Glej Komentar HS k tar. številki 4206, točka 1.

4206 90 00 Katgut (kirurška nit za šivanje)
Glej Komentar HS k tar. številki 4206, točki 2 in 3.”;

100. besedilo “od 4403 31 00 do 4403 35 90” spremeni tako, da se glasi:
“od 4403 41 00 do 4403 49 90”;

101. tarifna podštevilka “4403 34 10” spremeni tako, da se glasi: “4403 49 20”;
102. tarifna podštevilka “4403 10 30” nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“od 4407 10 31 do 4407 10 38”;
103. za tarifnima podštevilkama “od 440 721 10 do 4407 23 99”, ki se spremenita in glasita “od 4407 24 10 do 4407 29

99” ter pripadajočim besedilom, doda besedilo, ki se glasi:
“4408 Furnirski listi ali listi za vezan les (spojeni ali ne) in drug vzdolžno žagan les, rezan ali

luščen, skobljan ali ne, topo ali zobato spojen, debeline do vključno 6 mm
od 440 31 11 Iz tropskega lesa iz opombe k tar. podštevilkam tega poglavja
do 4408 39 99

Glede imen posameznih vrst tropskega lesa glej tudi opombe k tar. podštevilkam v splošnih
določilih k 44. poglavju. Glej tudi aneks h komentarju HS k 44. poglavju”;

104. tarifna podštevilka “4409 10 11” spremeni tako, da se glasi: “4409 10 10”;
105. za tarifno številko 44.12 in njenim poimenovanjem doda besedilo, ki se glasi:

“Na vezanih ploščah iz lesa iglavcev je velikokrat opaziti površinske napake (npr. grče), ki jih pri
proizvodnji popravijo z materiali, kot so npr. lesni vstavki, polnila iz umetnih mas itd..
Te snovi ne štejejo za dodatke drugih materialov in vezani plošči ne dajejo značaja proizvodov iz
drugih tar. številk.
Vezana plošča iz te tar. številke sme biti samo zglajena in ne obrušena in dalje obdelana. Izraz
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“nebrušena” vključuje “kontaktno brušenje”, saj kontaktno brušenje prispeva samo k po-
pravi, odstranjevanju ali zapolnjevanju nepravilnosti.
Glej tudi komentar HS k tar. podštevilkam 4412 13, 4412 14 in 4412 19.

4412 22 91 Vezane plošče in druge večplastne lesene plošče
Glede pomena izrazov “blok deske, laminirane deske in deske z letvami” glej komentar HS
k tar. podštevilki 4412, prvi odstavek pod (3), prvi pododstavek.

4412 29 20 Vezane plošče in druge večplastne lesene plošče
Glede pomena izrazov “blok deske, laminirane deske in deske z letvami” glej komentar
HS k tar. podštevilki 4412, prvi odstavek pod (3), prvi pododstavek.”;

106. tarifna podštevilka “4412 22 91” spremeni tako, da se glasi: “4412 92 912”;
107. tarifna podštevilka “4415 20 10” spremeni tako, da se glasi:“4415 20 20”;
108. tarifna podštevilka “4418 20 10” spremeni tako, da se glasi: “4418 20 20”;
109. pri tarifni podštevilki 4421 90 99 črta 5. točka;
110. tarifna podštevilka “4503 10 00” spremeni tako, da se glasi: “4503 10 10”;
111. pri tarifni številki 47.04 črta besedilo drugega odstavka;
112. za tarifno podštevilko “4805 50 00”, ki se spremeni in glasi “4805 40 00” ter njenim poimenovanjem doda besedilo,

ki se glasi:
“Glej opombe k tar. podštevilki 4805 40.

4805 50 00 Klobučni papir in klobučni karton”;
113. črta tarifna podštevilka “4805 60 80” s pripadajočim besedilom;
114. črtata tarifni podštevilki “4805 70 11 in 4805 70 19” s pripadajočim besedilom;
115. za tarifno podštevilko 4808 20 00 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

“4808 30 00 Drugo
Glej Komentar HS k tar. številki 4808 pod (2), (3) in (4).”;

116. črta tarifna podštevilka “4821 10” s pripadajočim besedilom;
117. pred tarifno podštevilko 4823 90 90 doda besedilo, ki se glasi: “4823 90 50 in”;
118. za tarifno podštevilko 4911 10 10 doda besedilo, ki se glasi: “in 4911 10 90”;
119. tarifni podštevilki “5106 20 110 in 5106 20 91” ter pripadajoče besedilo nadomestita z besedilom, ki se glasi:

“5106 20 11 Nebeljena
Opombe komentarja k tar. podštevilki 5106 10 10 se uporabljajo mutatis mutandis tudi za
to tar. podštevilko.

5106 20 91 Nebeljena
Opombe komentarja k tar. podštevilki 5106 10 10 se uporabljajo mutatis mutandis tudi za
to tar. podštevilko.”;

120. črta tarifna številka “5407” in besedilo do tarifne številke 5408;
121. črta tarifna podštevilka “5907 00” in besedilo do tarifne številke 5911;
122. tarifna podštevilka “6002 10 10” ter pripadajoče besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“6002 10 10 in Širine do vključno 30 cm in ki vsebuje 5 mas.% ali
6002 10 90 več elastomerne preje ali gumijastih niti

Glede definicije pojma “elastomerna preja” glej opombo
KN št. 1 (a) k tar. podštevilkam k temu oddelku.

6002 30 10 in Širine do vključno 30 cm in ki vsebuje 5 mas.% ali več
6002 30 90 elastomerne preje ali gumijastih niti

Glede definicije pojma “elastomerna preja” glej opombo
KN št. 1 (a) k tar. podštevilkam k temu oddelku.”;

123. pred tarifno podštevilko “6402 12 00”, ki se spremeni in glasi “6402 12 10” doda
beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa se nadomesti z besedo “do”;

124. tarifna podštevilka “6402 12 00” in njeno poimenovanje nadomestita z besedilom, ki se glasi:
“od 6402 12 10 Smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za
do 64 02 12 90 smučanje na deski

Ta tar. podštevilka zajema čevlje in obutev, ki se uporabljajo za vse vrste smučanja.”;
125. za tarifno podštevilko 6802 29 00 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

“6802 91 10 Poliran alabaster, okrašen ali kako drugače dodelan, vendar ne klesan
Komentar k tar. podštevilki 6802 93 10 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

6802 92 10 Poliran, okrašen ali kako drugače obdelan, vendar ne klesan“;
126. tarifna podštevilka “6807 10 11” spremeni tako, da se glasi: “6807 11 10”;
127. pri tarifni številki 6810 črta četrti odstavek;
128. za tarifno številko 6908 in njenim poimenovanjem doda besedilo, ki se glasi:

“6908 10 10 Iz navadne keramike
Glej opombe komentarja k tar. podštevilki 6912 00 10”;

129. tarifna podštevilka “6908 90 1” spremeni tako, da se glasi: “6908 90 11”;
130. za tarifno številko 7019 in njenim poimenovanjem doda nov odstavek, ki se glasi:

“Steklena vlakna, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, so izdelana iz tekstilnega stekla, t.j. iz steklenih proiz-
vodov, katerih filamenti so med seboj vzporedni. Obstajata dve vrsti tekstilnega stekla:
– kontinualno stekleno vlakno, ki sestoji iz velikega števila kontinualno vzporednih filamentov s premerom običajno

med 5 in 15 m. Te filamente združuje v prejo (kontinualna “roving” preja) povezujoči element, ki je običajno
plastična masa. Izgled takšnih trakov je podoben izgledu svilene preje;
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– vlakna steklene surove volne, ki sestoji iz številnih filamentov različnih dolžin, ki dajejo mehko prejo, podobno
lasem.”;

131. pri tarifni podštevilki 7019 11 00 besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilki 7019 11.”;

132. pri tarifni podštevilki 7019 12 00 v besedilu odstavka številka “7019 11 00” nadomesti s številko “7019 12”;
133. za tarifno podštevilko 7019 19 90 in njenim poimenovanjem:

· doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilki 7019 19.”;

· dosedanji odstavek postane drugi odstavek;
134. črta tarifna podštevilka “7019 40 00” s pripadajočim besedilom;
135. črta tarifna podštevilka “70119 59 90” s pripadajočim besedilom;
136. za tarifno podštevilko 7102 10 00 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

“7102 21 00 in Industrijski diamanti
7102 29 00

Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilkama 7102 21 in 7102 29.
7102 21 00 Neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani

Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilkama 7102 21 in 7102 29, tretji odstavek.
Tesanje je postopek oblikovanja surovega diamanta, pri katerem se mu daje želene mere in v
katerem se ga obdeluje z drugimi diamanti.

7102 31 00 in Industrijski diamanti
7102 39 00

Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilkama 7102 31 in 7102 39.
7102 31 00 Neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani

Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilkama 7102 31 in 7102 39, tretji odstavek.”;
137. v poimenovanju tarifne podštevilke 7103 10 00 v poimenovanju beseda “tesani” nadomesti z besedama “grobo

oblikovani”;
138. pred tarifno podštevilko 7210 30 10 črta beseda “od”, beseda “do” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo

“in”;
139. za tarifno podštevilko 7216 69 00 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

“od 7216 91 10 Hladno oblikovani ali hladno dodelani iz plosko valjanih
do 7216 91 90 izdelkov

Komentar k tar. podštevilki 7215 90 90 se uporablja mutatis mutandis tudi za te tar.
podštevilke.”;

140. za tarifno podštevilko 7216 91 10 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“7216 99 90 Drugi

Komentar k tar. podštevilki 7215 90 90 se uporablja mutatis mutandis tudi za te tar.
podštevilke.”;

141. tarifna podštevilka “7226 11” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“7226 11 10 in 7226 11 90”;

142. tarifna podštevilka “7227 90 50” in pripadajoče besedilo nadomestita z besedilom, ki se glasi:
“7227 90 95 Druga

Ta tarifna podštevilka zajema predvsem varilno žico, razen tiste iz tar. številke 8311.”;
143. tarifna podštevilka “7228 40” in pripadajoče besedilo nadomestita z besedilom, ki se glasi:

“7228 Palice, kotni profili in drugi profili iz legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali
nelegiranih jekel

7228 40 10 in Druge palice, samo kovane
7278 40 90

Glede razlike med kovanimi in valjanimi proizvodi glej
Splošne opombe k temu poglavju pod (A)”;

144. tarifna podštevilka “8202 30 00” spremeni tako, da se glasi: “8202 31 00”;
145. črta tarifna podštevilka “8202 39 00” s pripadajočim besedilom;
146. pred tarifno podštevilko 8207 13 00 doda beseda “od” ter za tarifno številko besedilo “do 8207 19 90”;
147. za tarifno podštevilko 8207 40 10 črta besedilo “in 8207 40 19”;
148. tarifna podštevilka “8215 10 80” in pipadajoče besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“8215 10 30 Iz nerjavnega jekla
Nerjavno jeklo je opredeljeno v opombi 1e) k temu poglavju KN.

8215 10 80 Drugo
Komentar k tar. podštevilki 8215 10 20 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8215 20 10 Iz nerjavnega jekla
Nerjavno jeklo je opredeljeno v opombi 1e) k temu poglavju KN.

8215 91 00 Prevlečeno s plemenito kovino
Komentar k tar. podštevilki 8215 10 20 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.”;

149. tarifna podštevilka “8215 91 00” in pripadajoče besedilo nadomestita z besedilom, ki se glasi:
“8215 99 10 Iz nerjavnega jekla

Nerjavno jeklo je opredeljeno v opombi 1e) k temu poglavju KN.”;
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150. za tarifnima podštevilkama od 8407 21 10 do 8407 29 80 ter pripadadočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“8408 Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski

motorji)
od 8408 10 11 Pogonski motorji za plovila
do 8408 10 99

Glej opombe k tar. podštevilkam od 8407 21 10 do 8407 29 80.”;
151. za tarifno številko 84.14 ter pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

“8414 10 80 Druge
Ta tar. podštevilka zajema npr. vakuumske črpalke s tekočinskim tokokrogom in membranske
vakuumske črpalke.”;

152. črta tarifna podštevilka “8421 39” s pripadajočim besedilom;
153. črta tarifna podštevilka “8421 99” s pripadajočim besedilom;
154. tarifna podštevilka “8422 90 00” spremeni tako, da glasi: “8422 90 10”;
155. besedilo “8424 30 10 in 8424 30 90 Stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje v snopu”

nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“8424 30 10 S pogonom na stisnjeni zrak”;

156. črta besedilo “od 8224 81 10 do”;
157. besedilo “8456 10 00 Z laserjem, drugim svetlobnim ali fotonskim snopom” nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“8456 10 90 Drugi”;
158. pri tarifni podštevilki 8456 91 00:

· spremeni poimenovanje tarifne podštevilke tako, da se glasi:
Aparati za suho jedkanje polprevodnikov;

· za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Glej komentar HS k tar. podštevilki 8456 91.”;

159. tarifna podštevilka “8460 29 29” spremeni tako, da se glasi: “8460 29 19”;
160. tarifna podštevilka “8461 30 00” nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“8461 30 10 in 8461 30 90”;
161. za tarifno podštevilko 8469 11 00 doda besedilo, ki se glasi: “in 8469 12 00”;
162. pri tarifni podštevilki 8470 10 00 v drugem odstavku:

· črta točka a);
· v dosedanji točki b), ki postane točka a) se beseda “in” nadomesti z besedo “ali”;
· dosedanja točka c) postane točka b);
· črta dosedanja točka d);

163. za tarifno podštevilko 8471 60 90 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“8471 70 51 Optične, vključno z magnetno-optičnimi

Ta tar. podštevilka zajema vizualne pokazalne enote
(displeje), ki lahko služijo samo kot izhodne enote avtomatskih strojev za obdelavo podatkov.”;

164. tarifna podštevilka “8472 90 90” spremeni tako, da se glasi: “8472 90 80”;
165. tarifna podštevilka “8473 10 10” nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“8473 10 11 in 8473 10 19”;
166. tarifna podštevilka “8473 30 00” nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“8473 30 10 in 8473 30 90”;
167. pred tarifno podštevilko 8473 40 doda besedilo, ki se glasi:

“8473 30 10 Elektronski deli

Glej opombe k tar. podštevilkama 8473 10 10 in 8473 10 19.;
8473 40 11 in Elektronski deli
8473 40 19

Glej opombe k tar. podštevilkama 8473 10 10 in 8473 10 19.”;
168. besedilo “84.73 40 Deli in pribor strojev iz tar. številke 8472” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “8473 40 90”;
169. pred tarifno številko 8477 doda besedilo, ki se glasi:

“8473 50 10 Elektronski deli
Glej opombe k tar. podštevilkama 8473 10 10 in 8473 10 19.”;

170. pri tarifni številki 85.04 črtajo točke 8, 9, 10 in 11 prvega odstavka ter drugi, tretji in četrti odstavek;
171. pred tarifno številko 85.05 doda besedilo, ki se glasi:

“8504 90 05 Elektronski sklopi strojev iz tar. podštevilke 8504 50 30
Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473
10 19.

8504 90 91 Elektronski sklopi strojev iz tar. podštevilk 8504 40 30 in
8504 40 35

Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar. podštevilkama 8473 10 11 in
8473 10 19.”;

172. tarifna podštevilka 8506 50 10 spremeni tako, da se glasi: “8506 60 10”;
173. tarifna podštevilka 8516 10 90 spremeni tako, da se glasi: “8516 10 90”;
174. pred tarifno podštevilko 8516 80 99 doda besedilo, ki se glasi: “8516 80 91 in”;
175. pri tarifni podštevilki 8517 10 00, ki se spremeni in glasi “8517 19 90”:

· spremeni poimenovanje tarifne podštevilke tako, da se glasi:
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“Drugi”;
· črta drugi odstavek;

176. tarifna podštevilka 8517 50 00 spremeni tako, da se glasi: “8517 50 10”;
177. za tarifno podštevilko 8517 80 90 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki

se glasi:
“8517 90 11 Elektronski sklopi

Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473
10 19.

8517 90 82 Elektronski sklopi
Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473
10 19.”;

178. tarifna podštevilka “8519 91 10” ter njeno poimenovanje spremenita tako, da se glasita:
“8519 92 00 Kasetni, žepne velikosti”;

179. tarifni podštevilki “od 8521 10 30 do 8521 10 80” ter pripadajoče besedilo nadomestijo z besedilom, ki se glasi:
“8520 32 30 Žepne velikosti

Glej opombe k tar. podštevilki 8519 92 00.
8520 33 30 Žepne velikosti

Glej opombe k tar. podštevilki 8519 92 00.”;
180. tarifna podštevilka “522 90 50” nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“8522 90 51 in 8522 90 59”;
181. črta tarifna podštevilka “8524 91 10” ter pripadajoče besedilo;
182. pred tarifno podštevilko 8525 10 10 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko nadomesti z besedo “do”,

tarifna podštevilka 8525 10 90 pa spremeni in se glasi “8525 10 80”;
183. pred tarifno podštevilko 8525 30 10 črta beseda “od”, beseda “do” za tarifno podštevilko nadomesti z besedo “in”,

tarifna podštevilka 8525 30 99 pa spremeni in se glasi “8525 30 90”;
184. pred tarifno številko 85.27 doda besedilo, ki se glasi:

“8525 40 99 Drugo
Ta tar. podštevilka zajema kombinacije video kamer in naprav za slikovno in tonsko snemanje ali
prenos (t.i. kamkoderji), ki lahko snemajo sliko in tudi televizijski program. Posnete slike lahko
reproducirajo preko zunanjega televizijskega sprejemnika.
Vendar pa se t.i. kamkoderji, ki lahko snemajo samo z video kamero posnete slike in jih
reproducirajo preko zunanjega televizijskega sprejemnika, uvrščajo v tar. podštevilke od
8525 20 10 do 8525 20 99.”;

185. za tarifno številko 85.27 ter pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“8527 12 10 in Kasetni, žepne velikosti
8527 12 90

Komentar k tar. podštevilkam od 8527 31 11 do 8527 39 99 se uporablja mutatis
mutandis tudi za to tar. podštevilko.”;

186. besedilo “od 8527 21 10 do 8527 29 00 ” spremeni tako, da se glasi:
“8527 12 10 in 8527 12 90”;

187. tarifna podštevilka “8527 31 10” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“od 8527 31 11 do 8527 31 19”;

188. pred tarifno podštevilko 8527 39 10 doda besedilo, ki se glasi:
“od 8527 31 91 Drugi
do 8527 31 98

V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi zvočniki za stereo naprave (HiFi sisteme), ki predstavljajo
njihove sestavne dele in so skupaj z njimi zapakirani.”;

189. tarifni podštevilki “8528 12 in 8528 13” nadomestita z besedilom, ki se glasi:
“od 8528 12 14 do 8528 12 18”;

190. črtata tarifni podštevilki “od 8528 21 do 8528 22” ter pripadajoče besedilo;
191. črta beseda “od” pred tarifno podštevilko 8528 12 81, beseda “do” pa nadomesti z besedo “in”;
192. tarifna podštevilka “8528 12 90” nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“od 8528 12 90 do 8528 12 95”;
193. pred tarifno podštevilko 8528 20 20 doda besedilo, ki se glasi:

“8528 12 90 Elektronski sklopi za vgradnjo v stroje za avtomatsko obdelavo podatkov
Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar. podštevilkama 8473 10 11 in
8473 10 19.

8528 13 00 Črno-beli ali drugi enobarvni
Glede video iskalnikov iz te tar. podštevilke glej opombe k tar. podštevilkam od 8528 12 90
do 8528 12 95.

od 8528 21 14 Barvni video monitorji
do 8528 21 90

Glej opombe komentarja HS k tar. številki 8528, drugi odstavek, točka (6)”;
Te podštevilke ne zajemajo sistemov za video nadzor z zaprtim krogotokom v obliki sestavov,
pripravljenih v pakiranjih za prodajo na drobno, ki sestojijo iz kamere, stikalne plošče z raznimi
gumbi, enega ali več video monitorjev, medsebojno povezanih z napravo za vzajemno krmiljenje
in iz koaksialnega kabla, ki povezuje naštete elemente (tar. podštevilka 8517 19 10).”;
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194. pri tarifni podštevilki 8528 20 20 v prvem odstavku besedilo “8528 10 61 in
8528 10 69” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “8528 21 14 do 8528 21 90”;

195. črta tarifna podštevilka “od 8528 20 71 do 8528 20 79” ter pripadajoče besedilo;
196. črta tarifna podštevilka “8528 21 90” ter pripadajoče besedilo;
197. pri tarifni podštevilki “8531 90 00”, ki se spremeni in glasi “8531 90 80”:

· poimenovanje tarifne podštevilke spremeni in se glasi:
“Drugi”;

· v prvem odstavku črta besedilo “ročne deaktivatorje protitatvinskih obeskov in”;
198. pri tarifni podštevilki 8537 10 99 v drugem odstavku črta 3. točka;
199. pri tarifni podštevilki 8538 90 10 besedilo odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar. podštevilkama 8437 10 11 in 8437 10 19.”;
200. besedilo “od 8539 21 10 do 8539 29 90 ” spremeni tako, da se glasi:

“od 8539 21 30 do 8539 29 98”;
201. besedilo “od 8539 40 10 do 8539 40 90” spremeni tako, da se glasi:

“od 8539 41 00 do 8539 49 30”;
202. za tarifno podštevilko 8540 60 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

“od 8540 71 00 Mikrovalovne elektronke (npr. magnetroni, klistroni, elektronke s potujočimi valovi in karcino-
troni), razen elektronk s krmilno mrežico
Glej opombe komentarja HS k tar. številki 8540, četrti odstavek, točka (2b).
Ta tar. podštevilka ne zajema Geiger-Mühlerjev števec (tar. podštevilka 9030 90 10 ali
9030 90 80).”;

203. črta tarifna podštevilka “8542 13” s poimenovanjem;
204. črtata tarifni podštevilki “od 8542 13 01 do 8542 13 690” s pripadajočim besedilom;
205. tarifna podštevilka 8542 13 31 nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“od 8542 13 41 do 8542 13 49”;
206. črta tarifna podštevilka “8542 14 30”;
207. črta tarifna podštevilka “8542 19 55”;
208. tarifna podštevilka 28542 13 60” spremeni tako, da se glasi: “8542 13 61”;
209. za tarifno podštevilko 8542 13 70 črta besedilo “in 8542 14 50”;
210. črta besedilo “8542 14 60 in”;
211. črta besedilo “8542 14 65 in 8542 19 74”;
212. črta besedilo “8542 14 70 in 8542 19 76”;
213. črta besedilo “8542 14 75 in 8542 19 82”;
214. črta besedilo ”542 14 84 in 8542 19 84”;
215. črta besedilo “8542 14 91 in 8542 19 92”;
216. črta tarifna podštevilka “8542 30 70” s pripadajočim besedilom;
217. tarifna podštevilka “8542 30 10” spremeni tako, da se glasi: “8542 14 01”;
218. pred tarifno podštevilko 8542 40 30 doda besedilo, ki se glasi:

“8542 14 30 Mikroprocesorji
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 55 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 14 42 in Mikrokrmilniki in mikroračunalniki
8542 14 44

Komentar k tar. podštevilkam od 8542 13 61 do 8542 13 69 se uporablja mutatis
mutandis tudi za ti dve tar. podštevilki.

8542 14 50 Mikroperiferne enote
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 70 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 14 60 Logična vezja
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 72 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 14 65 Logične mreže
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 74 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 14 70 Standardne celice
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 76 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 14 75 Programirane logične naprave
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 82 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 14 80 Standardna logična vezja
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 84 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 14 91 Krmilna in kontrolna vezja
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 91 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 19 01 Rezine, nenarezane na čipe
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Komentar k tar. podštevilki 8542 10 10 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 19 55 Mikroprocesorji
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 55 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 19 62 in Mikrokrmilniki in mikroračunalniki
8542 19 68

Komentar k tar. podštevilkam od 8542 13 61 do 8542 13 69 se uporablja mutatis
mutandis tudi za ti dve tar. podštevilki.

8542 19 71 Mikroperiferne enote
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 70 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8642 19 72 Logična vezja
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 72 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 19 74 Logične mreže
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 74 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 19 76 Standardne celice
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 76 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 19 82 Programirane logične naprave
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 82 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 19 84 Standardna logična vezja
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 84 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 19 92 Krmilna in kontrolna vezja
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 91 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 30 10 Rezine, nenarezane na čipe
Komentar k tar. podštevilki 8542 10 10 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

od 8542 30 61 Krmilna in kontrolna vezja
do 8542 30 69

Komentar k tar. podštevilki 8542 13 91 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 30 61 Inteligentna vezja
Inteligentna vezja so integrirana analogna vezja, v katerih so kombinirani digitalni in analogni
elementi, ki zagotavljajo logične izhodne signale. Ti elementi omogočajo zaščito pred notranjo
izgubo moči, upravljanje z napakami in diagnozne funkcije.

8542 30 70 Krmilna in kontrolna vezja
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 91 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 30 91 Inteligentna vezja
Komentar k tar. podštevilki 8542 30 61 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar.
podštevilko.

8542 40 10 Mikroprocesorji, mikrokrmilniki in mikroračunalniki
Komentar k tar. podštevilki 8542 13 55 in od 8542 13 61 do 8542 13 69 se uporabljajo
mutatis mutandis tudi za to tar. podštevilko.

8542 40 30 Pretvorniki
Pretvorniki so integrirana vezja, ki pretvarjajo en način signala v drugega z namenom, da lahko
sprejemno vezje sprejme signal v zanj sprejemljivi obliki.”;

219. za tarifno podštevilko 8543 89 05 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“8543 90 20 Elektronski sklopi za vgradnjo v stroje za avtomatsko obdelavo podatkov

Glede izraza “elektronski sklopi” glej komentar k tar. podštevilkama 8473 10 11 in
8473 10 19.”;

220. črta tarifna številka “8544” s poimenovanjem;
221. črta tarifna podštevilka “8544 41 10” s pripadajočim besedilom;
222. črtata tarifni podštevilki “8544 49 20 in 8544 51 10” s pripadajočim besedilom;
223. tarifna podštevilka “8547 20 000” spremeni tako, da se glasi: “8547 20 00”;
224. za tarifno podštevilko “8548 00 00”, ki se spremeni tako, da se glasi “8548” ter

njenim poimenovanjem:
· doda besedilo, ki se glasi:

“8548 90 90 Drugo”;
· v prvem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:

“Ta tarifna podštevilka zajema:”;
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225. za tarifno podštevilko 8701 10 10 in 8701 10 90 ter pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“8701 30 10 Vozila za ravnanje smučišč

“Ta tar. podštevilka zajema vozila tipa vlačilcev z zelo širokimi gosenicami za ravnanje smučišč
ipd..
Stroji in delovne naprave, ki jih je, glede na njihove lastnosti, mogoče uporabljati z zamenljivimi
priključki (npr. za rezkanje ali ravnanje terena), se uvrščajo v ustrezne tar. številke (tar. številka
8430, 8479 itd.) samo, če so priključki na njih montirani.”;

226. črta tarifna podštevilka “8703 29” s pripadajočim besedilom;
227. črta tarifna podštevilka “8703 31” s pripadajočim besedilom;
228. črta tarifna podštevilka “8708 93” s pripadajočim besedilom;
229. črta tarifna podštevilka “8708 99” s pripadajočim besedilom;
230. pred tarifno podštevilko 8708 99 30 doda besedilo, ki se glasi:

“od 8708 99 10 Drugo
do 9708 99 98

Te tar. podštevilke ne zajemajo:
a) šasij tovornih vozil iz tar. številk od 8702 do 8704 brez motorja, vendar s kabino za

voznika (tar. številke od 8702 do 8704);
b) naslanjal za glavo voznika za sedeže v tovornih vozilih (tar. številka 9401 ali 9404).”;

231. za tarifno podštevilko 9006 10 00 doda besedilo, ki se glasi: “in 9006 10 90”;
232. tarifna podštevilka “9010 50 00” ter njeno poimenovanje spremenita tako, da se glasita:

“9010 49 00 Drugi”;
233. črta besedilo: “901 10 10 in”;
234. tarifna podštevilka “9017 20 11” spremeni tako, da se glasi: “9017 20 05”;
235. pri tarifni podštevilki 9018 90 85 v odstavku:

· črta 4. točka;
· dosedanja 5. točka postane 4. točka;

236. tarifna podštevilka “9027 80 99” spremeni tako, da se glasi: “9027 80 97”;
237. besedilo “9031 80 31 in 9031 80 91” spremeni tako, da se glasi:

“9031 80 32 in 9031 80 34”;
238. tarifna podštevilka “9031 80 59” spremeni tako, da se glasi: “9031 80 91”;
239. pri tarifni podštevilki 9306 30 30 črta besedilo odstavka;
240. črta tarifna številka “9306”, pripadajoče besedilo ostane nespremenjeno;
241. črta tarifna podštevilka “9405 50 00” s pripadajočim besedilom;
242. črta tarifna podštevilka “9406 00” s pripadajočim besedilom;
243. besedilo “od 9608 99 91 do 9608 99 99” spremeni tako, da se glasi:

“od 9608 99 92 do 9608 99 98”;
244. tarifna podštevilka “9612 10 90” spremeni tako, da se glasi: “9612 0 80”;
245. pri tarifni podštevilki “9514 10 00”, ki se spremeni tako, da se glasi “9614 20 20” besedilo odstavka spremeni tako,

da se glasi:
“Ta tar. podštevilka zajema proizvode, omenjene v Komentarju HS k tar. številki 9614, prvi odstavek pod (4).”.

7. člen
Ta navodila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 426-19/99-2
Ljubljana, dne 28. junija 2001.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarstvo
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3020. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove SONCE –
Ustanova za pospeševanje razvoja nujne
medicinske pomoči

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 15. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97,
60/99 in 30/01) minister za zdravje izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi ustanove SONCE – Ustanova

za pospeševanje razvoja nujne medicinske
pomoči

Minister za zdravje daje soglasje k aktu o ustanovitvi
ustanove SONCE – Ustanova za pospeševanje razvoja nuj-
ne medicinske pomoči s sedežem v Rogaški Slatini, Cero-
vec pod Bočem 24/b, ki je bil sprejet dne 19. 4. 2001.

Št. 08-5/01
Ljubljana, dne 26. junija 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med.
Minister

za zdravje

3021. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove
USTANOVA FUNDACIJA DA BI SE OTROK RODIL
ZDRAV

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 15. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97,
60/99, 119/00 in 30/01) minister za zdravje izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA

FUNDACIJA DA BI SE OTROK RODIL ZDRAV

Minister za zdravje daje soglasje k aktu o ustanovitvi
ustanove USTANOVA FUNDACIJA DA BI SE OTROK RODIL
ZDRAV s sedežem v Ljubljani, Komenskega 12, ki je bil
sprejet dne 31. 5. 2001.

Št. 5000-10/01
Ljubljana, dne 27. junija 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med.
Minister

za zdravje

3022. Seznam zdravil, za katera je bilo od 26. 4. 2001
do 26. 6. 2001 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je bilo od 26. 4. 2001 do 26. 6.

2001 izdano dovoljenje za promet
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Št. 512-26/01-145
Ljubljana, dne 28. junija 2001.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm.

Direktor

3023. Seznam zdravil, za katera je od 26. 4. 2001 do
26. 6. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je od 26. 4. 2001 do 26. 6.
2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
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Št. 512-27/01-146
Ljubljana, dne 28. junija 2001.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm.

Direktor
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3024. Seznam zdravil, za katera so bile od 27. 6. 2001 do 3. 7. 2001 izdane odločbe o prenehanju dovoljenja za promet

Na podlagi 26. in 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera so bile od 27. 6. 2001 do 3. 7. 2001 izdane odločbe o prenehanju dovoljenja za promet
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Št. 512-29/01-148
Ljubljana, dne 3. julija 2001.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm.

Direktor
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3025. Seznam zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja Urad
Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet
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USTAVNO SODIŠČE

3026. Odločba o ugotovitvi, da 29. člen
stanovanjskega zakona ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
začetem na pobudo Kristine Mahkovec iz Ljubljane, na seji
dne 28. junija 2001,

o d l o č i l o:

Člen 29 stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91-I, 21/94, 29/95, 23/96 in 1/2000) ni v neskladju
z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica izpodbija 29. člen stanovanjskega za-

kona (v nadaljevanju: SZ), ki določa, da upravnik v mejah
svojih pooblastil zastopa lastnike stanovanj pred sodišči in
upravnimi organi v sporih o njihovih pravicah in koristih. Na
podlagi izpodbijane določbe naj bi drugostopenjski uprav-
ni organ zavrnil pritožbo pobudnice zoper odločbo prvo-
stopenjskega upravnega organa kot prepozno vloženo, ker
je bila odločba vročena upravniku večstanovanjske hiše, v
kateri pobudnica živi. Pobudnica navaja, da bi upravnik
lahko nastopal v pravnem prometu v imenu in za račun
lastnikov stanovanj le glede poslov, ki jih navaja 28. člen
SZ, ker je zanje usposobljen. Za zastopanje pred sodišči
in upravnimi organi naj bi zakon predpisal pogoje, to je
pravno fakulteto in opravljen pravniški državni izpit, tako
kot to zahteva 110. člen SZ za republiškega inšpektorja,
pristojnega za stanovanjske zadeve. Določba 29. člena
SZ naj bi bila zato v nasprotju s 25. členom ustave, ki
vsakomur zagotavlja pravico do pritožbe.

2. Državni zbor v odgovoru navaja, da je SZ uredil
upravljanje v večstanovanjskih hišah v posebnem poglavju,
saj gre za zahtevno strokovno in organizacijsko delo. Pojem
upravljanja opredeljuje 24. člen SZ, po katerem to obsega
poleg stanovanjskih storitev tudi vzdrževanje in obratovanje
večstanovanjske hiše ter vzdrževanje funkcionalnega zemlji-
šča, skrb za varstvo bivalnega okolja in vse storitve v zvezi s
tem. Upravljanje v večstanovanjskih hišah naj bi bila obvez-
nost lastnikov stanovanj in SZ ureja ukrepe, ki zagotavljajo
izvrševanje teh obveznosti (na primer 32. člen SZ). Zaradi
zagotavljanja stalnosti in strokovnosti upravljanja naj bi SZ
predvidel posebne oblike organiziranja lastnikov. Po
22. členu SZ sklenejo lastniki stanovanj v večstanovanjski
hiši posebno pogodbo o upravljanju, s katero uredijo med-
sebojna razmerja v zvezi z upravljanjem in določijo tudi na-
čin upravljanja. Četrti in peti odstavek 22. člena SZ dopu-
ščata, da lastniki ustanovijo skupnost lastnikov, ki jo lahko
organizirajo kot pravno osebo in registrirajo za opravljanje
dejavnosti gospodarjenja in upravljanja večstanovanjske hi-
še, torej upravljanje izvajajo sami. Prvi odstavek 27. člena
SZ pa daje možnost za sklenitev posebne pogodbe, s kate-
ro lastniki stanovanj določijo upravnika in meje njegovih
pooblastil. Pri upravljanju večstanovanjskih hiš je po
31. členu SZ potreben sporazum lastnikov, katerih solastni-
ški deleži sestavljajo skupaj več kot polovico vrednosti sta-
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novanjske hiše. O konkretnih vprašanjih naj bi se posamez-
ni lastniki podredili volji večine. SZ v 28. členu natančneje
ureja pooblastila in dolžnosti upravnika ter postopek v pri-
meru spora med njim in lastniki stanovanj. SZ naj bi predpo-
stavljal aktivno vlogo lastnikov že od začetka upravljanja v
večstanovanjski hiši. V primerih, ko se lastniki odločijo za
upravnika, ta deluje na podlagi izražene volje lastnikov sta-
novanj. Po 29. členu SZ upravnik v mejah pooblastil zasto-
pa lastnike pred sodišči in upravnimi organi, kar naj bi zago-
tavljalo enoten pravni interes vseh lastnikov stanovanj ter
učinkovito poslovanje v pravnem prometu. Lastniki stano-
vanj lahko na upravnika prenesejo tudi pravico do pritožbe,
odvisno od konkretne pogodbe, ki ureja odnose med lastni-
ki stanovanj in upravnikom. Iz zgoraj navedenih razlogov
Državni zbor meni, da izpodbijana določba ni v neskladju s
25. členom ustave.

3. Vlada pojasnjuje, da izpodbijana določba ni v naspro-
tju z ustavo, saj SZ lastnikom zagotavlja vsa lastninska upra-
vičenja. Izpodbijana določba naj bi le omogočala lastnikom
stanovanj, da za zastopanje pooblastijo upravnika. V času
izvajanja SZ so lastniki to možnost uveljavili v večini pogodb,
ki so bile sklenjene z upravniki.

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

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

5. SZ v 29. členu določa, da upravnik v mejah poobla-
stil zastopa lastnike pred sodišči in upravnimi organi v spo-
rih o njihovih pravicah in koristih po tem zakonu. Iz določbe
izhaja, da ureja razmerje med lastniki stanovanj in upravni-
kom.

6. Ustava v 25. členu zagotavlja pravico do pravnega
sredstva tako, da je vsakomur zagotovljena pravica do prito-
žbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in
drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in no-
silcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Navedeni člen ureja
razmerje med posameznikom in državnimi organi ter drugi-
mi nosilci javnih pooblastil pri izvrševanju teh pooblastil in
ne razmerj med subjekti, ki so med seboj po položaju prire-
jeni, kot je razmerje med lastniki stanovanj in upravnikom,
kot to očitno zmotno meni pobudnica.

7. Pobudnica očita, da 29. člen SZ upravnika poobla-
šča, da zastopa lastnike stanovanj pred sodišči in upravnimi
organi, čeprav za to ni usposobljen. Zakon naj bi določil
pogoje za opravljanje te dejavnosti, tako kot je to urejeno za
stanovanjskega inšpektorja. Iz očitka pobudnice pa izhaja,
da naj bi izpodbijana določba ogrožala njeno pravico do
sodnega varstva po 23. členu ustave, ker je zaradi vročitve
odločbe upravniku sama zamudila rok za pritožbo.

8. Po 23. členu ustave ima vsakdo pravico, da o nje-
govih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez
nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko
in z zakonom ustanovljeno sodišče. Glede na to, da je
pravica do sodnega varstva ustavna pravica, je ustavna za-
hteva, da mora biti tudi sposobnost biti stranka v postopku
priznana vsakomur, ki je nosilec pravic. Pravica do sodnega
varstva je namenjena varstvu pravic, zato je logična ustavna
zahteva tudi, da mora biti ta pravica priznana vsakomur, ki je
nosilec pravic in obveznosti. Nosilci pravic in obveznosti pa

so vse fizične in pravne osebe. Pri tem procesna predpo-
stavka pravdne sposobnosti, kot sposobnosti samostojno in
veljavno opravljati procesna dejanja, predstavlja omejitev
pravice do sodnega varstva.

9. Po prvem odstavku 27. člena SZ se v hiši z več kot
dvema lastnikoma in več kot desetimi stanovanji v pogodbi
o upravljanju določi tudi upravnik in meje njegovih pooblastil
pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami in pri zasto-
panju. Če se ne sklene pogodba o upravljanju, lahko po
32. členu SZ vsak lastnik predlaga, da sodišče v neprav-
dnem postopku s sklepom nadomesti pogodbo o upravlja-
nju. To pomeni, da iz 29. člena SZ izhaja zakonodajalčeva
odločitev, da predpiše zastopanje lastnikov stanovanj v več-
stanovanjskih hišah, kot izhaja iz sklenjene pogodbe o uprav-
ljanju ali sklepa sodišča. Ker po prvem odstavku 31. člena
SZ za odločitve v zvezi z upravljanjem zadostuje sporazum
lastnikov, katerih solastniški deleži sestavljajo skupaj več
kot polovico vrednosti stanovanjske hiše, je upravnik po
izpodbijani določbi pooblaščen zastopati lastnike, čeprav
vsi lastniki s tem ne soglašajo. V primeru sklepa sodišča do
tega pride celo, če s tem ne soglaša noben lastnik. Izpodbi-
jana določba, ki predvideva zastopanje lastnikov stanovanj v
sodnih in upravnih postopkih, torej predstavlja v mejah poo-
blastil, ki jih ima upravnik, omejitev pravice do sodnega
varstva, saj omejuje pravdno sposobnost lastnikov stano-
vanj.

10. Posegi v ustavne pravice so dopustni, če so v
skladu z načelom sorazmernosti. Da je omejitev dopustna,
mora biti podan ustavno dopusten cilj (npr. varstvo pravic
drugih ali tudi javnega interesa – bodisi neposredno bodisi
posredno, da se prek javnega interesa varujejo pravice dru-
gih). Poleg tega morajo biti izpolnjeni trije pogoji: 1. poseg
mora biti primeren za dosego želenega, ustavno dopustne-
ga cilja; 2. poseg mora biti nujen – to pomeni, da cilja ni
mogoče doseči z blažjim posegom v ustavno pravico ali
celo brez njega (drugi možni ukrepi z istim ciljem ga ne
morejo nadomestiti); in 3. upoštevati je treba tudi t.i. sora-
zmernost v ožjem smislu. To pomeni, da je pri ocenjevanju
nujnosti posega treba tehtati pomembnost posega v ustav-
no pravico s pomembnostjo ustavno dopustnega cilja, ki
želi zavarovati ali zagotoviti druge ustavno varovane dobrine,
in odmeriti upravičenost nujnega posega sorazmerno s težo
prizadetih posledic.

11. Zakonodajalec nalaga obveznost imenovati uprav-
nika v večstanovanjskih objektih, v katerih je nad deset
stanovanj, ki so v lasti več kot dveh lastnikov. Pravica do
sodnega varstva torej v obravnavanem primeru predpostav-
lja, da imata na večstanovanjskem objektu lastninsko pravi-
co več kot dva lastnika.

12. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-9/92 z dne
1. 7. 1993 (Uradni list RS, št. 9/94 in OdlUS III, 9) preizku-
silo utemeljenost pobude za presojo vseh določb tretjega
poglavja SZ. Pojasnilo je, da je izpodbijana ureditev pogoje-
na z naravo in namenom stvari (stanovanja kot socialne
dobrine), s specifičnostjo večlastninskih razmerij na skupni
stvari (solastnine na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah v večstanovanjski hiši in na funkcionalnem zemlji-
šču), z osebnostnimi okoliščinami subjekta (različni nepove-
zani lastniki tako imenovane naključne skupnosti, katerih
medsebojne pravice in obveznosti pri upravljanju skupne
stvari je nujno oblikovati enotno in organizirano) in z javnim
interesom (skrb države za ohranjanje uporabne vrednosti
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stanovanj). Presodilo je, da z izpodbijano zakonsko ureditvi-
jo zakonodajalec ne krši pravice iz 33. člena ustave, temveč
v skladu s 67. členom ustave zagotavlja gospodarsko in
socialno funkcijo lastnine pri njenem uživanju.

13. Poseg v pravico do sodnega varstva je v obravna-
vanem primeru tako nujen in primeren. Lastnik v večstano-
vanjski hiši lahko uresničuje pravico do sodnega varstva iz
razmerij, ki obsegajo skupno upravljanje po 28. členu SZ,
samo skupaj z drugimi lastniki, zato je omejitev njegove
pravice nujna. V večstanovanjskih objektih prihaja namreč
zaradi večjega števila lastnikov do različnih interesov in celo
nesoglasij. Interese posameznih lastnikov je nujno usklaje-
vati, saj neusklajeno izvajanje lastninske pravice povzroča
škodo na objektu in s tem škodo vsem lastnikom. Z usklaje-
nim zastopanjem interesov lastnikov pred sodišči in upravni-
mi organi se tako zagotavlja nemoteno in učinkovito obrato-
vanje in vzdrževanje objekta, torej skrb države za ohranjanje
uporabne vrednosti stanovanj kot socialnih dobrin. Zastopa-
nje lastnikov pred sodišči in upravnimi organi po upravniku
je tudi primeren ukrep za zagotovitev tega ustavno dopu-
stnega cilja. Naloge upravnika, določene v 28. členu SZ, so
predvsem skrb za nemoteno in učinkovito obratovanje in
vzdrževanje objekta. Upravnik je zaradi takšne narave svojih
nalog primeren za zastopanje interesov lastnikov pred sodi-
šči in upravnimi organi. Pri tem stanovanjskemu inšpektorju,
na katerega se sklicuje pobudnica, SZ določa posebna
pooblastila in odgovornosti, zato 110. člen zakona ureja
tudi pogoje za njegovo imenovanje. Naloge upravnika se po
vsebini razlikujejo od nalog stanovanjskega inšpektorja, za-
to očitno ni utemeljen očitek pobudnice, da bi upravnik
moral izpolnjevati pogoje, kot so predpisani za stanovanj-
skega inšpektorja. Kadar iz procesnih zakonov izhaja, da
lahko stranke pred sodišči zastopajo samo osebe s predpi-
sano pravno izobrazbo, pa lahko upravnik procesna dejanja
opravlja po ustrezno kvalificiranem pooblaščencu.

14. Izpolnjena je tudi tretja predpostavka za dopustnost
posega v pravico do sodnega varstva, to je sorazmernost
med pomembnostjo zasledovanega ustavno dopustnega cilja
in težo posega. Upravnik zastopa lastnike stanovanj v mejah
pooblastil, ki so določena v pogodbi o upravljanju ali sklepu
sodišča. S tem se obseg pooblastil upravniku za zastopanje
in s tem teža posega v pravico do sodnega varstva prilagaja
dejanskim potrebam. V citirani odločbi št. U-I-9/92 je ustav-
no sodišče že ocenilo, da gre pri upravljanju stanovanj za
različne položaje, ki so lahko zelo enostavni (npr. stanovanj-
ska hiša z enajstimi stanovanji brez daljinskega ogrevanja,
brez dvigal in drugih tehnično zahtevnejših napeljav) ali zelo
zapleteni (npr. stanovanjska hiša s stotimi stanovanji in stotimi
lastniki, s tehnično zahtevno opremo in napeljavo, od katere
so stanovalci lahko življenjsko odvisni), kar vpliva na meje
pooblastil upravniku iz pogodbe oziroma sklepa sodišča.

15. Zastopanje lastnikov stanovanj v večstanovanjskih
objektih je po navedenem dopusten poseg v pravico do
sodnega varstva, zagotovljeno v 23. členu ustave, zato je
ustavno sodišče odločilo, da 29. člen SZ ni v neskladju z
ustavo.

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

40. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo s sedmimi
glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Čebulj.

Št. U-I-157/00-9
Ljubljana, dne 28. junija 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.
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OBČINE

BREŽICE

3027. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Brežice za leto 2001

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 16. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine
Brežice na 25. seji dne 2. 7. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Brežice za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2001

(Uradni list RS, št. 30/2001) se spremeni prvi odstavek 16.
člena in se glasi:

Župan odloča o prerazporeditvi proračunskih sredstev
med postavkami istega nosilca, pri čemer se lahko eni po-
stavki doda ali odvzame največ 2 mio SIT letno.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko
uporabnik samostojno prerazporedi proračunska sredstva
med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.

2. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora-

čunu Občine Brežice za leto 2001 se objavi v Uradnem listu
RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se
od 1. januarja 2001 dalje.

Št. 403-220/01
Brežice, dne 3. julija 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

3028. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brežice za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 16. in 114. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski
svet občine Brežice na 25. seji dne 2. 7. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brežice

za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice

za leto 2000, katerega sestavni del je račun stalne prora-
čunske rezerve.

2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2000 izkazuje:

v 000 SIT
Bilanca Račun Račun

prihodkov finančnih financiranja
in odhodkov terjatev

in naložb

Prihodki 2,178.954 71
Odhodki 2,134.991 8.144
Presežek 43.963 71
Primanjkljaj 8.144

Stanje denarnih sredstev na računu rezerv Občine Bre-
žice je 9,111.081,41 SIT.

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu proračuna Občine Brežice za leto 2000 v višini
35.890.182,62 SIT se prenese na splošni sklad proračuna
Občine Brežice.

Denarna sredstva na računu rezerv se porabijo v letu
2001 za namene po zakonu o javnih financah.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 403-219/01
Brežice, dne 3. julija 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

3029. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Mladinskega centra Brežice

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) ter 16. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine
Brežice na 24. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Mladinskega centra Brežice

(Uradni list RS, št. 76/97, 47/98 in 10/99)

1. člen
V 1. členu odloka o spremembah odloka o ustanovitvi

Mladinskega centra Brežice se spremeni drugi odstavek in
se glasi:

“Center ima sedež na Gubčevi 10a, Brežice.“
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2. člen
Ostala določila odloka ostajajo nespremenjena.
Ta odlok prične veljati od dneva objave v Uradnem listu

RS.

Št. 613-1/01
Brežice, dne 28. maja 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

GROSUPLJE

3030. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Grosuplje za leto
2001

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 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 28. seji
dne 4. 7. 2001 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na
območju Občine Grosuplje za leto 2001

1. člen
Povprečna gradbena cena m2 koristne stanovanjske

površine zmanjšana za stroške komunalnega urejanja na
dan 31. 12. 2000 znaša 139.000 SIT.

2. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotku od

povprečne gradbene cene, določene na dan 31. 12. 2000
in znaša za:

– prvo območje (Grosuplje, Šmarje–Sap) 5–8%,
– drugo območje (ostala naselja) 2–5%.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za tretjo stopnjo opremljenosti znašajo na dan 31. 12.
2000 17.100 SIT/m2 stanovanjske površine od tega:

– 40% za individualne komunalne naprave,
– 60% za kolektivne komunalne naprave.

4. člen
Cena določena v 1., 2. in 3. členu tega odloka se med

letom uskladi s povprečnim indeksom podražitve za stano-
vanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS Združenje gradbeništva
in IGM.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35201-1/2001
Grosuplje, dne 4. julija 2001.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

HRPELJE-KOZINA

3031. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za
leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 –
spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe ustavnega
sodišča št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS,
št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina, na 23. re-
dni seji dne 28. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2001

1. člen
Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2001

določa obseg javne porabe Občine Hrpelje-Kozina za leto
2001 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki
in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. člen
Proračun Občine Hrpelje-Kozina za leto 2001 se dolo-

ča v naslednjih zneskih (v SIT):

Prenos denarnih sredstev leto 2000 3,939.736
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 480,251.000
II. Skupaj odhodki 420,251.000
III. Proračunski presežek – primanj.

(I.–II.) 60,000.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 60,000.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev
(IV.–V.) 60,000.000

C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga –
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) –
XI. Zmanjšanje denarnih sredstev –3,939.736

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna Občine Hrpelje-Kozina so zajeti v bilanci
prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela prora-
čuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financi-
ranja, ki so sestavni del odloka o poračunu Občine Hrpelje-
Kozina za leto 2001.

Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme pre-
nosa denarnih sredstev iz leta 2000.

3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so

določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo
obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvide-
na za posamezne namene.

4. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini dolo-

čeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dva-
najstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za pokrivanje stro-
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škov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic
naravnih in drugih nesreč, kot so: suša, potres, požar, po-
plave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z
zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski
škodljivci.

5. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna ve-

ljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo
v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, izjemoma je
plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna možno pred
zakonskim rokom, z odredbo župana.

Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti
za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.

Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem žu-
pana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju pred-
plačil. Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za fi-
nance.

6. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, če se zaradi ne-

enakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna
ne more uravnovesiti, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna. Prihodki od upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi so prihodek proračuna in stroški v zvezi z
zagotavljanjem likvidnosti sredstev proračuna so izdatek pro-
računa.

7. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja

ter prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proraču-
na ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega
proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se
ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij. Prihodki iz druge-
ga odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri do-
deljevanju sredstev iz proračuna.

8. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo

gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s
predpisi o javnem naročanju.

9. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodat-

na sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev
storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih
postavk posameznega področja proračuna. O prerazporedi-
tvi odloča župan. Prerazporejanje ni možno na:

– postavke plač – na podskupino “400 – plače in drugi
izdatki zaposlenim” in “401 – prispevki delodajalcev za soci-
alno varstvo“, razen med tema dvema podskupinama,

– iz skupin 42 investicijski odhodki in 43 – investicijski
transferi, razen med tema dvema skupinama.

O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šest-
mesečno poročati občinskemu svetu.

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od-
hodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom
financiranja ni možno.

10. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposredne-

ga proračunskega uporabnika finančna služba proračuna

občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je
to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.

11. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.

12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezervacije za pre-

malo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so
nujni za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,

– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohra-
nitve realne vrednosti.

13. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-

dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obvez-
nost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna ga morajo
preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave, ki so
zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v
skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest Občine Hrpelje-Kozina.

14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 4147-23/01
Hrpelje-Kozina, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Albert Pečar l. r.

KRŠKO

3032. Sklep o javni razgrnitvi
– osnutka “odloka o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990”, ki se nanaša na
območje turističnega kompleksa na Sremiču,
– osnutka “odloka o zazidalnem načrtu za
turistični kompleks na Sremiču”,
– osnutka “odloka o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990”, ki se nanašajo na
urejanje bivalnih razmer Romov v Občini Krško,
– osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona
Leskovec

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselji in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v
predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na pod-
lagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00 ter odl. US RS 6/94, 45/94, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98 in 59/99) ter 35.
člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 –
prečiščeno besedilo) župan Občine Krško dne 29. 6. 2001
izdaja
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S K L E P
o javni razgrnitvi

– osnutka »odloka o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občine Krško za obdobje

1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990«, ki se nanaša na

območje turističnega kompleksa na Sremiču
– osnutka »odloka o zazidalnem načrtu za

turistični kompleks na Sremiču«
– osnutka »odloka o spremembah in dopolnitvah

dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana občine Krško

za obdobje 1986–1990«, ki se nanašajo na
urejanje bivalnih razmer Romov v Občini Krško

– osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona

Leskovec

I
Javno se razgrne osnutek »odloka o spremembah in

dopolnitvah dolgoročnega plana občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje
1986–1990«, ki se nanaša na območje turističnega kom-
pleksa na Sremiču ter osnutek »odloka o zazidalnem načrtu
za turistični kompleks na Sremiču«; javno se razgrne osnu-
tek »odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana občine Krško za obdobje 1986–1990«, ki se nanaša-
jo na urejanje bivalnih razmer Romov v občini Krško ter
osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazi-
dalnem načrtu obrtna cona Leskovec.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddel-

ka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-
pravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne
skupnosti Krško, Krajevne skupnosti Krško polje, Krajevne
skupnosti Veliki Podlog ter Krajevne skupnosti Leskovec.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje

pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, CKŽ 14.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v

Krajevni skupnosti Krško, Krajevni skupnosti Krško polje,
Krajevni skupnosti Veliki Podlog ter Krajevni skupnosti Le-
skovec.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-6/00-505
1/15 -352-7/96
352 – 20/2000-503

Krško, dne 29. junija 2001.

Župan
Občine Krško

Franci Bogovič l. r.

3033. Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) župan Občine Krško
dne 29. 6. 2001 izdaja

S K L E P
o javni razgrnitvi

I
Javno se razgrnejo:
1. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-

ka o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanico in
Senovo (Uradni vestnik Celje, št. 26/66, Skup. Dol. list, št.
23/75 in Uradni list RS, št. 8/98);

2. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško, (Skup. Dol. list
20/70, 2/76, 31/77, 7/80 in Uradni list RS, št. 31/98);

3. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o sprejetju zazidalnega načrta za del kompleksa ob cesti
Brestanica–Senovo (SDL, št. 1/75);

4. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o zazidavi ob cesti Brestanica–Senovo na Senovem,
južni del (SDL, št. 1/79);

5. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o sprejetju določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov (SDL,
št. 19/81);

6. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R
362 Brestanica–Senovo (Uradni list RS, št. 23/92);

7. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o potrditvi določenih zazidalnih načrtov (SDL, št. 15/68);

8. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o sprejetju določenih zazidalnih načrtov, (SDL, št. 7/72);

9. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o sprejetju zazidalnega načrta za kompleks Labod –
Elektro v Krškem (SDL, št. 18/76);

10. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidavi stanovanj-
skega naselja na desnem bregu Krke in ob Grajski cesti v
Kostanjevici (SDL, št. 23/78);

11. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., V.
zgodovinskega jedra Krško (SDL, št. 8/86 in Uradni list RS,
št. 63/93);

12. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o ureditvenem načrtu ožjega ureditvenega območja I.
zgodovinskega jedra mesta Krško (SDL, št. 17/85 in Uradni
list RS, št. 63/93);

13. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o spremembi in dopolnitvi odloka zazidalnega načrta za
stanovanjsko sosesko Brestanica–Dorc (SDL, št. 23/78);

14. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o prostorsko ureditvenih odlok o ureditvenem načrtu za
naselje Dolenja vas (Uradni list RS, št. 8/98);
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15. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o lokacijskem načrtu rekonstrukcija Strme poti s cesto 4.
Julija Krško (Uradni list RS, št. 33/94);

16. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o zazidalnem načrtu obrtne cone Brestanica – Sejmišče
(Uradni list SRS, št. 30/88);

17. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o sprejetju določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov (SDL,
št. 7/72);

18. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o sprejetju določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov (SDL,
št. 7/72).

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddel-

ka za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, CKŽ
14 in prostorih Krajevne skupnosti Krško, Krajevne skupno-
sti Dolenja vas, Krajevne skupnosti Brestanica, Krajevne
skupnosti Senovo in Krajevne skupnosti Kostanjevica. Jav-
na razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje

pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, CKŽ 14.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v

prostorih Občine Krško, Cesta Krških žrtev 14, Krško.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-24/200-503
Krško, dne 29. junija 2001.

Župan
Občine Krško

Franci Bogovič l. r.

PIVKA

3034. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v predhodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90)
in 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
26/90 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) ter 20. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka
na 19. seji dne 15. 6. 2001 sprejel naslednji

S K L E P

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Pivka za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega
2001.

II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka za obdob-
je od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 2001, bo javno
razgrnjen od 5. 7. 2001 do 5. 8. 2001 v prostorih Občine
Pivka.

III
Javni razpravi bosta dne 18. 7. 2001 in 25. 7. 2001

ob 19. uri v sejni sobi Občine Pivka.

IV
Občani in drugi interesenti lahko podajo pisne pripom-

be in predloge na osnutek v kraju razgrnitve ali jih pisno
pošljejo na Občino Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Piv-
ka, v času trajanja razgrnitve ali najkasneje do 6. 8. 2001.

V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in velja od dneva objave dalje.

Št. 03201-19/01
Pivka, dne 15. junija 2001.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

3035. Sklep o oprostitvi plačevanja sorazmernega
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča

Na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99 in 77/00 – pop.) je Občinski svet občine
Pivka na 19. seji dne 15. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o oprostitvi plačevanja sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča

1
Oprostitev plačevanja sorazmernega dela stroškov

opremljanja stavbnega zemljišča na račun preteklih vlaganj v
izgradnjo komunalnih objektov in naprav, ki velja za fizične in
pravne osebe v območju zazidalnih in ureditvenih načrtov in
izven njih znaša 85%.

Za investitorje v gospodarski dejavnosti se plačilo ko-
munalnega prispevka oprosti v celoti.

2
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

št. 03201/98 z dne 15. 4. 1998 (Uradni list RS, št. 40/98).

3
Ta sklep velja od dneva objave v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 03201-19/01
Pivka, dne 15. junija 2001.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.
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3036. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99 in 77/00) je Občinski svet občine Pivka na
19. seji dne 15. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1
S tem sklepom preneha biti javno dobro in postane last

Občine Pivka zemljišča parc. št. 2870/4, 2870/5 in
2870/6 k.o. Nadanje selo.

 2
Na podlagi tega sklepa se zemljišča iz 1. točke tega

sklepa vpiše v ustrezni zemljiškoknjižni vložek z vpisom la-
stninske pravice na Občino Pivka.

 3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 03201-19/01
Pivka, dne 15. junija 2001.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

3037. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99 in 77/00) je Občinski svet občine Pivka na
19. seji dne 15. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1
S tem sklepom preneha biti javno dobro in postane last

Občine Pivka zemljišče, parcelna številka 3647/1 in
3647/2 k.o. Narin.

 2
Na podlagi tega sklepa se zemljišča iz 1. točke tega

sklepa vpiše v ustrezni zemljiškoknjižni vložek z vpisom la-
stninske pravice na Občino Pivka.

 3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 03201-19/01
Pivka, dne 15. junija 2001.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

3038. Pravilnik in merila za vrednotenje športnih
programov v Občini Pivka

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 in 74/98, 1. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) 7. in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00) je Občinski svet občine Pivka na 19.
seji dne 15. 6. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
in merila za vrednotenje športnih programov

v Občini Pivka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Pivka določa

pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenje-
nih za sofinanciranje programov športa v Občini Pivka.

2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po

sprejetih programih zagotavlja država in sredstev, ki jih po
dogovorjenih in predpisanih nalogah zagotavlja občina.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– imajo sedež v Občini Pivka;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih špor-
tnih dejavnosti;

– imajo vsaj že eno leto pred prijavo na razpis organizi-
rano redno vadbo odgvovarjajočega števila športnikov;

– imajo urejeno evidenco in o članstvu in plačani čla-
narini (ta pogoj velja le za športna društva in zveze).

4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva;
– zveze športnih društev;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana
za opravljanje dejavnosti na področju športa;

– zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja.
V skladu z zakonom imajo športna društva in njihova

združenja pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacio-
nalnega programa, torej tudi programa športa, ki se izvaja v
občini.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
Javni interes v športu zahteva financiranje naslednjih

vsebin:
– športna vzgoja;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov.
Športna vzgoja je dejavnost otrok in mladine, ki se

prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega vzgojno-
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izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno
obliko.

Športna rekreacija je športna dejavnost odraslih vseh
starosti in družin.

Kakovostni šport je priprava in tekmovanje posamezni-
kov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in ma-
terialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa
in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda.

Šport invalidov je dejavnost invalidov vseh starosti, ki
se prostovoljno ukvarjajo s športom.

6. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v 5.

členu tega pravilnika se v proračunu Občine Pivka zagotavlja
tudi sredstva:

– za delovanje športne zveze Pivka (strokovna služba in
materialni stroški);

– za vzdrževanje športnega parka v Pivki in športnega
parka v Košani;

– za vzdrževanje in sofinanciranje delovanja drugih
športnih objektov in površin;

– za investicije v športno infrastrukturo.

7. člen
Občina Pivka vsako leto objavi razpis za financiranje

programov športa v občini. Občina zbere ter obdela prispele
prijave in razdeli razpoložljiva sredstva. Za obdelavo prijav in
razdelitev sredstev lahko župan pooblasti tudi Športno zvezo
Pivka.

8. člen
Naloge iz 7. člena tega pravilnika Občina Pivka in Špor-

tna zveza Pivka opravita na podlagi Meril za sofinanciranje
športnih programov, ki so sestavni del tega pravilnika.

9. člen
Z izbranimi izvajalci športnih programov Občina Pivka

sklene pogodbo o sofinanciranju športnih programov.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik za

vrednotenje in financiranje športnih programov v Občini Piv-
ka z dne 11. 3. 1999.

11. člen
Spremembe in dopolnitev tega pravilnika se uveljavijo

po enakem postopku kot za njegov sprejem.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 03201-02/01
Pivka, dne 15. junija 2001.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

M E R I L A
za sofinanciranje športnih programov

v Občini Pivka

ŠPORT OTROK IN MLADINE
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6

oziroma 7 let):
– Zlati sonček;
– Naučimo se plavati;
– športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva

in drugi izvajalci.
Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader,

najem do 60 ur objekta, skupina od 10 do 20 otrok.
2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 oziroma 7

do 15 let):
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček;
– Krpan;
– Naučimo se plavati;
– drugi 80 urni programi.
Sofinancira se propagandno gradivo, organizacija in

izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader (za
skupino 10 otrok za 20 urni tečaj ter kader za skupino od
10 do 20 otrok za 60- do 80-urni tečaj), objekt.

2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjena v kakovostni in
vrhunski šport:

– cicibani in cicibanke 80 do 160 ur;
– mlajši dečki in deklice 120 do 300 ur;
– starejši dečki in deklice 200 do 600 ur.
Sofinancira se strokovni kader, objekt, meritve in

spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami.
Sofinancira se strokovni kader do 80 ur programa,

objekt, skupina do 10 otrok.

ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
1. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let).
Sofinancira se strokovni kader do 80 urni program za

skupino od 10 do 20 mladih, objekt.
2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in

vrhunski šport.
Sofinancira se strokovni kader, objekt.

ŠPORTNA REKREACIJA
Obsega do 80 ur vadbe na skupino od 10 do 20

članov.
Sofinancira se objekt, za starejše nad 65 let pa tudi

strokovni kader.

KAKOVOSTNI ŠPORT
Sofinancira se najemnina objekta do 320 ur programa.

VRHUNSKI ŠPORT
Za individualne športne panoge se financira do 1200

ur programa, za kolektivne športne panoge do 1200 ur
programa.

ŠPORT INVALIDOV
Sofinancira se 40 do 80 ur programa v za skupino do

10 invalidov.

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
1. Šolanje strokovnih kadrov:
– šolanje za pridobitev strokovnega naziva;
– licenčni seminarji enkrat letno;
– seminarji za vaditelje;
Sofinancira se kotizacija šolanja in seminarjev.
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2. Sofinanciranje študentov na Fakulteti za šport, ki
delajo v športni sredi občine

3. Sofinanciranje delovanja društev in zvez (materialni
stroški).

PROMOCIJSKA DEJAVNOST
Sofinancira se organizacija in izvedba športne priredi-

tve, s katero se promovira občina (posameznemu izvajalcu
le ena prireditev letno).

PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM
– priznanje Športne zveze za tekmovalne dosežke;
– priznanje Športne zveze športnim delavcem;
– organizacija prireditve ob podelitvi naziva športnika

leta.

NORMATIVI IN STANDARDI
Izvršilni odbor Športne zveze po pooblastilu Občine

Pivka za vsako leto določi stroškovnik Športne zveze.

POLZELA

3039. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec – za območje
Občine Polzela

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) ter 30. člena statuta Obči-
ne Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) izdaja župan Občine
Polzela

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega

družbenega plana Občine Žalec – za območje
Občine Polzela

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za ob-
dobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Žalec – za območje Občine Polzela, ki ga je izdelal
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Ljubljana, št. naloge
5168.

2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v

prostorih Občine Polzela. Javna razgrnitev bo trajala dva
meseca od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V
času javne razgrnitve bo v sejni sobi Občine Polzela organi-
zirana javna razprava. Datum obravnave bo določen nakna-
dno, občani bodo o javni razpravi obveščeni na krajevno
običajen način.

3. člen
V času javne razgrnitve lahko vse zainteresirane pravne

ali fizične osebe podajo k izdelanem osnutku svoje pripom-
be in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo po pošti.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 350-05/007/01
Polzela, dne 3. julija 2001.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

PUCONCI

3040. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana v
Svet krajevne skupnosti Mačkovci – vas
Mačkovci

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev za člana v Svet

krajevne skupnosti Mačkovci – vas Mačkovci

Volilna komisija Občine Puconci je na seji, dne 25. 6.
2001 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugo-
tavljanju izida glasovanja za nadomestne volitve za člana
Sveta krajevne skupnosti Mačkovci – vas Mačkovci, ugoto-
vila izid:

1. Glasovanje je potekalo v Krajevni
skupnosti Mačkovci – vas Mačkovci,
dne 24. 6. 2001.

2. V volilni imenik je bilo vpisanih 194 volivcev
S potrdili je glasovalo 0 volivcev
Skupaj volivcev za območje
KS Mačkovci – vas Mačkovci 194 volivcev

3. Po volilnem imeniku je glasovalo 84 volivcev
od tega po pošti 0 volivcev
na predčasnem glasovanju 0 volivcev
s potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
Skupaj je glasovalo 84 volivcev.

4. Velajvnih glasovnic je bilo 80
Neveljavnih glasovnic je bilo 4

5. Posamezni kandidat je dobil naslednje
število glasov:
Rudolf Gomboc 67 glasov
Stanislav Tubola 13 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) v Svet krajevne
skupnosti Mačkovci – vas Mačkovci izvoljen:

Rudolf Gomboc, roj. 30. 3. 1926, Mačkovci 51.

Št. 00602-1/2001
Puconci, dne 29. junija 2001.

Predsednik
Volilne komisije Občine Puconci

Drago Farič, univ. dipl. pravnik l. r.
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3042. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
preoblikovanju Javnega podjetja Komunala
Radeče p.o. v Javno podjetje Komunala Radeče
d.o.o.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodar-
skih 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, 20/98, 32/98, 84/98) je Ob-
činski svet občine Radeče na 11. redni seji dne 22. 6.
2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

preoblikovanju Javnega podjetja Komunala
Radeče p.o. v Javno podjetje Komunala

Radeče d.o.o.

1. člen
V odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala

Radeče, p.o., v Javno podjetje Komunala Radeče, d.o.o.,
se 4.a člen dopolni in popravi tako, da odslej glasi:

»Po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96,

RADEČE

3041. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Radeče

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 13. in 18. člena statuta
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Radeče na 11 seji, dne 22. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Radeče

1. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rade-

če (Uradni list RS, št. 4/99) se v 4. členu izbriše iz banke
podatkov Občine Radeče lokalna cesta (LC) med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah pod zap. št. 3:

Zap. št. Št. ceste Začetek Potek Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
ali odseka ceste ceste ali odseka v občini (v m) uporabe ceste v sosednji občini (v m)

3. 372 270 215 Krmelj–Šentjanž – 5 3.500 Prevoz os.–blag.
11 186

Budna vas–Hotemež

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 0320-1/2001-12
Radeče, dne 22. junija 2001.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. str. l. r.

89/98) je dejavnost Javnega podjetja Komunala Radeče
d.o.o. naslednja:

01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik

01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin

40.200 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži

41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.210 Splošna gradbena dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in

športnih objektov
45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.440 Soboslikarska in steklarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo

in rušenje v najem skupaj z upravljalci
strojev

50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
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52.462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi

52.463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom

52.482 Dejavnost cvetličarn
52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in

hišnimi živalmi
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih

restavracij, picerij
55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov
60.213 Dejavnost žičnic in vlečnic
60.230 Drug kopenski potniški promet
60.240 Cestni tovorni promet
61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem

prometu
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in

organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti

64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih

projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi
71.220 Dajanje vodnih plovil v najem
74.400 Oglaševanje
74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini

odstranjevanja trdnih odpadkov
90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
90.005 Druge dejavnosti javne higiene
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
92.623 Druge športne dejavnosti
93.030 Pogrebna dejavnost

Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno de-
javnost gospodarskih javnih služb iz Javnega podjetja in
zagotovi drugo obliko izvajanja javne gospodarske službe«.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 0320-1/01-14
Radeče, dne 22. junija 2001.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

3043. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični
rekreacijski center Radeče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 23. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 35. člena zakona o uresničeva-
nju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.

75/94) ter 91. in 93. člena statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 11.
redni seji dne 22. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični
rekreacijski center Radeče

1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični

rekreacijski center Radeče (Uradni list RS, št. 35/01) se v
3. členu dopolni z novo alineo, ki glasi:

»55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih«.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 032-1/01-13
Radeče, dne 22. junija 2001.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

3044. Odlok o prepovedi lova Lovske družine (LD)
Juršinci na območju občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah

Na podlagi 140. člena ustave RS, 2. in 7. člena ZLS in
izjav občanov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, je
Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na
seji dne 21. 5. 2001 sprejel naslednji

O D L O K
o prepovedi lova Lovske družine (LD) Juršinci

na območju občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah

1. člen
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah na osnovi

volje prebivalcev, in programa varstva divjadi v občini, pre-
poveduje izvajanje lova LD Juršinci v Občini Sveti Andraž v
Slovenskih goricah na območju k.o. Drbetinci, Vitomarci,
Hvaletinci, Slavšina, Rjavci in Novinci.

2. člen
Prepoved lova članom LD Juršinci traja za nedoločen

čas, dokler pristojni organi ne rešijo spora med LD Juršinci
in Lovskega društva (LD) Vitomarci.

3. člen
Koncesija za upravljanje z divjadjo v lovišču na obmo-

čju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah se začasno
podeljuje LD Vitomarci.

4. člen
Zavod za gozdove RS, Lovska zveza Slovenije in pri-

stojni organ ministrstva za lovstvo, dostavlja smernice za
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pripravo letnega lovsko-gojitvenega načrta in program var-
stva živali za območje občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah LD Vitomarci.

5. člen
Od 31. 7. 2001 naprej, člani LD Juršinci kakor tudi

drugi lovci, ne smejo izvajati lova na divjad na območju
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah brez dovoljenja
lastnikov zemljišč in LD Vitomarci.

6. člen
Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 se kaznu-

je fizična oseba LD Juršinci ali druga, ki brez soglasja LD
Vitomarci lovi na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah.

7. člen
Priloga tega odloka so izjave (od 1 do 450) občanov,

lastnikov zemljišč o prepovedi lova LD Juršinci na področju
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

Z dnem veljave tega odloka, prenehajo veljati vsi akti, ki
jih je za lovsko-gojitveno območje Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah sprejela Lovska družina Juršinci.

8. člen
Ta odlok je objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 323-03/01-789
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 21. maja 2001.

Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

3045. Odlok o začasnem zavarovanju rastišč navadne
jarice na Bohorju

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave (Urad-
ni list RS, št. 56/99), 5. točke 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93,
61/96, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00) in 15. člena statuta
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) je Ob-
činski svet občine Šentjur pri Celju na 21. seji dne 18. 6.
2001 sprejel

O D L O K
o začasnem zavarovanju rastišč navadne jarice

na Bohorju

1. člen
Rastišče navadne jarice na Bohorju se začasno zavaru-

je z namenom, da se na tem območju ohrani redka in
ogrožena rastlinska vrsta navadna jarica (Eranthis hyemalis
/L./Salisb.).

2. člen
Območji rastišč navadne jarice iz 1. člena ležita na

Velikem Javorniku in Velikem Koprivniku, na delu zemljišč s

parcelnima številkama 383/33 k.o. Golobinjek in 657/156
k.o. Šentvid pri Planini, ki je last Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.

Meja zavarovanega območja na Velikem Javorniku po-
teka od izhodiščne točke, ki je 50 m zahodno od meje
katastrskih občin Šentvid pri Planini in Golobinjek na občin-
ski meji Krško–Šentjur pri Celju. Od izhodiščne točke pote-
ka meja 280 m proti jugozahodu po občinski meji, nakar se
obrne proti severu do nadmorske višine 1000 m (okoli 75
m), nato pa se lomi proti severozahodu in poteka 50 m pod
vrhom grebena v dolžini 500 m. Nato se meja obrne in
poteka v dolžini 350 m po severni strani 50 m pod vrhom
grebena. Nato se lomi proti vzhodu in poteka 25 m severno
od vrha Velikega Javornika. Od tu poteka meja 150 m po
planinski poti proti severovzhodu, nakar se obrne proti jugu
do izhodiščne točke.

Meja zavarovanega območja na Velikem Koprivniku po-
teka od izhodiščne točke, ki je 70 m severozahodno od vrha
Osterca in poteka 150 m proti severozahodu do planinske
poti. Tu se obrne proti severu in poteka vzhodno od Velike-
ga Koprivnika v dolžini 200 m. Meja nato poteka 60 m proti
vzhodu, nakar se lomi proti jugu do planinske poti, od tu pa
do izhodiščne točke.

Meja zavarovanega območja se označi v naravi z rdečo
črko “J“ na drevesih na mestih, kjer se mejna linija lomi
oziroma spremeni smer.

Grafični prikaz zavarovanega območja na TTN 1:5000
je del tega odloka in je na vpogled na Oddelku za družbene
dejavnosti Občine Šentjur pri Celju.

Del tega odloka so tudi “Strokovne osnove za razglasi-
tev rastišč navadne jarice na Bohorju za naravno znameni-
tost“ (št. 02-3529/1-00), ki jih je izdelal Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine v Celju.

3. člen
Da bi se populacija navadne jarice ohranila v ugodnem

stanju ter da bi se onemogočilo poseganje, ki škodljivo
vpliva na rastline ali rastlinsko združbo, velja na zavarova-
nem območju iz prejšnjega člena naslednji varstveni režim:

Prepovedano je:
1. odstranjevati in spreminjati vegetacijo;
2. spreminjati kislost oziroma alkalnost tal;
3. odstranjevati zemljo, rušo ali kamninsko podlago;
4. zasipavati in odlagati materiale;
5. odlagati odpadke;
6. izvajati zemeljska dela in gradnje vseh vrst;
7. spreminjati kulturo rastišča;
8. izkopavati ali trgati cvetje ali kako drugače poškodo-

vati rastline;
9. nabirati plodove jarice;
10. pasti rejne živali;
11. kuriti;
12. izvajati organizirane športne dejavnosti ter rekrea-

tivne dejavnosti s pomočjo tehničnih sredstev;
13. vsakršno drugo poseganje, ki škodljivo vpliva na

rastline ali rastlinske združbe.
Ne glede na prepovedi iz drugega odstavka tega člena

se gospodari z gozdom v prid plemenitih listavcev, delež
jelke se postopoma zmanjša, smreka se sčasoma v celoti
odstrani. Vsa gozdna dela potekajo takrat, ko so tla zmrznje-
na. Ohranja se minimalen gozdni red. V rastišču se ne gradi
novih vlak. Ne glede na prepoved iz 6. točke drugega od-
stavka tega člena, se lahko na območju rastišča gradi raz-
gledni stolp, za kar je treba pridobiti ustrezne naravovarstve-
ne smernice.
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4. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna

oseba, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje posa-

meznik, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega odloka,
če stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti.

Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju z dolo-
čili 3. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega
odloka.

5. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo

pristojne inšpekcijske službe in komunalni inšpektor Občine
Šentjur pri Celju.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS in velja do sprejetja drugega odloka o zavarovanju
rastišča oziroma do preklica.

Št. 359-1/00-120
Šentjur pri Celju , dne 18. junija 2001.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

TRŽIČ

3046. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in
ukrepih za zavarovanje voda

Na podlagi določil 60. člena zakona o vodah (Uradni
list SRS, št. 38/81, 29/86, 32/89 in Uradni list SFRJ, št.
83/89 in Uradni list SRS, št. 42/89, 5/90 in Uradni list
RS, št. 8/91, 10/91, 15/91-I, 17/91, 55/92, 13/93,
32/93, 29/95, 52/00 in 2/01), 3. člena zakona o prekr-
ških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90, in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91-I, 13/93,
66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97,
73/98, 31/00, 33/00 in 24/01) in 10. člena statuta Obči-
ne Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01) je Občinski svet
občine Tržič na 16. seji dne 20. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič
in ukrepih za zavarovanje voda

1. člen
V seznamu parcelnih številk, ki je sestavni del odloka,

se doda nov vodni vir, in sicer tako, da se doda nova točka
17, ki se glasi:

17. Vodni vir Kal: k.o. Podljubelj
a) 1. varstveni pas: del 526/1, del 526/3, del 526/5,

del 537/1, del 537/4
b) 2. varstveni pas: del 526/1, del 537/1, del 5374,

536
c) 3. varstveni pas: del 526/1

2. člen
V katastrskem preglednem načrtu Radovljica 17 in Te-

meljnem topografskem načrtu Radovljica 17 v M 1:5000, ki
je sestavni del odloka, se doda nov vodni vir, in sicer tako,
da se vrišejo meje varstvenih pasov za vodni vir Kal po
parcelnih številkah navedenih v 1. členu tega odloka.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 013-07/01-05
Tržič, dne 19. junija 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

3047. Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v
Občini Tržič

Na podlagi 21. in 21.a člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98), 45. člena zakona o po-
speševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 95. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/01),
25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, RS/I 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 39/96,
61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00,
33/00 in 24/01) je Občinski svet občine Tržič na 16. redni
seji dne 20. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o turistični taksi v Občini

Tržič

1. člen
V odloku o turistični taksi v Občini Tržič (Uradni list RS,

št. 101/99) se v 4. členu črta besedilo “in sankcije za
prekrške“.

2. člen
Doda se nov, 4.a člen, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo v višini 60.000 tolarjev se kaznujejo

pravne osebe, v višini 20.000 tolarjev pa podjetniki
posamezniki, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, za
prekrške:

– če ne pobira turistične takse po prvem in drugem
odstavku 25. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni
list RS, št. 57/98),

– če ne nakazuje turistične takse v skladu s 3. členom
tega odloka,

– če ne vodi evidence v skladu z določbo 28. člena
zakona o pospeševanju turizma.

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje tudi
posameznik, ki z opravljanjem dela krši določbe 3. člena
tega odloka, z denarno kaznijo 15.000 tolarjev pa se kaznu-
je odgovorna oseba pravne osebe.“

3. člen
V odloku o turistični taksi v Občini Tržič se obrazec, ki

je sestavni del odloka, nadomesti z novim obrazcem, ki je
sestavni del tega pravilnika.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 332-041/98-07
Tržič, dne 21. junija 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

OBÈINA TR�IÈ
Urad za gospodarstvo
Trg svobode 18, 4290 Tr�iè

Datum: ________________

MESEÈNO POROÈILO
o �tevilu prenoèitev in plaèani turistièni taksi

za ________________________
(mesec, leto)

1. PODATKI O PRAVNI oz. FIZIÈNI OSEBI, ki sprejema turiste na prenoèevanje
Naziv
Naslov
Telefon
Fax
e-mail

2. PODATKI O ZMOGLJIVOSTI
�t. sob �t. apartmajev �t. stalnih le�i�è �t. pomo�nih le�i�è

3. PODATKI O PRENOÈITVAH

�TEVILO GOSTOV �TEVILO NOÈITEV
domaèi domaèe
tuji tuje
Skupaj Skupaj

PODATKI O PLAÈANI TURISTIÈNI TAKSI �tevilo
prenoèitev

Znesek turistiène
takse / prenoèitev

Plaèana turistièna
taksa

Plaèilo polne turistiène takse

Plaèilo turistiène takse v vi�ini 50%

Opro�èeni plaèila turistiène takse

SKUPNI ZNESEK PLAÈANE TURISTIÈNE TAKSE

4. OPOMBE:
___________________________________________________________

KONTAKTNA OSEBA: ODGOVORNA OSEBA:

ime in priimek: ______________ �ig ime in priimek: _______________

podpis: ____________________ podpis: _____________________
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3048. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. 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, 74/98 in 70/00), tretjega odstavka 5. čle-
na zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97)
ter 18. in 81. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99 in 20/01) je Občinski svet občine Tržič na 16. seji
dne 20. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Ukine se status javnega dobra za parc. št. 654, k.o.

Tržič v izmeri 2158 m2.

2
Pooblasti se Občino Tržič za izdajo odločbe o odvzemu

statusa javnega dobra ter za izbris javnega dobra v zemljiški
knjigi in vpis lastninske pravice na Občino Tržič, Trg svo-
bode 18, Tržič.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 466-55/01-05
Tržič, dne 16. junija 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

VIDEM

3049. Odlok o rebalansu proračuna Občine Videm za
leto 2001

Na podlagi 2., 28. in 29. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS,št. 79/99), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 61/99) in
16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99)
je Občinski svet občine Videm na 26. redni seji z dne 5. 6.
2001 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Videm za leto

2001

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S proračunom Občine Videm za leto 2001 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva
za financiranje ustavnih in zakonskih nalog Občine Videm v
letu 2001.

2. člen
Proračun Občine Videm sestavljata bilanca prihodkov

in odhodkov, račun financiranja, posebni del proračuna in
načrt razvojnih programov.

Prihodki in odhodki proračuna za leto 2001 so izkazani
v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev
in so obrazloženi v splošnem delu proračuna.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na kon-
cu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto,
ki se razdeli s sklepom Občinskega sveta občine Videm.

3. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Videm

za leto 2001, opredeljeni v splošnem delu, so naslednji:
V SIT

Bilanca prihodkov Račun finančnih Račun
in odhodkov terjatev in naložb financiranja

Prihodki 500.695.635 – 35.146.076
Odhodki 535.841.711 – –
Presežek – – 35.146.076
Primanjkljaj 35.146.076 – –

4. člen
Od prihodkov proračuna se izloči najmanj 0,5% sred-

stev proračuna in nameni za sredstva rezerv občine. Izloča-
nje v občinsko rezervo se izvrši delno vsak mesec, dokon-
čno pa po zaključnem računu za preteklo leto.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in
drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča žu-
pan.

5. člen
Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva za

promocijo občine in pokroviteljstva. O razporeditvi promocij-
skih sredstev in sredstev za pokroviteljstva in reprezentanco
odloča župan oziroma od župana pooblaščena oseba in o
porabi praviloma dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom upora-

bnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali
s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.

7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-

njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva le
za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem
načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestav-
ni del tega odloka.

Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tu-
di za namene sofinanciranja projektov, ki bodo, v skladu z
zakonom, odobreni na državni ravni in za katere bo pogoje-
no sofinanciranje iz občinskega proračuna.

8. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom, upravi in

javnim zavodom zagotavljajo: sredstva za plače, za druge
osebne prejemke, za prispevke delodajalca, za materialne
in druge stroške ter sredstva za investicijske izdatke.

Sredstva za delo delavcev se zagotavljajo mesečno,
glede na skupine delovnih mest, funkcij, osnovne plače in
dodatki.

Sredstva za materialne stroške občinske uprave in jav-
nih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti
proračuna.

Sredstva in druge odhodke na podlagi pogodb, faktur
oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
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9. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter

storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili zako-
na o javnih naročilih.

10. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v

mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna

obveznosti, ki presegajo z njim določena sredstva.

11. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse

dejavnosti je župan.
Za izvrševanje proračuna Občine Videm je odgovoren

župan.

12. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za

določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če pri-
hodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v pred-
videni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora
predhodno obvestiti svet občine.

13. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski
svet,

– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
namena, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so
usklajeni s porabniki,

– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena za-
kona o financiranju občin,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta.

– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presež-
kov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.

14. člen
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo

dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
premoženja so prihodek občinskega proračuna.

15. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
dajanju soglasij odloča svet občine.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 031-01/363-01/24
Videm, dne 6. junija 2001.

Župan
Občine Videm

Franc Kirbiš, inž. l. r.

VRHNIKA

3050. Sklep o spremembah in dopolnitvah poslovnika
o delu Občinskega sveta občine Vrhnika

Na podlagi 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, 33/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00) in statuta
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01)
je Občinski svet občine Vrhnika na 17. redni seji dne 13. 6.
2001 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah poslovnika o delu

Občinskega sveta občine Vrhnika

1. člen
V poslovniku o delu Občinskega sveta občine Vrhnika

(Uradni list RS št. 18/00) se besedilo 44. člena spremeni
tako, da se glasi:

“Občinski svet sprejema odločitve z večino opredelje-
nih glasov navzočih svetnikov, razen če zakon določa dru-
gačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je
večina navzočih svetnikov, ki so se opredelili, izrekla “ZA”
njen sprejem.

2. člen
Besedilo 47. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

lom:
“Svetniki glasujejo tako, da se opredelijo “ZA” ali “PRO-

TI” sprejemu predlagane odločitve, lahko pa se tudi ne
opredelijo (vzdržijo).”

3. člen
Drugi in tretji stavek prvega odstavka 48. člena se

spremenita tako, da se glasita:
“Rdeča barva lističa pomeni “proti”, zelena barva lističa

pomeni “za”. Glasujejo vsi svetniki hkrati, vsak mora imeti
oba glasovalna lističa.”

4. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 49. člena se

spremeni tako, da se glasi:
“Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska ko-

misija, ki jo izvoli svet. Dva člana določi svet na predlog
predsedujočega.

Administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim glaso-
vanjem opravlja tajnik občine ali delavec občinske uprave, ki
ga določi tajnik.”

5. člen
Za 60. členom se doda nov 60.a člen z naslednjim

besedilom:

“60.a člen
Odbor za ekologijo in infrastrukturo ima najmanj pet

članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju gradnje in vzdrževanja
vodovodnih, energetskih, čistilnih in drugih komunalnih ob-
jektov in naprav, lokalnih cest, javnih poti, javnih parkirnih
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prostorov, parkov in drugih javnih površin ter na področju
varstva zraka, tal, vodnih virov, zbiranja in odlaganja odpad-
kov, čiščenje odpadnih voda in drugih dejavnosti varstva
okolja.

Odbor za ekologijo in infrastrukturo obravnava tudi dru-
ga vprašanja s svojega področja na predlog župana, občin-
skega sveta, predsednika ali člana odbora in lahko predlaga
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti.”

6. člen
Prvi odstavek 62.a člena se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet imenuje tudi komisijo za podeljevanje

občinskih priznanj in nagrad, ki ima najmanj pet članov in
ima status organa občine. Za njeno imenovanje se smiselno
uporabljajo določila statuta Občine Vrhnika, ki veljajo za
imenovanje delovnih teles občinskega sveta.”

7. člen
Spremenjen drugi odstavek 64. člena se glasi:
“Predsednike delovnih teles imenuje svet izmed svetni-

kov.”

8. člen
Besedilo 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Svet lahko razreši predsednika, posameznega člana

delovnega telesa ali delovno telo v celoti na predlog najmanj
šestine svetnikov. Predlog novih kandidatov za člane delov-
nih teles pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in administrativne zadeve do prve naslednje seje
sveta.”

9. člen
Tretji odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Osnutek odloka v prvi obravnavi je sprejet, če je zanj

glasovala večina opredeljenih navzočih svetnikov in se ga
posreduje v javno obravnavo.”

10. člen
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Amandma, člen odloka in predlog odloka v celoti so

sprejeti, če zanje na seji sveta glasuje večina opredeljenih
navzočih svetnikov.”

11. člen
Besedilo prvega odstavka 78. člena se spremeni tako,

da se glasi:
“Statut občine in poslovnik o delu sveta se sprejemata

po dvofaznem postopku.”

12. člen
Besedilo 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne

nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po
hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb
splošnih aktov občine.

O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje
pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga
vsak predlagatelj odloka.

Pri hitrem postopku svet na isti seji opravi obe obravna-
vi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem
postopku.

Amandmaje je mogoče predlagati na sami seji vse do
konca obravnave.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po
hitrem postopku, se uporabljajo določbe poslovnika, ki ve-
ljajo za redni sprejem akta.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odlo-
ka.”

13. člen
Besedilo 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odlo-

či, da bo na isti seji združil prvo in drugo obravnavo osnutka
odloka, če gre za:

– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-

vih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitev odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi Državnega zbora in ministrstev ali odloki
sveta,

– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lah-
ko vlagajo na seji do konca obravnave predloga odloka.

Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena šestina navzočih svet-
nikov.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak svetnik predlaga,
da svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega
člena in da se druga obravnava opravi po rednem postopku.
O tem odloči svet takoj po vložitvi predloga.”

14. člen
Naslov 5. podpoglavja v VI. poglavju se spremeni tako,

da se glasi:
“Postopek za sprejem odloka o proračunu”
Tej spremembi sledijo tudi ustrezne spremembe v tem

podpoglavju in sicer se beseda “proračun” nadomesti z
besedno zvezo “odlok o proračunu”.

15. člen
Tretji odstavek 97. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kandidat je imenovan, če je glasovala večina svetni-

kov in je zanj glasovala večina tistih svetnikov, ki so se
opredelili.”

16. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš
časopis.

Št. 11/1-017/01
Vrhnika, dne 14. junija 2001.

Župan
Občine Vrhnika

Vinko Tomšič l. r.
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VLADA

3051. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98, 57/99 in 33/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine

za mineralna olja in plin

1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja

in plin (Uradni list RS, št. 38/01 in 47/01) se v 1. členu
spremeni znesek trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih
oznak 2710 00 27, 2710 00 29 in 2710 00 32 ter za
plinsko olje za pogonski namen iz tarifnih oznak 2710 00 66
do 2710 00 68 (za 1.000 litrov), in znaša za:

1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo
svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
številom (RON) do manj kot 98 80.463 tolarjev,

1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo
svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
številom (RON) 98 ali več 80.463 tolarjev,

2.1. plinsko olje za pogonski namen 62.456 tolarjev.

2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega

bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošari-
no v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih
sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe
dalje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 421-12/2000-9
Ljubljana, dne 9. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar
Minister

– Popravek sklepa o uvedbi krajevnegasamoprispevka za območje Krajevne skupnostiGaberje

Popravek

V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka za obmo-
čje Krajevne skupnosti Gaberje, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 19-1107/97 z dne 4. 4. 1997, se v 1. členu
datum 30. 3. 2001 pravilno glasi: 30. 3. 2002.

Predsednik
Sveta KS Gaberje
Ignac Prendl l. r.
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