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DRŽAVNI ZBOR

5212.

Sprememba poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92 in 50/92 – popr.) po obravnavi na seji dne 19. 12.
2001 objavlja

SPREMEMBO POROČILA
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,
za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji
in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93, 22/94,
61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97,
35/97, 64/97, 67/97 – popr., 72/97, 15/98, 41/98,
16/99, 41/99, 108/99, 28/00, 66/00, 84/00, 119/00,
9/01, 16/01, 43/01, 54/01 in 85/01):
črtajo se podjetja:
1. A&A družba za ekonomski, poslovni, organizacijski,
oblikovalni inženiring in svetovanje, Ljubljana, d.o.o.
Sedež: Topniška 45, Ljubljana.
3. ALFA JS družba za ekonomski, poslovni, organizacijski, oblikovalni inženiring in svetovanje, Ljubljana, d.o.o.
Sedež: Topniška 45, Ljubljana.
5. ARCON Podjetje za projektiranje in svetovalni inženiring d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Resljeva 16, Ljubljana.
7. BRAZDE podjetje za časopisno, založniško dejavnost, storitve, reklame, ekonomsko propagando in trgovino,
d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Zarnikova 3, Ljubljana.
11. ICER Center za raziskovanje in svetovanje v družboslovju in izobraževanju, d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Mestni trg 17, Ljubljana.
12. KEMIX podjetje za proizvodnjo, zastopanje, trgovino in posredovanje, svetovanje in storitve, d.o.o.
Sedež: Šibeniška 21, Ajdovščina.
19. STAVBENIK – GOSTINSTVO gostinsko in turistično podjetje, d.o.o., Izola.

Sedež: Cankarjev drevored 17, Izola.
21. Trgovsko in storitveno podjetje Consultech, d.o.o.
Sedež: Tbilisijska 114, Ljubljana.
26. TRINGS, trgovina, inženiring, svetovanje, d.o.o.,
Zagorje ob Savi.
Sedež: Prešernova 19, Zagorje ob Savi.
35. LIST, družba za trgovanje na debelo in drobno z
mešanim blagom, d.o.o.
Sedež: Brilejeva 3, Ljubljana.
39. APA, podjetje za trgovsko in svetovalno dejavnost
d.o.o.
Sedež: Glavarjeva 13 b, Mengeš.
54. “J&M RIBIČ”, družba za storitve, d.o.o., Maribor.
Sedež: Betnavska cesta 21, Maribor.
57. ZENIT, d.o.o, Podjetje za trgovino in ekonomsko
svetovanje, Ilirska Bistrica.
Sedež: Kidričeva 22, Ilirska Bistrica.
61. SVETRA d.o.o., podjetje za svetovanje in posredovanje v trgovini, Ljubljana.
Sedež: Cesta na Rožnik 19, Ljubljana.
62. EDO PIRKMAJER Upravljanje d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Cesta na Rožnik 19, Ljubljana.
83. NOV’NA RAZVOJ, razvoj lokalnih skupnosti d.o.o.
Sedež: Prežihova 24, Ravne na Koroškem.
in
dodata se podjetji:
93. ARECA, Podjetje za sistemski inženiring, trgovino
in marketing, Ljubljana, d.o.o.
Sedež: Cesta 27. aprila 39, Ljubljana.
94. TROJAN, podjetje za predstavništvo, trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Trojane.
Sedež: Šentožbolt 1, Trojane.
Št. 432-03/00-01
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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Odlok o sestavi in imenovanju predsednika,
namestnika predsednika in članov Preiskovalne
komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za ugotovitev ozadja in vzrokov napada na
novinarja Mira Petka ter morebitno vpletenost in
politično odgovornost nosilcev javnih funkcij

Uradni list Republike Slovenije
III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor
Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/104
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.

Na podlagi 93. člena ustave Republike Slovenije,
3. člena zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št.
63/93 in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega,
četrtega in petega odstavka 6. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter četrte alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 20. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o sestavi in imenovanju predsednika,
namestnika predsednika in članov Preiskovalne
komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za ugotovitev ozadja in vzrokov napada
na novinarja Mira Petka ter morebitno vpletenost
in politično odgovornost nosilcev javnih funkcij
I
Preiskovalna komisija ima predsednika, namestnika predsednika in sedem članov, ki se imenujejo izmed poslancev
Državnega zbora Republike Slovenije.
V preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
enega člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov
enega člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke
enega člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega
člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana,
Poslanca narodnih skupnosti enega člana.
II
V preiskovalno komisijo se imenujejo:
za predsednika:
Bogomir Zamernik, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije;
za namestnika predsednika:
Leopold Kremžar, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije;
za člane:
Danica Simšič, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Janez Podobnik, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Alojz Sok, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Vojko Čeligoj, Poslanska skupina Demokratične stranke
upokojencev Slovenije,
Sonja Areh Lavrič, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
Peter Levič, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije,
Roberto Battelli, poslanec italijanske narodne skupnosti.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5214.

Odlok o spremembi odloka o sestavi in
imenovanju predsednika, namestnika
predsednika in članov Preiskovalne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za
ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in
nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in
prodaje električne energije, zaradi česar je bila
domnevno povzročena gospodarska škoda v
sistemu slovenskega elektrogospodarstva

Na podlagi 93. člena ustave Republike Slovenije,
3. člena zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št.
63/93 in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega,
četrtega in petega odstavka 6. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter četrte alinee drugega
odstavka 48., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 20. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o sestavi in imenovanju
predsednika, namestnika predsednika in članov
Preiskovalne komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti
odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil
glede nakupa in prodaje električne energije,
zaradi česar je bila domnevno povzročena
gospodarska škoda v sistemu slovenskega
elektrogospodarstva
I
V odloku o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti odgovornih
oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje
električne energije, zaradi česar je bila domnevno povzročena
gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 64/01) se:
– besedilo II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se
član:
Sašo Peče, Poslanska skupina Slovenske nacionalne
stranke;
imenuje se
za članico:
Sonja Areh Lavrič, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor
Republike Slovenije.
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– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
podpredsednik:
Peter Levič, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije;

Št. 020-02/92-28/101
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

izvoli se:
za podpredsednika:
Marko Diaci, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije.

5215.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za peticije

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 20. 12. 2001 sprejel

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor
Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/32
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
I
V odloku o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije (Uradni list RS, št. 9/01, 13/01, 24/01
in 56/01) se:
– v besedilu IV. točke spremeni v naslednjem:
razreši se
član:
Franci Rokavec, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske
ljudske stranke;
izvoli se:
za člana:
Ivan Božič, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor
Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/18
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5216.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za nadzor proračuna in drugih javnih financ

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 20. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ
I
V odloku o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ (Uradni list RS, št. 124/00, 9/01 in 24/01) se:

VLADA
5217.

Uredba o avtonomnem ukrepu znižanja ali
ukinitve carinskih stopenj za določeno blago

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi
(Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom 3. člena
uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov
znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve
carinskih stopenj za določeno blago
1. člen
Za blago, ki je navedeno v prilogi k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se določi avtonomni ukrep znižanja ali ukinitve
carinskih stopenj na raven, kot je določena v tej prilogi.
2. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje
carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 112/00
in 40/01) v polje 39 vpiše štirimestno šifro “4007“.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba
o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago (Uradni list RS, št. 121/00, 4/01, 27/01,
41/01, 60/01 in 70/01).
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 424-14/2000-6
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Uradni list Republike Slovenije
=QLåDQD
stopnja
4

Poimenovanje
3

PRILOGA
0105

0105 12 00
0105 19
0105 19 20
0105 99
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 50
0106
0106 19
0106 19 10
iz 0106 19 10 10
0208
0208 30 00
0208 40
0208 40 10
0208 40 90
0208 50 00
0208 90
0208 90 10
0208 90 20
0208 90 40
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0209 00

0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0209 00 90
0301
0301 92 00
0301 99
0301 99 11

0301 99 19

äLYD GRPDþD SHUXWQLQD YUVWH *DOOXV GRPHVWLFXV UDFH JRVL SXUDQL LQ
pegatke)
– 0DVHGRYNOMXþQRJ
– – purani
– – druga:
– – – gosi
– Druga:
– – druga:
– – – race
– – – gosi
– – – pegatke
'UXJHåLYHåLYDOL
– Sesalci:
– – drugi:
– – – GRPDþLNXQFL
– – – – plemenski
'UXJR PHVR LQ GUXJL XåLWQL PHVQL NODYQLþQL L]GHONL VYHåH RKODMHQR DOL
zamrznjeno
– Od primatov
– Od kitov, delfinov in pliskavic (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav
manati in dugong (sesalcev rodu Sirenia):
– – meso kitov
– – drugo
– 2GSOH]DOFHY YNOMXþQRNDþHLQåHOYH
– Drugo:
– – GRPDþLKJRORERY
– – GLYMDþLQHUD]HQGLYMLK]DMFHY
– – – prepelic
– – – drugo
– – meso tjulnjev
– – severnih jelenov
– – drugo
3UDãLþMD PDãþRED LQ VDOR RþLãþHQD PHVD LQ SRGNRåQR PDãþHYMH SHUXWQLQH
QHWRSOMHQR  VYHåH RKODMHQR ]DPU]QMHQR QDVROMHQR UD]VROMHQR VXãHQR DOL
prekajeno
– 3RGNRåQDSUDãLþMDPDãþREDLQVDOR
– – VYHåDRKODMHQD]DPU]QMHQDVROMHQDDOLYVODQLFL
– – sušena ali prekajena
– 3UDãLþMDPDãþREDUD]HQWLVWHL]WDUSRGãWDOL
– 3HUXWQLQVNDPDãþRED
5LEHåLYH
– 'UXJHULEHåLYH
– – jegulje (Anguilla spp.)
– – druge:
– – – sladkovodne ribe:
– – – – pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo
salar) in donavski losos (Hucho hucho)
– – – – druge

40
10

40
40
5

pr

pr

pr
pr
pr
5
5
5
pr
pr
pr

10
10
10
10

3

2
2
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

0302

5LEHVYHåHDOLRKODMHQHUD]HQULEMLKILOHWRYLQGUXJHJDULEMHJDPHVDL]WDUãW
0304
– Druge ribe, razen jeter in iker:
– – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
– – druge:
– – – morske ribe:
– – – – RVOLþ 0HUOXFFLXVVSS8URSK\FLVVSS 
– – – – – RVOLþURGX0HUOXFFLXV
– – – – – – MXåQRDIULãNL RVOLþ SOLWNRYRGQL RVOLþ  0HUOXFFLXV FDSHQVLV  LQ
JORERNRYRGQLRVOLþ JORERNRYRGQLMXåQRDIULãNLRVOLþ  0HUOXFFLXVSDUDGR[XV
– – – – – – MXåQLRVOLþ 0HUOLFFLXVDXVWUDOLV
– – – – – – drugi
– – – – – RVOLþURGX8URSK\FLV
– – – – skuša (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0302 64 00
0302 69

0302 69 66
0302 69 67
0302 69 68
0302 69 69
0302 69 91
0303
0303 77 00
0303 78
0303 78 11
0303 78 12
0303 78 13
0303 78 19
0304
0304 10

0304 10 13

0304 20
0304 20 13

0501 00 00

0502
0502 10 00
0502 90 00
0503 00 00

0504 00 00

3

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304
– Druge ribe, razen jeter in iker:
– – brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
– – RVOLþL 0HUOXFFLXVVSS8URSK\FLVVSS 
– – – RVOLþLURGXMerluccius:
– – – – MXåQRDIULãNL RVOLþ SOLWNRYRGQL RVOLþ  0HUOXFFLXV FDSHQVLV  LQ
JORERNRYRGQLRVOLþ JORERNRYRGQLMXåQRDIULãNLRVOLþ  0HUOXFFLXVSDUDGR[XV
– – – – DUJHQWLQVNLRVOLþ RVOLþMXJR]DKRGQHJD$WODQWLND  0HUOLFFLXVKXEEVL
– – – – MXåQLRVOLþ 0HUOLFFLXVDXVtralis)
– – – – drugi
5LEML ILOHWL LQ GUXJR ULEMH PHVR QHPOHWR DOL POHWR  VYHåH RKODMHQR DOL
zamrznjeno
– 6YHåHDOLRKODMHQR
– – fileti:
– – – sladkovodnih rib:
– – – – pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa
(Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho)
– Zamrznjeni fileti:
– – sladkovodnih rib:
– – – pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa
(Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho)

=QLåDQD
stopnja
4

2

2
2
2
2
2

2

2
2
2
2

2

2

ýORYHãNLODVMHVXURYLXPLWLDOLQHXPLWLUD]PDãþHQLDOLQHUD]PDãþHQLRGSDGNL
þORYHãNLKODV

2

âþHWLQH LQ GODNH GRPDþLK DOL GLYMLK SUDãLþHY MD]EHþHYD GODND ]D L]GHORYDQMH
ãþHWNRGSDGNLWHKãþHWLQDOLGODN
– âþHWLQHLQGODNHGRPDþHJDLQGLYMHJDSUDãLþDLQRGSDGNLWHKãþHWLQ
– Drugo

2
2

.RQMVNDåLPDLQRGSDGNLNRQMVNHåLPH]ORåHQLYSODVWHKDOLQHVSRGODJRDOL
brez podlage

2

äLYDOVNDþUHYDPHKXUMLLQåHORGFL UD]HQULEMLK FHOLDOLYNRVLKVYHåLRKODMHQL
slani, v slanici, kuhani ali dimljeni

2
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje
3

=QLåDQD
stopnja
4

0505

.RåHLQGUXJLGHOLSWLFVSHUMHPLQSXKRPSHUMHLQGHOLSHUMD ]RGUH]DQLPLDOL
QHRGUH]DQLPL URERYL  WHU SXK NL QLVR QDSUHM REGHODQL UD]HQ V þLãþHQMHP
dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali
delov perja
– Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh:
– – surovo
– – drugo
– Drugo

2
2
2

KRVWL LQ VWUåHQL URJRY VXURYL UD]PDãþHQL HQRVWDYQR SULSUDYOMHQL WRGD
QHUD]UH]DQLYREOLNH QDPRþHQLYNLVOLQRDOLEUH]åHODWLQHSUDKLQRGSDGNLWHK
izdelkov
– .RVWQDWNLYDLQNRVWLQDPRþHQLYNLVOLQR
– Drugo

2
2

6ORQRYD NRVW åHOYRYLQD NLWRYD NRVW GODNH NLWRYH NRVWL URJRYL SDURåNL
kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda
nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov
– Slonova kost, prah in odpadki slonove kosti
– Drugo

2
2

3URL]YRGL åLYDOVNHJD L]YRUD NL Qiso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
PUWYHåLYDOLL]LQSRJODYMDQHXSRUDEQH]DþORYHãNRSUHKUDQR
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – VHPHGUXJLKåLYDOL

pr

0505 10
0505 10 10
0505 10 90
0505 90 00
0506

0506 10 00
0506 90 00
0507

0507 10 00
0507 90 00
0511

0511 99
0511 99 90
iz 0511 99 90 10
0601

0601 10
0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90
0601 20
0601 20 10
0601 20 30
0601 20 90
0602
0602 10
0602 10 10
0602 10 90
0602 20
0602 20 90
0602 90
0602 90 10
0602 90 30
iz 0602 90 30 10

ýHEXOQLFH JRPROML NRUHQLQVNL JRPROML VWHEHOQL JRPROML åLYLFH LQ NRUHQLNH Y
PLUXMRþHP VWDQMX UDVWRþH DOL FYHWRþH UDVWOLQD LQ NRUHQLQH FLNRULMH UD]HQ
korenin iz tar. št. 1212
– ýHEXOQLFHJRPROMLNRUHQLQVNLJRPROMLVWHEHOQLJRPROMLåLYLFHLQNRUHQLNHY
PLUXMRþHPVWDQMX
– – hijacinte
– – narcise
– – tulipani
– – gladiole
– – drugo
– ýHEXOQLFH JRPROML NRUHQLQVNL JRPROML VWHEHOQL JRPROML åLYLFH LQ NRUHQLNH
UDVWRþHDOLFYHWRþHUDVWOLQDLQNRUHQLQHFLNRULMH:
– – cikorija, rastline in korenine
– – orhideje, hijacinte, narcise in tulipani
– – drugo
'UXJH åLYH UDVWOLQH YãWHYãL QMLKRYH NRUHQLQH  SRWDNQMHQFL LQ FHSLþL JREML
miceliji
– Neukoreninjeni potaknjeQFLLQFHSLþL
– – trte
– – drugo
– 'UHYMHJUPLþHYMHLQJUPRYMHFHSOMHQRDOLQHFHSOMHQRNLURGLXåLWQRVDGMHDOL
RUHãþNH
– – drugo
– Drugo:
– – gobji micelij
– – sadike zelenjave in jagod:
– – – sadike jagod

5
5
5
5
5

5
5
5

2
2

2
2
pr
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4

0603

5H]DQR FYHWMH LQ FYHWQL EUVWL SULPHUQL ]D ãRSNH DOL ]D RNUDV VYHåH
SRVXãHQRSREDUYDQREHOMHQRLPSUHJQLUDQRDOLGUXJDþHSULSUDYOMHQR
– 6YHåH
– – vrtnice
– – nageljni
– – gladiole
– – krizanteme
– – drugo

15
15
15
15
15

ýHEXODãDORWNDþHVHQSRULQGUXJHXåLWQHþHEXOQLFHVYHåDDOLRKODMHQD
– ýHEXODLQãDORWND
– – þHEXOD
– – – þHEXOþHN

5

'UXJHYUWQLQHVYHåHDOLRKODMHQH
– Drugo:
– – olive:
– – – za razne namene, razen za proizvodnjo olja

9

Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne nadalje
pripravljene
– ýHEXOD

12

0603 10
0603 10 10
0603 10 20
0603 10 40
0603 10 50
0603 10 80
0703
0703 10
0703 10 11
0709
0709 90
0709 90 31
0712
0712 20 00
0713
0713 20 00
0713 31 00
0713 32 00
0713 39 00

6XãHQHVWURþQLFHY]UQXROXãþHQHDOLQHROXãþHQHDOL]GUREOMHQH
– ýLþHULND JDUEDQ]RV
– )LåRO 9LJQDVSS3KDVHROXVVSS 
– – ILåROYUVWH9LJQDPXQJR / +HSSHUDOL9LJQDUDGLDWD / :LOF]HN
– – ILåROGUREQLUGHþL $G]XNL3KDVHROXVDli Vigna angularis)
– – drug

0809 10 00
0809 20
0809 20 05

0DUHOLFH þHãQMH LQ YLãQMH EUHVNYH YNOMXþQR ] QHNWDULQDPL  VOLYH WUQXOMH
VYHåH
– Marelice
– ýHãQMHLQYLãQMH
– – višnje (Prunus cerasus)

0810
0810 20
0810 20 10
0810 20 90
0810 30
0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90
0810 40
0810 40 50
0810 40 90

'UXJRVDGMHVYHåH
– 0DOLQHURELGHPXUYHLQUXEXVXUVLQXV NULåDQHFPHGURELGRLQPDOLQR 
– – maline
– – drugo
– ýUQLEHOLLQUGHþLULEH]LQNRVPXOMH
– – þUQLULEH]
– – UGHþLULEH]
– – drugo
– Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium:
– – VDGHåLYUVWH9DFFLQLXPPDFURFDUSRQLQ9DFFLQLXPFRU\PERVXP
– – drugo

0811

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo
dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil
– Jagode:
– – druge
– 0DOLQHURELGHPXUYHUXEXVXUVLQXVþUQLEHOLLQUGHþLULEH]WHUNRVPXOMH
– – drugo:
– – – maline
– – – þUQLULEH]
– – – robide in murve

0809

0811 10
0811 10 90
0811 20
0811 20 31
0811 20 39
0811 20 59

5
5
5
10

25
25

15
15
20
20
20
20
20

9

5
5
5
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0811 90

– Drugo:
– – drugo:
– – – ERURYQLFH VDGHåLYUVWH9DFFLQLXPP\UWLOOXV
– – – VDGHåLYUVWH9DFFLQLXPP\UWLOORLGHVin Vaccinium angustifolium
– – – þHãQMHLQYLãQMH
– – – – višnje (Prunus cerasus)

0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75

3

=QLåDQD
stopnja
4

5
5
5

6DGMHLQSORGRYL]DþDVQRNRQ]HUYLUDQL QSU]åYHSORYLPGLRNVLGRPYVODQLFL
Y åYHSODQL YRGL DOL Y GUXJLK UD]WRSLQDK ]D NRQ]HUYLUDQMH  YHQGDU Y WDNãQHP
stanju neustrezni za takojšnjo prehrano
– Drugo:
– – marelice

10

0904 11 00

Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum ali
Pimenta
– Poper:
– – nezdrobljen in nezmlet

pr

0908
0908 10 00
0908 20 00

0XãNDWQLRUHãþHNPDFLVin kardamom
– 0XãNDWQLRUHãþHN
– Macis

pr
2

0909
0909 20 00
0909 40 00

6HPH MDQHåD EDGLMDQ ]YH]GDVWL MDQHå  NRPDUþND NRULDQGUD RULHQWDOVNH
kumine in brina
– Seme koriandra
– Seme kumine (Carum carvi)

pr
4

0910
0910 10 00
0910 30 00
0910 50 00

,QJYHUåDIUDQNXUNXPDPDWHULQDGXãLFDORYRUMHYOLVWFXUU\LQGUXJH]DþLPEH
– Ingver
– Kurkuma
– Curry

pr
2
2

1002 00 00
iz 1002 00 00 10

5å
– semenska

5

1003 00
1003 00 90
1004 00 00

-HþPHQ
– Drug, od 1. januarja do 15. junija
Oves, od 1. januarja do 15. junija

pr
pr

1005
1005 90 00

Koruza
– Druga, od 1. januarja do 31. avgusta

pr

1008
1008 10 00
iz 1008 10 00 10
1008 20 00
1008 90
1008 90 10

$MGDSURVRSWLþMHVHPHGUXJDåLWD
– Ajda:
– – semenska
– Proso
– 'UXJDåLWD
– – WULWLNDOD NULåDQHFSãHQLFD Uå RGMDQXDUMDGRMXQLMD

1101 00
1101 00 11

3ãHQLþQDDOLPRNDL]PHãDQLFHåLWQDSRGODJLSãHQLFH
– 3ãHQLþQDPRND
– – iz trde pšenice (Triticum durum)

pr

1102
1102 90
1102 90 10
1102 90 30
1102 90 90

äLWQDPRNDUD]HQSãHQLþQHDOLPRNHL]PHãDQLFHåLWQD podlagi pšenice
– Druga:
– – MHþPHnova moka
– – ovsena moka
– – druga

27
27
27

0812

0812 90
0812 90 10
0904

5
5
pr
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1103

äLWQLGUREOMHQFL]GURELQSHOHWL
– Drobljenec in zdrob:
– – SãHQLþQD
– – – iz trde pšenice (Triticum durum)
– – koruzna:
– – – pri katerih vVHEQRVWPDãþREHQHSUHVHJDPDV
– – – druga, od 1. januarja do 31. avgusta
– – L]GUXJLKåLW
– – – UåHQD
– – – MHþPHQRYD
– – – druga
– Peleti:
– – UåHQL
– – MHþPHQRYL
– – koruzni
– – drugi

1103 11
1103 11 10
1103 13
1103 13 10
1103 13 90
1103 19
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 90
1103 20
1103 20 10
1103 20 20
1103 20 40
1103 20 90
1104

1104 23
1104 23 90
1104 29
1104 29 01
1104 29 03
1107
1107 10
1107 10 99
1107 20 00
1209
1209 10 00
1209 21 00
1209 22
1209 22 10
1209 22 80
1209 23
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
1209 24 00
1209 25
1209 25 10
1209 25 90
1209 26 00
1209 29
1209 29 10
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80

3

=QLåDQD
stopnja
4

pr
5
pr
27
27
27
27
27
27
27

äLWQD]UQMDGUXJDþHREGHODQD QSUROXãþHQDYDOMDQDYNRVPLþLKSHUOLUDQD
UH]DQD DOL GUREOMHQD  UD]HQ ULåD L] WDU ãW  åLWQL NDOþNL FHOL YDOMDQL Y
NRVPLþLKDOL]POHWL
– 'UXJDþHREGHODQD]UQD QSUROXãþHQDSROLUDQDUH]DQDDOLGUREOMHQD 
– – koruzna:
– – – samo drobljena, od 1. januarja do 31. avgusta
– – L]GUXJLKåLW
– – – MHþPHnova:
– – – – ROXãþHQD
– – – – ROXãþHQDLQUH]DQDDOLGUREOMHQD

27
27

6ODGSUDåHQDOLQHSUDåHQ
– 1HSUDåHQ
– – drug:
– – – drug
– 3UDåHQ

5
5

Seme, plodovi in trosi za setev
– Seme sladkorne pese
– Seme krmnih rastlin:
– – seme lucerne (alfalfa)
– – seme detelje (Trifolium spp.):
– – – travniška detelja (Trifolium pratense L.)
– – – drugo
– – seme bilnice:
– – – seme travniške bilnice (Festuca pratensis Huds.)
– – – VHPHUGHþHELOQLFH )HVWXFDUXEUD/
– – – drugo
– – seme travniške latovke (Poa pratensis L)
– – seme ljuljke (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):
– – – LWDOLMDQVND OMXOMND YNOMXþQR ] YLãDYja proti zahodu) (Lolium multiflorum
Lam.)
– – – trajna ljuljka (Lolium perenne L.)
– – VHPHPDþMHJDUHSD
– – drugo:
– – – seme grašice; seme rodu Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); pasja
trava (Dactylis glomerata L.): šopulja (Agrostis)
– – – VHPHDUQLNH YROþML]RE
– – – pesino seme, razen semena sladkorne pese
– – – drugo

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
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1209 30 00

– Seme rastlin z neolesenelim steblom, ki se gojijo v glavnem zaradi cvetov
– Drugo:
– – seme vrtnin:
– – – seme kolerabe (Brassica oleracea L. var. caulorapa in gongyloides L.)
– – – drugo
– – drugo:
– – – semena gozdnega drevja
– – – drugo:
– – – – semena rastlin, ki jih gojijo predvsem zaradi njihovih cvetov, razen
tistih iz tar. št. 1209 30
– – – – drugo

1209 91
1209 91 10
1209 91 90
1209 99
1209 99 10
1209 99 91
1209 99 99
1302

1302 13 00
1302 19
1302 19 30
1302 19 98
1302 20
1302 20 10
1507
1507 10
1507 10 10
1507 10 90
1512

1512 11
1512 11 10

1512 11 91
1512 11 99
1512 19
1512 19 10

1513

1513 11
1513 11 10

1513 11 91
1513 11 99
1513 19
1513 19 30

3

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in
GUXJH VOX]L WHU VUHGVWYD ]D ]JRãþHYDQMH GREOMHQL L] UDVWOLQVNLK SURL]YRGRY
modificirani ali nemodificirani
– Rastlinski sokovi in ekstrakti:
– – hmelja
– – drugi:
– – – mešanice zelenjavnih ekstraNWRY]DSURL]YRGQMRSLMDþDOLSULSUDYRKUDQH
– – – drugi:
– – – – drugi
– Pektinske snovi, pektinati in pektati:
– – suhe
Sojino olje in njegove frDNFLMH SUHþLãþHQR DOL QHSUHþLãþHQR WRGD NHPLþQR
nemodificirano
– 6XURYRROMHYNOMXþQRGHJXPLUDQR EUH]VPROH 
– – ]D WHKQLþQH LQ LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR
– – drugo
OlMH L] VRQþQLþQLK VHPHQ VHPHQ åDIUDQLNH LQ ERPEDåHYHJD VHPHQD LQ
QMLKRYHIUDNFLMHSUHþLãþHQRDOLQHSUHþLãþHQRWRGDNHPLþQRQHPRGLILFLUDQR
– 2OMHL]VRQþQLFLQåDIUDQLNHLQQMHJRYHIUDNFLMH
– – surovo olje:
– – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ SURL]YRGQMH KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR
– – – drugo:
– – – – ROMHL]VRQþQLþQLKVHPHQ
– – – – ROMHL]åDIUDQLNH
– – drugo:
– – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR
Olje kokosovega oreha (koSUH SDOPRYHJDMHGUD NRãþLFH SDOPRYHJDRUHKD
LQQMHJRYHIUDNFLMHUDILQLUDQRDOLQHUDILQLUDQRWRGDNHPLþQRQHPRGLILFLUDQR
– Olje kokosovega oreha (kopre) in njegove frakcije:
– – surovo olje:
– – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR
– – – drugo:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – drugo
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPene, razen za proizvodnjo hrane za
þORYHãNRSUHKUDQR

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr
pr
pr

pr
pr

2
2
pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
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1514

2OMH L] ROMQH UHSLFH RJUãþLFH  DOL JRUþLFH LQ QMHJRYH IUDNFLMH UDILQLUDQR DOL
QHUDILQLUDQRWRGDNHPLþQRQHPRGLILFLUDQR
– Olje L]ROMQHUHSLFH]QLVNRYVHELQRHUXþQHNLVOLQHLQQMHJRYHIUDNFLMH
– – Surovo olje:
– – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR
– – – drugo
– – Drugo:
– – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUane za
þORYHãNRSUHKUDQR
– Drugo:
– – Surovo olje:
– – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR
– – – drugo
– – Drugo:
– – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR

1514 11
1514 11 10
1514 11 90
1514 19
1514 19 10

1514 91
1514 91 10
1514 91 90
1514 99
1514 99 10

1515

1515 11 00
1515 19
1515 19 10

1515 21
1515 21 10
1515 21 90
1515 30
1515 30 10
1515 30 90
1515 50
1515 50 11
1515 50 19
1515 90
1515 90 15

1515 90 21
1515 90 29
1515 90 31

1515 90 40

1515 90 51
1515 90 59

3

'UXJH UDVWOLQVNH PDVWL LQ ROMD QHKODSQD YNOMXþQR ] MRMRED ROMHP  LQ QMLKRYH
IUDNFLMHSUHþLãþHQLDOLQHSUHþLãþHQLWRGDNHPLþQRQHPRGLILFLUDQL
– Laneno olje in njegove frakcije:
– – surovo olje
– – drugo:
– – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR
– Koruzno olje in njegove frakcije:
– – surovo olje:
– – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR
– – – drugo
– Ricinusovo olje in njegove frakcije
– – za proizvodnjo aminoundekanske (undecilenske) kisline za uporabo pri
SURL]YRGQMLVLQWHWLþQLKWHNVWLOQLKYODNHQDOLXPHWQLKSODVWLþQLKPDWHULDORY
– – drugo
– Sezamovo olje in njegove frakcije:
– – surovo olje:
– – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR
– – – drugo
– Drugo:
– – jojoba in oiticica olje; mirtin vosek in japonski vosek; njihove frakcije
– – olje iz tobakovega semena in njegove frakcije:
– – – surovo olje:
– – – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SUR]YRGQMR hrane za
þORYHãNRSUHKUDQR
– – – – drugo
– – – drugo:
– – – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SUR]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR
– – druga olja in njihove frakcije:
– – – surova olja:
– – – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR
– – – – drugo:
– – – – – WUGQDYL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – WUGQDGUXJDWHNRþD
– – – drugo:

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr

pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr

pr
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1515 90 60

– – – – ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH QDPHQH UD]HQ ]D SURL]YRGQMR KUDQH ]D
þORYHãNRSUHKUDQR

2

1518 00 31
1518 00 39

äLYDOVNH DOL UDVWOLQVNH PDVWL LQ ROMD LQ QMLKRYH IUDNFLMH NXKDQL RNVLGLUDQL
dehidriraQL åYHSODQL SLKDQL SROLPHUL]LUDQL V VHJUHYDQMHP Y YDNXXPX DOL Y
LQHUWQHP SOLQX DOL GUXJDþH NHPLþQR PRGLILFLUDQL UD]HQ WLVWLK L] WDU ãW 
PHãDQLFH DOL SUHSDUDWL L] åLYDOVNLK DOL UDVWOLQVNLK PDVWL WHU ROM DOL L] IUDNFLMH
UD]OLþQLK PDVWL DOL ROM L] tega poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem mestu
– Linoksin
– 3ULSUDYOMHQD UDVWOLQVND ROMD WHNRþD PHãDQD ]D WHKQLþQH DOL LQGXVWULMVNH
QDPHQHUD]HQ]DSULSUDYRKUDQH]DþORYHãNRSUHKUDQR
– – surova
– – druga

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni
L]ULEMLKMDMþHF
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
– – lososi, sladkovodni
– – sledi:
– – – fileti, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, predhodno
ocvrti v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni
– – – drugo:
– – – – YQHSUHGXãQLHPEDODåL
– – – – drugo
– – druge:
– – – druge:
– – – – druge:
– – – – – trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
– Druge pripravljene ali konzervirane ribe:
– – pripravljen surimi
– – druge:
– – – losos, sladkovodni
– Kaviar in kaviarjevi nadomestki:
– – jesetrov kaviar
– – nadomestki za kaviar

1518 00

1518 00 10

1604 11 00
1604 12
1604 12 10

1604 12 91
1604 12 99
1604 19

1604 19 92
1604 20
1604 20 05
1604 20 10
1604 30
1604 30 10
1604 30 90
1605
1605 20
1605 20 10
1605 20 91
1605 20 99
1605 30
1605 30 10
1605 30 90
1605 40 00
1605 90

1605 90 11
1605 90 19
1605 90 30
1605 90 90

5DNLPHKNXåFLLQGUXJLYRGQLQHYUHWHQþDUMLSULSUDYOMHQLDOLNRQ]HUYLUDQL
– Škampi in kozice:
– – YQHSURGXãQLHPEDODåL
– – drugo:
– – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – drugo
– Jastogi:
– – meso jastoga, kuhano, namenjeno za proizvodnjo jastogovega masla ali
jastogove paštete, pireja, juh in omak
– – drugo
– Drugi školjkarji
– Drugo:
– – PHKNXåFL
– – – XåLWQHãNROMNH 0\WLOXVVSS3HUQDVSS 
– – – – YQHSURGXãQLHPEDODåL
– – – – drugo
– – – drugo
– – GUXJLYRGQLQHYUHWHQþDUML

3

2
2
2

2

2
10
10

2
10
10
2
2

10
10
10

10
10
10

10
10
10
10
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1701

6ODGNRU L] VODGNRUQHJD WUVD LQ VODGNRUQH SHVH WHU NHPLþQR þLVWD VDKDUR]D Y
trdnem stanju
– Surovi sladkor brez dodatkov za aromatiziranje in barvil:
– – sladkor iz sladkornega trsa:
– – – drugo

17

'UXJLVODGNRUMLYNOMXþQRVNHPLþQRþLVWRODNWR]RPDOWR]RJOXNR]RLQIUXNWR]R
v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil;
umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor
– Glukoza in glukozni sirup brez fruktoze ali z manj kot 20 mas.% fruktoze v
suhem stanju:
– – drugo:
– – – drugo:
––––v
obliki
belega
kristalnega
praška,
aglomeriranega
ali
neaglomeriranega
– – – – drugo

2
5

'UXJH YUWQLQH SULSUDYOMHQH DOL NRQ]HUYLUDQH GUXJDþH NRW Y kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
– Olive:
– – drugo:
– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino odcejene substance nad 10 kg

5

1701 11
1701 11 90
1702

1702 30

1702 30 91
1702 30 99
2005
2005 70
2005 70 90
iz 2005 70 90 10
2008

2008 40

2008 40 91
2008 50

2008 50 92
2008 60

2008 60 39
2008 70

2008 70 92
2008 80

2008 80 91
2009

2009 11
2009 11 99
2009 12 00
2009 19

6DGMHRUHãNLLQGUXJLXåLWQLGHOLUDVWOLQGUXJDþHSULSUDYOMHQLDOLNRQ]HUYLUDQL]
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu
– Hruške:
– – brez dodanega alkohola:
– – – brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
– – – – NJDOLYHþ
– Marelice:
– – brez dodatka alkohola:
– – – brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
– – – – 5 kg ali YHþ
– ýHãQMHLQYLãQMH
– – z dodatkom alkohola:
– – – drugo:
– – – – drugo
– %UHVNYHYNOMXþQR]QHNWDULQDPL
– – brez dodanega alkohola:
– – – brez dodanega sladkorja v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
– – – – NJDOLYHþ
– Jagode:
– – brez dodanega alkohola:
– – – brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
– – – – NJDOLYHþ
Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih
– 3RPDUDQþQLVRN
– – zamrznjen:
– – – ]%UL[ãWHYLORPGRYNOMXþQR
– – – – drugo
– – QH]DPU]QMHQ]%UL[ãWHYLORPQHYHþNRW
– – drugo:
– – – ]%UL[ãWHYLORPYHþNRWGRYNOMXþQR

20

3

5

20

3
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pr
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2009 19 98

– – – – drugo
– Sok grenivke:
– – ]%UL[ãWHYLORPQHYHþNRW
– – drug:
– – – ]%UL[ãWHYLORPYHþNRWGRYNOMXþQR
– – – – drugo
– Sok drugih agrumov:
– – ]%UL[ãWHYLORPQHYHþNRW
– – – katerega vrednost presega 30 EUR za 100 kg neto mase:
– – – – z dodanim sladkorjem
– – – katerega vrednost ne presega 30 EUR za 100 kg neto mase:
– – – – limonin sok:
– – – – – brez dodanega sladkorja
– – – – drugi sadni sokovi iz agrumov:
– – – – – brez dodanega sladkorja
– – drugo:
– – – ]%UL[ãWHYLORPYHþNRWGRYNOMXþQR
– – – – katerega vrednost presega 30 EUR za 100 kg neto mase:
– – – – – z dodanim sladkorjem
– – – – katerega vrednost ne presega 30 EUR za 100 kg neto mase:
– – – – – limonin sok:
– – – – – – brez dodanega sladkorja
– – – – – drugi sadni sokovi iz agrumov:
– – – – – – brez dodanega sladkorja
– Ananasov sok:
– – z Brix številom QHYHþNRW
– – – drugo:
– – – – brez dodanega sladkorja
– – drugo:
– – – ]%UL[ãWHYLORPYHþNRWGRYNOMXþQR
– – – – drugo:
– – – – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja
– Sok iz drugega sadja ali vrtnin:
– – ]%UL[ãWHYLORPYHþNRW
– – – drugo:
– – – – drugo:
– – – – – VRNRYLL]WURSVNLKVDGHåHY
– – ]%UL[ãWHYLORPQHYHþNRW
– – – drugo:
– – – – YUHGQRVWL YHþ NRW  (85 ]D  NJ QHWR PDVH ] GRGDQLP
sladkorjem:
– – – – – þHãQMHYLQYLãQMHYVRN
– – – – – VRNL]WURSVNLKVDGHåHY
– – – – – drugo
– Mešanice sokov:
– – ]%UL[ãWHYLORPQHYHþNRW
– – – drugo:
– – – – YUHGQRVWLGRYNOMXþQR(85]DNJQHWRPDVH
– – – – – drugo:
– – – – – – brez dodanega sladkorja:
– – – – – – – PHãDQLFHVRNRYL]WURSVNLKVDGHåHY

2009 21 00
2009 29
2009 29 99
2009 31
2009 31 11

2009 31 59
2009 31 99
2009 39

2009 39 31

2009 39 59
2009 39 99
2009 41
2009 41 99
2009 49

2009 49 99
2009 80

2009 80 36

2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 90

2009 90 97

3

=QLåDQD
stopnja
4
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2101

(NVWUDNWLHVHQFHLQNRQFHQWUDWLNDYHSUDYHJDþDMDDOLPDWHþDMDLQSULSUDYNL
QD QMLKRYL RVQRYL DOL QD RVQRYL NDYH SUDYHJD þDMD DOL PDWH þDMD SUDåHQD
FLNRULMD LQ GUXJL SUDåHQL NDYQL QDGRPHVWNL LQ QMLKRYL HNVWUDNWL HVHQFH LQ
koncentrati
– Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov,
esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
– – pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega koncentrata ali na
osnovi kave:
– – – pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega koncentrata

pr

2101 12
2101 12 92
2102
2102 10
2102 10 10
2102 10 39
2106
2106 10
2106 10 20

2106 90
2106 90 10
2106 90 98
iz 2106 90 98 10

.YDV DNWLYHQ DOL QHDNWLYHQ  GUXJL HQRFHOLþQL PLNURRUJDQL]PL PUWYL UD]HQ
cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
– Aktivni kvas:
– – kultura kvasa
– – pekovski kvas:
– – – drugo
äLYLODNLQLVRQDYHGHQDLQQH]DMHWDQDGUXJHPPHVWX
– Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi:
– – EUH] POHþQLK PDãþRE VDKDUR]H L]RJOXNR]H JOXNR]H DOL ãNURED DOL NL
YVHEXMHMR PDQM NRW  PDV POHþQLK PDãþRE  PDV VDKDUR]H DOL
izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba
– Drugo:
– – sirovi fondueji
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – GLHWHWLþQD KUDQD ]D OMXGL V KXGLPL SUHVQRYQLPL PRWQMDPL YUVWH
navedene v dodatni opombi (1)

2
pr

7
6

pr

__________
1.

=D SRWUHEH WDULIQH R]QDNH     VR PLãOMHQL VDPR GLHWHWLþQL SUHKUDPEHQL L]GHONL NL VH XåLYDMR VNR]L XVWD ]D
OMXGLVKXGLPLSUHVQRYQLPLPRWQMDPLNRWVRFHOLDNLMDIHQLONHWRQXULMDKRPRFLVWLQXULMDPRWQMHUHVRUEFLMHKUDQHL]þUHYHVMD
]DUDGL NURQRYH EROH]QL SR UHVHNFLML þUHYHVMD SUL KXGLK RNYDUDK MHWHU SUL OHGYLþQL LQXVILFLHQFL SUL hudih alergijah na
hrano in pri hudi podhranjenosti.
7LL]GHONLVHRELþDMQRQDYLGH]QHUD]OLNXMHMRRGRELþDMQLKSUHKUDPEHQLKL]GHONRYYHQGDUSDVHMLPVSRVHEQLPLSRVWRSNL
RGY]DPHMR DOL GRGDMR GRORþHQH VHVWDYLQH SRPHPEQH ]D SUHKUDQR OMXGL V SUHVQRYQLPL PRWQMDPL 1D HPEDODåL LQ L]
SULORåHQLKQDYRGLOMHYHGQRUD]YLGQR]DNDNãQHYUVWHREROHQMMHKUDQDQDPHQMHQD
,]GHONL NL VH XYUãþDMR Y WR WDULIQR SRGãWHYLONR VR ODKNR Y UD]OLþQLK REOLNDK QSU Y REOLNL WHVWHQLQ NUXKD SHFLYD
EUH]DONRKROQLKSLMDþSDVWMHGLOQLKROMSHFLYDNRVPLþHYLSG SDNLUDQL]DSURGDMRQDGUREQRNRQþQHPXSRUDEQLNXEUH]
SUHGKRGQHJDSDNLUDQMDYPDQMãRHPEDODåRDOLQHSULSUDYOMHQL]DWDNRMãQMRXSRUDERDOLVRXSRUDEQLSRWHUPLþQLREGHODYL
NXKDQMHSHþHQMHDOLSRJUHYDQMH LQQHJOHGHQDNRPHQWDUVNDGRORþLODRXYUãþDQMXYNRPELQLUDQRQRPHQNODWXURFDULQVNH
tarife.
Ta tarifna podštevilka ima prednost pred vsemi drugimi podštevilkami, ki zajemajo prehrambene izdelke in
EUH]DONRKROQHSLMDþH
'UXJLGLHWHWLþQLL]GHONL QSU]DKXMãDQMHRMDþDQMHPLãLþQHJDWNLYD]DãSRUWQLNHHQHUJHWVNLQDSLWNL]DGLDEHWLNHLSG VH
QHVPHMRXYUãþDWLYWRWDULIQRSRGãWHYLONR

2201
2201 90 00
iz 2201 90 00 10
2203 00
2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10

9RGH YNOMXþQR QDUDYQH DOL XPHWQH PLQHUDOQH YRGH LQ VRGDYLFH EUH]
dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg
– Drugo:
– – naravne vode iz cevovoda

pr

Pivo iz slada
– V posodah, ki vsebujejo 10 litrov ali manj:
– – v steklenicah
– – drugo
– 9SRVRGDKNLYVHEXMHMRYHþNRWOLWURY

40
40
40
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2207

1HGHQDWXULUDQ HWDQRO QHYWUDOQL VLQWHWLþQL DOL IHUPHQWLUDQL HWDQRO  ]
YVHEQRVWMR DONRKROD  YRO DOL YHþ GHQDWXULUDQL HWDQROL V NDWHUR NROL
vsebnostjo etanola
– (WDQRO]YVHEQRVWMRYRODOLYHþQHGHQDWXULUDQ
– Denaturirani etanoli, s katero koli vsebnostjo etanola

pr
pr

0RND]GURELQSHOHWLL]PHVDDOLPHVQLKRGSDGNRYULEDOLUDNRYPHKNXåFHY
DOLGUXJLKYRGQLKQHYUHWHQþDUMHYQHXVWUH]QLK]DKUDQROMXGLRFYLUNL
– Moka, zdrob in peleti iz rib ali rDNRY PHKNXåFHY DOL GUXJLK YRGQLK
QHYUHWHQþDUMHY

2

2WUREL LQ GUXJL RVWDQNL SUL SUHVHMHYDQMX POHWMX DOL GUXJL REGHODYL åLW DOL
VWURþQLFQHSHOHWL]LUDQLDOLSHOHWL]LUDQL
– Koruzni:
– – drugi, od 1. januarja do 31. avgusta

pr

2OMQH SRJDþH LQ GUXJL WUGQL RVWDQNL GREOMHQL SUL HNVWUDNFLML ROMD L] VRMH
nezmleti, zmleti ali peletizirani

2

2207 10 00
2207 20 00
2301
2301 20 00

2302
2302 10
2302 10 90
2304 00 00

2305 00 00
2306
2306 10 00
2306 20 00
2306 30 00
2306 41 00
2306 49 00
2306 50 00
2306 60 00
2309
2309 90
2309 90 10
2309 90 20

2309 90 93
iz 2309 90 93 10
2309 90 95

2OMQH SRJDþH LQ GUXJL WUGQL RVWDQNL GREOMHQL SUL HNVWUDNFLML ROMD L] DUDãLGRY
nezmleti, zmleti ali peletizirani
Oljne SRJDþHLQGUXJLWUGQLRVWDQNLGREOMHQLSULHNVWUDNFLMLUDVWOLQVNLKPDãþRE
ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani
– ,]ERPEDåHYHJDVHPHQD
– Iz lanenega semena
– ,]VRQþQLþQHga semena
– Iz semena oljne repice:
– – L]VHPHQDROMQHUHSLFH]QLVNRYVHEQRVWMRHUXþQHNLVOLQH
– – drugo
– Iz kokosovega oreha ali kopra
– ,]SDOPRYHJDRUHKDDOLSDOPLQLKNRãþLF
Izdelki, kiVHXSRUDEOMDMRNRWNUPD]DåLYDOL
– Drugo:
– – hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva
– – proizvodi, na katere se nanaša dodatna opomba št. 5 k temu poglavju
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – predmešanice - premiksi:
– – – – – nedovršeni premiksi
– – – – drugo:
– – – – – NL YVHEXMHMR  PDV DOL YHþ KROLQNORULGD QD RUJDQVNHP DOL
anorganskem nosilcu

2

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

2
5

pr

pr

.UHPHQ UD]HQQDUDYQHJDSHVND NYDUFLWYNOMXþQRJURERNOHVDQDOLUD]åDJDQ
DOLNDNRGUXJDþHUD]UH]DQYSUDYRNRWQH YNOMXþQRNYDGUDWQH EORNHDOLSORãþH
– Kvarcit (kremenec):
– – surov ali grobo klesan

pr

2523 30 00

3RUWODQGVNL FHPHQW DOXPLQDWQL FHPHQW åOLQGUDQL FHPHQW VXSHUVXOIDWQL
cement in podobni cementi, vštevši barvane in v obliki klinkerja
– Aluminatni cement

3

2530
2530 90
2530 90 98

Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu
– Drugo:
– – drugo

2

2506

2506 21 00
2523
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2702
2702 10 00
iz 2702 10 00 10

Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali neaglomeriran, razen gagata
– Rjavi premog (lignit), tudi v prahu, neaglomeriran:
– – ]YVHEQRVWMRåYHSODSRGJ60-

pr

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen
surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki
YVHEXMHMR SR PDVL  DOL YHþ ROM L] QDIWH DOL ROM GREOMHQLK L] ELWXPLQR]QLK
PLQHUDORYþHVRWDROMDRVQRYQHVHVWDYLQHWHKSURL]YRGRYRGSDGQDROMD
– Olja, dobljena iz nafte in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen
surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki
YVHEXMHMR SR PDVL  DOL YHþ ROM L] QDIWH DOL ROM GREOMHQLK L] ELWXPLQR]QLK
PLQHUDORY þH VR WD ROMD RVQRYQH VHVWDYLQH WHK SURL]YRGRY UD]HQ RGSDGQLK
olj:
– – druga:
– – – WHåNDROMD
– – – – plinska olja, definirana v dodatni opombi 1(e):
– – – – – za druge namene:
– – – – – – ]YVHEQRVWMRåYHSODGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – ]YVHEQRVWMRåYHSODYHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – mazalna olja; druga olja:
– – – – – za druge namene:
– – – – – – WHNRþLQH]DKLGUDYOLþQHQDPHQH
– – – – – – olja za menjalnike in reduktorje
– – – – – – VUHGVWYD ]D REGHODYR NRYLQ ]D ORþHYDQMH NDOXSRY DQWLNRUR]LYQD
olja
– – – – – – druga mazalna in druga olja ter masti

2710 19

2710 19 41
2710 19 45

2710 19 83
2710 19 87
2710 19 91
2710 19 99
2711
2711 12
2711 12 11
2711 21 00
2712

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki
– 8WHNRþLQMHQL
– – propan:
– – – SURSDQVþLVWRþRYVDM
– – – – za pogonsko gorivo ali kurjavo
– V plinskem stanju:
– – naravni plin

pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr

2712 90 99

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini,
ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni
voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani
ali nepobarvani
– Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja:
– – drug
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – drugo

2801
2801 30
2801 30 90

Fluor, klor, brom in jod
– Fluor; brom:
– – brom

pr

2802 00 00

äYHSORVXEOLPLUDQRDOLRERUMHQRNRORLGQRåYHSOR

pr

2712 20
2712 20 90
2712 90

pr

pr
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2804

9RGLNåODKWQLSOLQLLQGUXJHQHNRYLQH
– äODKWQLSOLQL
– – drugi:
– – – helij
– Silicij:
– – drug
– Arzen

2804 29
2804 29 10
2804 69 00
2804 80 00
2805

Uradni list Republike Slovenije
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pr
pr
pr

2805 30 10

Alkalijske in zemeljsko-alkalijske kovine; redke zemeljske kovine in skandij in
LWULMYNOMXþQRQMLKRYHPHGVHERMQHPHãDQLFHLQ]OLWLQHåLYRVUHEUR
– Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine:
– – kalcij
– – druge:
– – – druge
– ReGNH ]HPHOMVNH NRYLQH VNDQGLM LQ LWULM YNOMXþQR QMLKRYH PHGVHERMQH
mešanice in zlitine:
– – njihove mešanice ali zlitine

2808 00 00

Solitrna kislina; sulfonitritne kisline

pr

2809
2809 10 00
2809 20 00

Difosforjev pentoksid; fosforjeva kislina in polifosforjeve NLVOLQH NHPLþQR
GRORþHQHDOLQH
– Difosforjev pentoksid
– Fosforjeva kislina in polifosforjeve kisline

pr
pr

2810 00
2810 00 10
2810 00 90

Borovi oksidi; borove kisline:
– Diborov trioksid
– Drugo

pr
pr

2811

Druge anorganske kisline in druge anorganske kisikove spojine nekovin
– Druge anorganske kisline:
– – druge:
– – – druge
– Druge anorganske kisikove spojine nekovin:
– – silicijev dioksid
– – druge:
– – – drugo

2805 12 00
2805 19
2805 19 90
2805 30

2811 19
2811 19 80
2811 22 00
2811 29
2811 29 90
2812
2812 10

pr
pr

pr

pr
pr
pr

2812 10 95

Halogenidi in oksihalogenidi nekovin
– Kloridi in oksikloridi:
– – fosforja:
– – – fosforjev triklor oksid (fosforil triklorid)
– – drugo:
– – – tionil diklorid (tionil klorid)

2814
2814 10 00
2814 20 00

Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini
– Amoniak, brezvodni
– Amoniak, v vodni raztopini

2815

2815 11 00
2815 20
2815 20 10
2815 20 90

1DWULMHY KLGURNVLG NDYVWLþQD VRGD  NDOLMHY KLGURNVLG NDYVWLþQD SHSHOLND 
natrijevi ali kalijevi peroksidi
– 1DWULMHYKLGURNVLG NDYVWLþQDVRGD 
– – trden
– .DOLMHYKLGURNVLG NDYVWLþQDSHSHOLND 
– – trden
– – YYRGQLUD]WRSLQL NDOLMHYOXJDOLWHNRþLNDOLMHYOXJ

pr

2817 00 00

Cinkov oksid; cinkov peroksid

pr

2812 10 11

pr
pr

pr
pr

pr
pr
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2818
2818 10
2818 10 10
2818 10 90
2818 20 00
2818 30 00

8PHWQLNRUXQGNHPLþQRGRORþHQDOLQHDOXPLQLMHYoksid; aluminijev hidroksid
– 8PHWQLNRUXQGNHPLþQRGRORþHQDOLQH
– – EHO URåQDW DOL UXELQDVWR UGHþ NL YVHEXMH YHþ NRW  PDV
aluminijevega oksida
– – drug
– Aluminijev oksid, razen umetnega korunda
– Aluminijev hidroksid

pr
pr
pr
pr

2819
2819 10 00

Kromovi oksidi in hidroksidi
– Kromov trioksid (CrO3)

pr

2820
2820 10 00
2820 90
2820 90 90

Manganovi oksidi
– Manganov dioksid
– Drugi:
– – drugi

pr

2821
2821 10 00
2821 20 00

äHOH]RYLRNVLGLLn hidroksidi; zemeljske barve, ki vsebujejo po masi 70 mas.%
DOLYHþYH]DQHJDåHOH]DSUHUDþXQDQHJDNRW)H 2O3
– äHOH]RYLRNVLGLLQKLGURNVLGL
– Zemeljske barve

pr
pr

2822 00 00

Kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni kobaltovi oksidi

pr

2824
2824 90 00

6YLQþHYLRNVLGLPLQLMLQRUDQåQLVYLQþHYRNVLG
– Drugo

pr

2825

Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli; druge anorganske baze;
drugi kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidi
– Hidrazin in hidroksilamin ter njune anorganske soli
– Litijev oksid in hidroksid
– Bakrovi oksidi in hidroksidi
– Antimonovi oksidi
– Drugo:
– – drugi

2825 10 00
2825 20 00
2825 50 00
2825 80 00
2825 90
2825 90 80
2826
2826 11 00
2826 30 00
2826 90
2826 90 90
2827
2827 20 00

Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in druge kompleksne fluorove soli
– Fluoridi:
– – amonija ali natrija
– 1DWULMHYKHNVDIOXRURDOXPLQDW VLQWHWLþQLNULROLW
– Drugo:
– – drugo

2827 49
2827 49 90
2827 60 00

Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi; bromidi in oksibromidi; jodidi in oksijodidi
– Kalcijev klorid
– Drugi kloridi:
– – magnezija
– – cinka
– – drugi:
– – – drugi
– Oksikloridi in hidroksikloridi:
– – drugi:
– – – drugi
– Jodidi in oksijodidi

2828
2828 90 00

Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit (klorovo apno); kloriti; hipobromiti
– Drugo

2827 31 00
2827 36 00
2827 39
2827 39 80

pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr
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2829
2829 11 00

Klorati in perklorati; bromati in perbromati; jodati in perjodati
– Klorati:
– – natrija

pr

2830
2830 30 00
2830 90
2830 90 80

Sulfidi; polisuOILGLNHPLþQRGRORþHQLDOLQH
– Kadmijev sulfid
– Drugi:
– – drugi

pr

2831
2831 10 00

Ditioniti in sulfoksilati
– Natrija

pr

2832
2832 10 00

Sulfiti; tiosulfati
– Natrijevi sulfiti

pr

2833

Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)
– Natrijevi sulfati:
– – dinatrijev sulfat
– – drugi
– Drugi sulfati:
– – magnezija
– – bakra
– – drugi:
– – – kobalta; titana
– – – åHOH]D
– – – drugi

2833 11 00
2833 19 00
2833 21 00
2833 25 00
2833 29
2833 29 30
2833 29 50
2833 29 90
2834
2834 10 00
2834 21 00
2834 29
2834 29 80
2835

2835 25
2835 25 10
2835 25 90
2835 29
2835 29 90
2836
2836 20 00
2836 30 00
2836 40 00
2836 50 00
2836 60 00
2836 99
2836 99 18

Nitriti; nitrati
– Nitriti
– Nitrati:
– – kalija
– – drugi:
– – – drugi
)RVILQDWL KLSRIRVILWL IRVIRQDWL IRVILWL LQIRVIDWLSROLIRVIDWLNHPLþQRGRORþHQL
ali ne
– Fosfati:
– – kalcijev hidrogenortofosfat ("dikalcijev fosfat" - CaHPO4):
– – – z vsebnostjo fluora do 0,005 mas.%, v suhem, anhidridnem proizvodu
– – – ] YVHEQRVWMR IOXRUD  PDV DOL YHþ WRGD PDQM NRW  PDV Y
suhem anhidridnem proizvodu
– – drugi:
– – – drugi
Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercialni amonijev karbonat, ki
vsebuje amonijev karbamat
– Dinatrijev karbonat
– Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev bikarbonat)
– Kalijevi karbonati
– Kalcijev karbonat
– Barijev karbonat
– Drugo:
– – drugo:
– – – karbonati:
– – – – drugi

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
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2837

Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi
– Cianidi in oksicianidi:
– – natrija
– – drugi

pr
pr

Silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin
– Natrija:
– – natrijevi metasilikati
– Drugi

pr
pr

2837 11 00
2837 19 00
2839
2839 11 00
2839 90 00
2840
2840 19
2840 19 10
2840 19 90
2840 20
2840 20 90

Borati; peroksiborati (perborati)
– Dinatrijev tetraborat (rafinirani boraks):
– – drug:
– – – dinatrijev tetraboratni pentahidrat
– – – drug
– Drugi borati:
– – drugo

2841
2841 80 00

Oksi in peroksi soli kovinskih kislin
– Volframati

2842

DrXJH VROL DQRUJDQVNLK NLVOLQ DOL SHURNVL NLVOLQ YNOMXþQR ] DOXPLQRVLOLNDWL
NHPLþQRGRORþHQLPLDOLQH UD]HQD]LGRY
– 'YRMQLDOLNRPSOHNVQLVLOLNDWLYNOMXþQR]DOXPLQRVLOLNDWLNHPLþQRGRORþHQLPL
ali ne
– Drugo:
– – drugo

2842 10 00
2842 90
2842 90 90
2843

pr
5.3
pr

pr

pr
pr

2843 21 00
2843 30 00

Plemenite kovine v koloidnem stanju, anorganske in organske spojine
SOHPHQLWLK NRYLQ NHPLþQR GRORþHQH DOL QHGRORþHQH DPDOJDPL SOHPHQLWLK
kovin
– Plemenite kovine v koloidnem stanju:
– – srebro
– – drugo
– Srebrove spojine:
– – srebrov nitrat
– Spojine zlata

pr
pr

2849
2849 20 00

.DUELGLNHPLþQRGRORþHQLDOLQHGRORþHQL
– Silicija

pr

2850 00

+LGULGLQLWULGLD]LGLVLOLFLGLLQERULGLNHPLþQRGRORþHQLDOLQHUD]HQVSRMLQNL
so tudi karbidi iz tar. št. 2849
– Hidridi; nitridi
– Silicidi

pr
pr

2851 00 80

'UXJHDQRUJDQVNHVSRMLQH YNOMXþQR]GHVWLOLUDQRDOLHOHNWURQHSUHYRGQRYRGR
LQ YRGR SRGREQH þLVWRþH  XWHNRþLQMHQ ]UDN ] L]ORþHQLPL DOL QHL]ORþHQLPL
åODKWQLPLSOLni); stisnjen zrak; amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin
– Drugo

pr

2902
2902 50 00

&LNOLþQLRJOMLNRYRGLNL
– Stiren

pr

2903

Halogenski ogljikovodiki derivati
– 1DVLþHQLNORULUDQLGHULYDWLDFLNOLþQLKRJOMLNRYRGLNRY
– – diklormetan (metilenklorid) - CH2Cl2

pr

2843 10
2843 10 10
2843 10 90

2850 00 20
2850 00 70
2851 00

2903 12 00

pr
pr

Stran

11806 / Št. 108 / 27. 12. 2001

Uradni list Republike Slovenije
=QLåDQD
stopnja
4

Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

2903 13 00
2903 19
2903 19 80

– – kloroform (triklormetan) - CHCl3
– – drugi:
– – – drugi
– .ORULUDQLGHULYDWLQHQDVLþHQLKDFLNOLþQLKRJOMLNRYRGLNRY
– – tetrakloretilen (perkloretilen) - C2Cl4
– HalogeQLUDQL GHULYDWL DFLNOLþQLK RJOMLNRYRGLNRY NL YVHEXMHMR GYD DOL YHþ
UD]OLþQLKKDORJHQVNLKHOHPHQWRY
– – drugi:
– – – halogenirani samo s fluorom in klorom:
– – – – iz metana, etana ali propana
– – – drugi
– HalogeniUDQLGHULYDWLDURPDWLþQLKRJOMLNRYRGLNRY
– – drugi:
– – – drugi

2903 23 00

2903 49
2903 49 10
2903 49 80
2903 69
2903 69 90
2904
2904 10 00
2904 90
2904 90 85
2905
2905 12 00
2905 13 00
2905 14
2905 14 90
2905 17 00

2905 31 00
2905 32 00
2905 39
2905 39 80
2905 41 00
2905 42 00
2905 43 00
2905 44
2905 44 11
2905 44 19
2905 44 91
2905 44 99
2905 49
2905 49 10
2905 59
2905 59 99

3

Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ogljikovodikov, halogenirani
nehalogenirani
– Derivati, ki vsebujejo samo sulfo- skupine, njihove soli in etil estre
– Drugi:
– – drugi

pr
pr
pr

pr
pr

pr

ali

$FLNOLþQLDONRKROLLQQMLKRYLKDORJHQVNLVXOIR-, nitro- ali nitrozo- derivati
– 1DVLþHQLHQRKLGURNVLOQLDONRKROL
– – propan-1-ol (propilalkohol) in propan- 2-ol (izopropil- alkohol)
– – butan-1-ol (n-butilalkohol)
– – drugi butanoli:
– – – drugi
– – dodekan-1-ol (laurilalkohol), heksadekan-1-ol (cetilalkohol) in oktadekan1-ol (stearilalkohol)
– Dioli:
– – etilenglikol (etandiol)
– – propilenglikol (propan-1,2-diol)
– – drugi:
– – – drugi
– 'UXJLYHþKLGURNVLOQLDONRKROL
– – 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol (trimetilolpropan)
– – pentaeritritol
– – manitol
– – D-glucitol (sorbitol):
– – – v vodni raztopini:
– – – – ki vsHEXMHGRYNOMXþQRSRPDVL'-PDQLWRODUDþXQDQRQDYVHEQRVW
D-glucitola
– – – – drugi
– – – drugi:
– – – – ki vsebuje do vNOMXþQRSRPDVL'-PDQLWRODUDþXQDQRQDYVHEQRVW
D-glucitola
– – – – drugi
– – drugi:
– – – trioli; tetroli
– Halogenski, sulfo-,nitro- ali nitrozo-GHULYDWLDFLNOLþQLKDONRKRORY
– – drugo:
– – – iz polihidridnih alkoholov:
– – – – drugi

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr

pr

Uradni list Republike Slovenije

Št.

108/ 27. 12. 2001 / Stran 11807

Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje
3

=QLåDQD
stopnja
4

2906

&LNOLþQLDONRKROLLQQMLKRYLKDORJHQVNLVXOIR-, nitro- ali nitrozo- derivati
– Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski:
– – mentol
– – drugo

pr
pr

2906 11 00
2906 19 00
2907

2907 21 00
2907 22
2907 22 10

Fenoli; fenolni alkoholi
– Monofenoli:
– – fenol (hidroksibenzen) in njegove soli
– – krezoli in njihove soli
– – drugi
– Polifenoli; fenolni alkoholi:
– – rezorcinol in njegove soli
– – hidrokinon (kinol) in njegove soli:
– – – hidrokinon (kinol)

2908
2908 20 00

Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati fenolov ali fenol alkoholov
– Derivati, ki vsebujejo samo sulfo- skupine, njihove soli in estri

2909

Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol- fenoli, peroksidi alkoholov,
SHURNVLGLHWURYSHURNVLGLNHWRQRY NHPLþQRGRORþHQLDOLQHGRORþeni) in njihovi
halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
– $FLNOLþQLHWULLQQMLKRYLKDORJHQVNLVXOIR-, nitro- ali nitrozo- derivati:
– – dietileter
– – drugo
– Eter-alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:
– – 2,2-oksidietanol (dietilenglikol, digol)
– – monometil etri etilenglikola ali dietilenglikola
– – monobutil etri etilenglikola ali dietilenglikola
– – drugi monoalkil etri etilenglikola ali dietilenglikola
– – drugo:
– – – DFLNOLþQL
– – – – drugo
– Eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli in njihovi halogenski, sulfo- nitro- ali nitrozoderivati:
– – drugo
– Peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov in njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in epoksietrL V WULþOHQVNLP REURþHP LQ
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
– Etilenoksid (oksiran)
– Epiklorhidrin (1-kloro-2,3-epoksipropan)

2907 11 00
2907 12 00
2907 19 00

2909 11 00
2909 19 00
2909 41 00
2909 42 00
2909 43 00
2909 44 00
2909 49
2909 49 19
2909 50
2909 50 90
2909 60 00
2910
2910 10 00
2910 30 00
2911 00 00

2912

2912 19 00
2912 41 00
2912 42 00
2912 60 00

Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in njihovi
halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
$OGHKLGL ] GUXJLPL NLVLNRYLPL IXQNFLMDPL DOL EUH] QMLK FLNOLþQL SROLPHUL
aldehidov; paraformaldehid
– $NFLNOLþQLDOGHKLGLEUH]GUXJLKNLVLNRYLKIXQNFLM
– – drugi
– Aldehid-etri, aldehid-fenoli in aldehidi z drugimi kisikovimi funkcijami:
– – vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)
– – etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)
– Paraformaldehid

pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr
pr
pr
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2914

Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in njihovi
halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
– $NFLNOLþQLNHWRQLEUH]GUXJLKNLVLNRYLKIXQNFLM
– – aceton
– – butanon (metil etil keton)
– – 4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton)
– Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski ketoni brez drugih kisikovih funkcij:
– – drugi
– Ketonski fenoli in ketoni z drugimi kisikovimi funkcijami
– Kinoni:
– – drugi:
– – – drugi
– Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:
– – drugi

2914 11 00
2914 12 00
2914 13 00
2914 29 00
2914 50 00
2914 69
2914 69 90
2914 70
2914 70 90
2915

2915 21 00
2915 22 00
2915 24 00
2915 29 00
2915 31 00
2915 32 00
2915 33 00
2915 35 00
2915 39
2915 39 30
2915 39 90
2915 50 00
2915 60

2915 60 19
2915 70
2915 70 30
2915 70 80
2915 90
2915 90 80
2916

2916 11
2916 11 10
2916 12
2916 12 90
2916 13 00
2916 14
2916 14 10
2916 14 90
2916 15 00

3

1DVLþHQH DFLNOLþQH PRQRNDUERNVLOQH NLVOLQH LQ QMLKRYL DQKLGULGL KDORJHQLGL
peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati
– Ocetna kislina in njene soli; anhidrid ocetne kisline:
– – ocetna kislina
– – natrijev acetat
– – anhidrid ocetne kisline
– – drugi
– Estri ocetne kisline:
– – etilacetat
– – vinilacetat
– – n-butilacetat
– – 2-etoksietilacetat
– – drugi:
– – – metilacetat, pentilacetat (amilacetat), izopentilacetat (izoamilacetat) in
glicerol acetati
– – – drugo
– Propionska kislina, njene soli in estri
– Maslena kislina (butanovna kislina), pentanojeva kislina, njihove soli in
estri:
– – maslene kisline, njihove soli in estri:
– – – drugo
– Palmitinska kislina, stearinska kislina, njune soli in estri:
– – soli stearinske kisline
– – estri stearinske kisline
– Drugo:
– – drugo
1HQDVLþHQH DFLNOLþQH PRQRNDUERNVLOQH NLVOLQH FLNOLþQH PRQRNDUERNVLOQH
kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi
halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
– 1HQDVLþHQHDFLNOLþQHPRQRNDUERNVLOQHNLVOLQHQMLhovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:
– – akrilna kislina in njene soli:
– – – akrilna kislina
– – estri akrilne kisline:
– – – drugo
– – metakrilna kislina in njene soli
– – estri metakrilne kisline:
– – – metil metakrilat
– – – drugo
– – oleinska, linolna in linoleinska kislina, njihove soli in estri

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
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2916 19
2916 19 80

– – drugo:
– – – drugo
– $URPDWLþQHPRQRNDUERNVLOQHNLVOLQHQMLKRYLDQKLGULGLKDORJHQLGLSHURNVLGL
peroksikisline in njihovi derivati:
– – benzojska kislina, njene soli in estri
– – benzoilperoksid in benzoilklorid:
– – – benzoilperoksid
– – drugo

2916 31 00
2916 32
2916 32 10
2916 39 00
2917

2917 11 00
2917 12
2917 12 10
2917 13
2917 13 10
2917 13 90
2917 19
2917 19 90
2917 20 00

2917 39
2917 39 80
2918

2918 11 00
2918 12 00
2918 14 00
2918 15 00
2918 16 00
2918 19
2918 19 80

2918 22 00
2918 29
2918 29 30
2918 29 90
2918 30 00

2918 90
2918 90 90
2919 00
2919 00 90

3

Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
– $FLNOLþQH SROLNDUERNVLOQH NLVOLQH QMLKRYL DQKLGULGL KDORJHQLGL SHURNVLGL
peroksikisline in njihovi derivati:
– – oksalna kislina, njene soli in estri
– – adipinska kislina, njene soli in estri:
– – – adipinska kislina in njene soli
– – azelainska kislina, sebacinska kislina, njune soli in estri:
– – – sebacinska kislina
– – – drugo
– – drugo:
– – – drugo
– Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske polikarboksilne kisline, njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati
– Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,
peroksikisline in njihovi derivati:
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – drugo
Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
– Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo, toda brez druge kisikove funkcije,
njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline ali njihovi derivati
– – POHþQDNLVOLQDQMHQHVROLLQHVWUL
– – vinska kislina
– – citronska kislina
– – soli in estri citronske kisline
– – glukonska kislina, njene soli in estri
– – drugo:
– – – drugo
– Karboksilne kisline s fenolno funkcijo, toda brez drugih kisikovih funkcij,
njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:
– – 0-acetilsalicilna kislina, njene soli in estri
– – drugo:
– – – 4-hidroksibenzojska kislina, njene soli in estri
– – – drugo
– Karboksilne kisline z aldehidno ali ketonsko funkcijo, toda brez drugih
kisikovih funkcij, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in
njihovi derivati
– Drugo:
– – drugo
Estri fosforne kisline in njene VROL YNOMXþQR ] ODNWRIRVIDWL QMHQL KDORJHQVNL
sulfo-, nitro ali nitrozo- derivati
– Drugo

=QLåDQD
stopnja
4
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2920

Estri drugih anorganskih kislin nekovin (razen estrov vodikovih halogenidov)
in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
– Estri tiofosforne kisline (fosfortioati) in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo, nitro-, ali nitrozo- derivati
– Drugo:
– – HVWUL åYHSORYH NLVOLQH LQ HVWUL RJOMLNRYH NLVOLQH WHU QMLKRYH VROL QMLKRYL
halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2920 10 00
2920 90
2920 90 10

2921
2921 11
2921 11 10
2921 12 00
2921 19
2921 19 10
2921 19 30
2921 19 80
2921 29 00
2921 42
2921 42 10
2921 46 00

2921 49
2921 49 80
2921 51
2921 51 90
2922

2922 11 00
2922 12 00
2922 13
2922 13 10
2922 14 00
2922 19
2922 19 80

2922 41 00
2922 44 00
2922 49
2922 49 95
2922 50 00

2923
2923 20 00
2923 90 00

3

Spojine z amino funkcijo
– $FLNOLþQLPRQRDPLQLLQQMLKRYLGHULYDWLQMLKRYHVROL
– – metilamin, di- ali tri- metilamin in njihove soli:
– – – metilamin, di- ali trimetilamin
– – dietilamin in njegove soli
– – drugo:
– – – trietilamin in njegove soli
– – – izopropilamin in njegove soli
– – – drugo
– $FLNOLþQLSROLDPLQLLQQMLKRYLGHULYDWLQMLKRYHVROL
– – drugo
– Aromatski monoamini in njihovi derivati; njihove soli:
– – derivati anilina in njihove soli:
– – – halogenirani, sulfonirani, nitrirani in nitrozirani derivati in njihove soli
– – Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin
(INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), lavamfetamin (INN), mefenoreks
(INN) in fentermin (INN); njihove soli
– – drugo:
– – – drugo
– Aromatski poliamini in njihovi derivati; njihove soli:
– – o-,m-, p-fenilendiamini, diaminotolueni in njihovi derivati; njihove soli:
– – – drugo

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr

pr

Aminospojine s kisikovo funkcijo
– Aminoalkoholi in njihovi HWUL LQ HVWUL UD]HQ WLVWLK NL YVHEXMHMR YHþ NRW HQR
vrsto kisikove funkcije; njihove soli:
– – monoetanolamin in njegove soli
– – dietanolamin in njegove soli
– – trietanolamin in njegove soli:
– – – trietanolamin
– – dekstropropoksifen (INN) in njegove soli
– – drugo:
– – – drugo
– $PLQR NLVOLQH LQ QMLKRYL HVWUL UD]HQ WLVWLK NL YVHEXMHMR YHþ NRW HQR YVUWR
kisikove funkcije; njihove soli:
– – lizin in njegovi estri; njegove soli
– – tilidin(INN) in njegove soli
– – drugo:
– – – drugo
– Fenoli aminoalkoholov, fenoli amino-kislin in druge aminospojine s kisikovo
funkcijo

pr

Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini in drugi fosfoaminolipidi,
NHPLþQRGRORþHQLDOLQHGRORþHQL
– Lecitini in drugi fosfoaminolipidi
– Drugo

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
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2924

Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine ogljikove kisline z amidno funkcijo
– $FLNOLþQLDPLGL YNOMXþQRDFLNOLþQLNDUEDPDWL LQQMLKRYLGHULYDWLQMLKRYHVROL
– – meprobamat (INN)
– – drugo
– &LNOLþQLDPLGL YNOMXþQRFLNOLþQLNDUEDPDWL LQQMLKRYLGHULYDWLQMLKRYHVROL
– – ureini in njihovi derivati; njihove soli:
– – – druge
– – 2-acetamidobenzojska kislina (N-DFHWLODQWUDQLOLþQDNLVOLQD LQQMHQHVROL
– – etinamat (INN)
– – drugo:
– – – paracetamol (INN)
– – – drugo

2924 11 00
2924 19 00
2924 21
2924 21 90
2924 23 00
2924 24 00
2924 29
2924 29 30
2924 29 95
2925

2925 11 00
2925 12 00
2925 19
2925 19 95
2925 20 00
2926
2926 20 00
2926 30 00

3

Spojine s kaUERNVLLPLGQRIXQNFLMR YNOMXþQRVDKDULQLQQMHJRYHVROL LQVSRMLQH
z imino funkcijo
– Imidi in njihovi derivati; njihove soli:
– – saharin in njegove soli
– – glutetimid (INN)
– – drugo:
– – – drugi
– Imini in njihovi derivati; njihove soli

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

2926 90
2926 90 95

Spojine z nitrilno funkcijo
– 1-cianogvanidin (diciandiamid)
– fenoporeks(INN) in njegove soli; metadon (INN) posrednik (4-ciano-2dimetilamino-4,4-difenilbutan)
– Drugo:
– – drugo

pr

2927 00 00

Diazo-, azo- ali azoksi spojine

pr

2928 00
2928 00 90

Organski derivati hidrazina ali hidroksilamina
– Drugo

pr

2929
2929 10
2929 10 10
2929 10 90

Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami
– Izocianati:
– – metilfenilen diizocianati (toluenovi diizocianati) (MDI, TDI), razen mešanic
oligomerov
– – drugo

pr
pr

2930
2930 20 00
2930 30 00
2930 40
2930 40 10
2930 90
2930 90 16
2930 90 70

2UJDQVNHåYHSORYHVSRMLQH
– Tiokarbamati in ditiokarbamati
– Tiuram mono-, di- ali tetra-sulfidi
– Metionin:
– – metionin (INN)
– Drugo:
– – derivati cisteina in cistina
– – druge

2931 00
2931 00 95

Druge organsko-anorganske spojine
– Drugo

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
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2932

+HWHURFLNOLþQHVSRMLQHVDPRVKHWHURDWRPRPDOLKHWHURDWRPLNLVLND
– SSRMLQHNLLPDMRYVWUXNWXULQHNRQGHQ]LUDQIXUDQRYREURþ KLGURJHQLUDQHDOL
ne):
– – drugo
– Laktoni:
– – drugi laktoni:
– – – drugo
– Drugi:
– – piperonal
– – tetrahidrokanabinoli (vsi izomeri)
– – drugi:
– – – drugo
+HWHURFLNOLþQHVSRMLQHVDPRVKHWHURDWRPRPDOLKHWHURDWRPLGXãLND
– 6SRMLQHNLLPDMRYVWUXNWXULQHNRQGHQ]LUDQLPLGD]RORYREURþ KLGURJHQLUDQH
ali ne):
– – hidantoin in njegovi derivati
– – drugo:
– – – drugo
– Spojine, ki imajo v struktXUL QHNRQGHQ]LUDQ SLULGLQRY REURþ KLGURJHQLUDQH
ali ne):
– – piridin in njegove soli
– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN),
difenoksin (INN), diphenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN),
ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN),
petidin (INN) posrednik A, fenciklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN),
pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) in trimeperidin (INN); njihove
soli
– – druge:
– – – drugo
– 6SRMLQH NL LPDMR NLQROLQVNR DOL L]RNLQROLQVNR REURþDVWR VWUXNWXUR
(hidrogenirane ali ne), nadalje nekondenzirane:
– – levorfanol (INN) in njegove soli
– – drugo:
– – – drugo
– Spojine, ki imajo v strukturi pirimidinski REURþ KLGURJHQLUDQH DOL QH  DOL
SLSHUD]LQVNLREURþ
– – loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalone (INN) in zipeprol
(INN); njihove soli
– – drugo:
– – – drugo
– Spojine, ki imajo v sWUXNWXULQHNRQGHQ]LUDQREURþ triazina (hidrogenirane ali
ne):
– – melamin
– – druge:
– – – drugo
– Laktami:
– – 6-heksanlaktam (epsilonkaprolaktam)
– – klobazam(INN) in metiprilon(INN)
– – drugi laktami
– Drugo:

2932 19 00
2932 29
2932 29 80
2932 93 00
2932 95 00
2932 99
2932 99 95
2933

2933 21 00
2933 29
2933 29 90

2933 31 00
2933 33 00

2933 39
2933 39 99

2933 41 00
2933 49
2933 49 90

2933 55 00
2933 59
2933 59 95

2933 61 00
2933 69
2933 69 80
2933 71 00
2933 72 00
2933 79 00

3

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
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2933 91

– – alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoksid (INN), klonazepam
(INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil
loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN),
halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN),
medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN),
nordazepam (INN), oksazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN),
pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) in triazolam (INN);
njihove soli :
– – – drugo
– – drugo:
– – – drugo

2933 91 90
2933 99
2933 99 90

3

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr

2934 99
2934 99 90

1XNOHLQVNH NLVOLQH LQ QMLKRYH VROL NHPLþQR GRORþHQH DOL QHGRORþHQH GUXJH
KHWHURFLNOLþQHVSRMLQH
– Spojine, ki imajR Y VWUXNWXUL EHQ]RWLD]RORY REURþ KLGURJHQLUDQH DOL QH 
naprej nekondenzirane:
– – di(benzotiazol-2-il)disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) in
njegove soli
– – drugo
– Drugo:
– – aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam
(INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN),
mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN),
fenmetrazin (INN) and sufentanil (INN); njihove soli
– – drugo:
– – – drugo

2935 00
2935 00 90

Sulfonamidi:
– drugo

pr

2938
2938 90
2938 90 90

*OLNR]LGLQDUDYQLDOLVLQWHWLþQLLQQMLKRYHVROLHWULHVWULLQGUXJLGHULYDWL
– Drugo:
– – drugo

pr

2940 00

2940 00 90

6ODGNRUML NHPLþQR þLVWL UD]HQ VDKDUR]H ODNWR]H PDOWR]H JOXNR]H LQ
fruktoze; sladkorni etri, sladkorni acetali in sladkorni estri, in njihove soli,
razen proizvodov iz tar. št. 2937, 2938 ali 2939
– Drugo

pr

2942 00 00

Druge organske spojine

pr

3004

3004 90 99

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002, 3005 ali 3006), ki sestoje iz
pomešanih ali nepomešanih proizvoGRY ]D WHUDSHYWVNR DOL SURILODNWLþQR
XSRUDERSULSUDYOMHQDYRGPHUMHQLKGR]DK YNOMXþQRWLVWLKYREOLNL]DXSRUDER
VNR]LNRåR DOLYREOLNDKDOLSDNLUDQMLK]DSURGDMRQDGUREQR
– Ki vsebujejo hormone ali druge proizvode iz tar.št. 2937, toda ne vsebujejo
antibiotikov:
– – ki vsebujejo insulin:
– – – YREOLNLDOLHPEDODåL]DSURGDMRQDGUREQR
– Drugo:
– – drugo, dozirano v razsutem stanju:
– – – drugo

3006
3006 80 00

Farmacevtsko blago, navedeno v 4. opombi k temu poglavju
– Odpadni farmacevtski proizvodi

2934
2934 20
2934 20 20
2934 20 80
2934 91 00

3004 31
3004 31 10
3004 90

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
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3102
3102 10
3102 10 10

'XãLNRYDJQRMLODPLQHUDOQDDOLNHPLþQD
– 6HþQLQDYNOMXþQRVVHþQLQRYYRGQLUD]WRSLQL
– – VHþQLQD NL YVHEXMH QDG  SR PDVL GXãLND Y VXKHP EUH]YRGQHP
proizvodu
– Amonijev sulfat; dvojne soli in mešanice amonijevega sulfata in
amonijevega nitrata:
– – amonijev sulfat
– $PRQLMHYQLWUDWYNOMXþQRDPRQLMHYQLWUDWYYRGQLUD]WRSLQL
– – drugo
– Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom (KAN) ali drugimi
anorganskimi negnojilnimi snovmi:
– – SULNDWHULKGHOHåGXãLNDQHSUHVHJDSRPDVL
– Natrijev nitrat:
– – drugo

3102 21 00
3102 30
3102 30 90
3102 40
3102 40 10
3102 50
3102 50 90
3105

3105 20
3105 20 10
3105 20 90

3105 51 00
3105 60
3105 60 10
3201
3201 20 00
3202
3202 10 00
3202 90 00
3203 00

3203 00 90
3204

3204 11 00
3204 12 00
3204 13 00
3204 14 00
3204 15 00

3

0LQHUDOQD DOL NHPLþQD JQRMLOD NL YVHEXMHMR GYD DOL WUL JQRMLOQH HOHPHQWH dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali
SRGREQLKREOLNDKDOLSDNLUDQMLKGRYNOMXþQRNJEUXWRPDVH
– 0LQHUDOQD DOL NHPLþQD JQRMLOD ki vsebujejo tri gnojilne elemente - dušik,
fosfor in kalij:
– – Y NDWHULK GHOHå GXãLND SUHVHJD  SR PDVL Y VXKHP EUH]YRGQHP
proizvodu
– – druga
– 'UXJD PLQHUDOQD LQ NHPLþQD JQRMLOD NL YVHEXMHMR GYD JQRMLOQD HOHPHQWD dušik in fosfor:
– – ki vsebujejo nitrate in fosfate
– 0LQHUDOQDLQNHPLþQDJQRMLODNLYVHEXMHMRGYDJQRMLOQDHOHPHQWD - fosfor in
kalij:
– – kalijevi superfosfati

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr
pr

pr
pr

2
2

2

1

Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in njihove soli, etri, estri in drugi
derivati
– Ekstrakt mimoze

pr

6LQWHWLþQDRUJDQVNDVWURMLODDQRUJDQVNDVWURMLODVWURMLOQLSUHSDUDWLQHJOHGHQD
to, ali vsebujejo naravna strojila; encimski preparati za predstrojenje
– 6LQWHWLþQDRUJDQVNDVWURMLOD
– Drugo

pr
pr

Barvila rastlinskegD DOL åLYDOVNHJD L]YRUD YNOMXþQR ] HNVWUDNWL ]D EDUYDQMH
WRGDEUH]åLYDOVNHJDþUQHJDSLJPHQWDQDVWDOHJD]åJDQMHPåLYDOVNLKVQRYL 
NHPLþQR GRORþHQD DOL QHGRORþHQD SUHSDUDWL QD RVQRYL barvil rastlinskega ali
åLYDOVNHJDL]YRUDQDYHGHQLYRSRPELYWHm poglavju
– %DUYLODåLYDOVNHJDL]YRUDLQSUHSDUDWLQDQMLKRYLRVQRYL

pr

6LQWHWLþQD RUJDQVND EDUYLOD NHPLþQR GRORþHQD DOL QHGRORþHQD SUHSDUDWL QD
RVQRYL VLQWHWLþQLK RUJDQVNLK EDUYLO QDYHGHQL Y  RSRPEL Y WHP SRJODYMX
VLQWHWLþQLRUJDQVNLSURL]YRGLNLVHXSRUDEOMDMRNRWVUHGVWYD]DIOXRUHVFHQþQD
EHOLODDOLNRWOXPLQRIRULNHPLþQRGRORþHQLDOLQHGRORþHQL
– 6LQWHWLþQDRUJDQVNDEDUYLODLQSUHSDUDWLQDRVQRYLWHKEDUYLO navedeni v 3.
opombi v tem poglavju:
– – disperzijska barvila in preparati na osnovi teh barvil
– – kisla barvila, metalizirana ali nemetalizirana, in preparati na osnovi teh
barvil; jedkalna barvila in preparati na osnovi teh barvil
– – ED]LþQDEDUYLODLQSUHSDUDWLQDRVQRYLWHKEDUYLl
– – direktna barvila in preparati na osnovi teh barvil
– – UHGXNFLMVND EDUYLOD YNOMXþQR WLVWD NL VR Y WHP VWDQMX XSRUDEQD NRW
pigmenti) in preparati na osnovi teh barvil

pr
pr
pr
pr
pr
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3204 16 00
3204 17 00
3204 19 00

– – reaktivna barvila in preparati na osnovi ter barvil
– – pigmenti in preparati na osnovi pigmentov
– – GUXJRYNOMXþQRPHãDQLFHEDUYLOL]GYHKDOLYHþWDULIQLKSRGãWHYLON
do 3204.19
– 6LQWHWLþQL RUJDQVNL SURL]YRGL NL VH XSRUDEOMDMR NRW IOXRUHVFHQþQD EHOLOQD
sredstva
– Drugo

pr
pr

Lak barve; preparati predvideni v 3. opombi v tem poglavju na osnovi "lak
barv"

pr

3204 20 00
3204 90 00
3205 00 00

3206

3206 19 00
3206 20 00
3206 41 00
3206 42 00
3206 49
3206 49 90
3207

3207 10 00
3207 30 00
3208

3208 10
3208 10 90
3208 20
3208 20 10
3208 90
3208 90 19
3208 90 91
3212

3212 10
3212 10 10
3212 10 90

3

Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi v tem poglavju, razen tistih iz
tar. št. 3203, 3204 ali 3205; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot
OXPLQRIRULNHPLþQRGRORþHQLDOLQHGRORþHQL
– Pigmenti in preparati na osnovi titanovega dioksida:
– – drugi
– Pigmenti in preparati na osnovi kromovih spojin
– Druga barvila in drugi preparati:
– – ultramarin in preparati na osnovi ultramarina
– – litopon in drugi pigmenti ter preparati na osnovi cinkovega sulfida
– – drugo:
– – – drugo
Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za motnjenje in pripravljanje
EDUYH VWHNODVWL HPDMOL LQ JOD]XUH ORãþL WHNRþL NHUDPLþQL ODNL LQ SRGREQL
SUHSDUDWL NL VH XSRUDEOMDMR Y NHUDPLþQL HPDMOQL LQ VWHNODUVNL LQGXVWULML
steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih ali luskah
– Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za motnenje, pripravljene barve
in podobni preparati
– 7HNRþLNHUDPLþQLODNLLQSRGREQLSUHSDUDWL

pr
pr
pr

5
pr
pr
pr
pr

5
5

Premazna sredstva (bDUYHLQODNL QDRVQRYLVLQWHWLþQLKSROLPHURYDOLNHPLþQR
modificiranih naravnih polimerov, dispergiranih ali raztopljenih v nevodnem
mediju; raztopine, definirane v 4. opombi v tem poglavju
– Na osnovi poliestrov:
– – druge
– Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:
– – raztopine,NRWVRGRORþHQHYRSRPELNWHPXSRJODYMX
– Drugo:
– – UD]WRSLQHNRWVRGRORþHQHYRSRPELNWHPXSRJODYMX
– – – druge
– – drugo:
– – – na osQRYLVLQWHWLþQLKSROLPHURY

pr

3LJPHQWL YNOMXþQRNRYLQVNLSUDKLQOXVNH GLVSHUJLUDQLYQHYRGQLKPHGLMLKY
WHNRþHP VWDQMX DOL Y SDVWL NL VH XSRUDEOMDMR SUL SURL]YRGQML SUHPD]QLK
VUHGVWHY YNOMXþQR HPDMORY  WLVNDUVNH IROLMH EDUYH LQ GUXJD EDUYLOD NL VR
SULSUDYOMHQD Y REOLNDK DOL SDNLUDQMLK ]D SURGDMR QD GUREQR NRQþQHPX
SRUDEQLNXEUH]SUHGKRGQHJDSDNLUDQMDYPDQMãRHPEDODåR
– Tiskarske folije:
– – na osnovi kovin
– – drugo

pr
pr

pr
6.5

pr
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3214

Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni ometi, druge tesnilne mase, polnila
za pleskarsko-barvarska dela; preparati za površinsko obdelavo fasad,
notranjih zidov, tal, stropov in podobno, ki niso ognjevarni
– Steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves, smolni cementi, tesnile mase in drugi
kiti; polnila za pleskarskobarvarska dela:
– – steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves, smolni cementi, tesnile mase in
drugi kiti
– Drugo

6.5
pr

7LVNDUVND þUQLOD EDUYH WXãL LQ þUQLOD ]D SLVDQMH DOL ULVDQMH LQ GUXJD þUQLOD
YNOMXþQRQHNRQFHQWULUDQDDOLYWUGQHPVWDQMX
– Drugo:
– – þUQLOR]DSLVDQMHDOLULVDQMH
– – drugo

pr
pr

3214 10
3214 10 10
3214 90 00
3215
3215 90
3215 90 10
3215 90 80
3301

3301 12
3301 12 10
3301 13
3301 13 10
3302

3302 90
3302 90 90
iz 3302 90 90 10
3402

3402 90
3402 90 10
3403

3403 19
3403 19 91
3403 99
3403 99 10

(WHULþQD ROMD EUH] WHUSHQRY DOL V WHUSHQL  YNOMXþQR ]JRãþHQD WUGD  ROMD
FRQFUHWHV  LQ þLVWD ROMD UH]LQRLGL L]YOHþNL ROHRVPRO NRQFHQWUDWL HWHULþQLK ROM
LQ PDãþRE Y PDVWHK QHHWHULþQLK ROMLK YRVNLK DOL SRGREQHP GREOMHQL ]
HNVWUDNFLMR HWHULþQLK ROM ] PDVWMR DOL PDFHUDFLMR VWUDQVNL WHUSHQVNL SURL]YRGL
GREOMHQL ] GHWHUSHQDFLMR HWHULþQLK ROM YRGQL GHVtilati in vodne raztopine
HWHULþQLKROM
– (WHULþQDROMDDJUXPRY
– – L]SRPDUDQþH
– – – nedeterpenirana
– – iz limone:
– – – nedeterpenirana

pr
pr

0HãDQLFHGLãDYLQPHãDQLFH YNOMXþQRDONRKROQHUD]WRSLQH QDRVQRYLHQHDOL
YHþ WHK VQRYL NL VH XSRUDEOMDMR NRW VXURYLQH Y LQGXVWULML GUXJL SUHSDUDWL QD
RVQRYLGLãDYYUVWNLVHXSRUDEOMDMRYSURL]YRGQMLSLMDþ
– Drugo:
– – drugo:
– – – mešanice dišav za uporabo v industriji detergentov

pr

Organska površinsko aktivna sredstva (razen mila); površinsko aktivni
SUHSDUDWL SUHSDUDWL ]D SUDQMH WXGLSRPRåQLSUHSDUDWL]DSUDQMH LQSUHSDUDWL
]DþLãþHQMH]GRGDWNRm mila ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3401
– Drugo:
– – površinsko aktivni preparati

6.2

0D]DOQL SUHSDUDWL YNOMXþQR V SUHSDUDWL QD RVQRYL ROM ]D KODMHQMH NDOMHQMH LQ
SUHSDUDWL ]D SRSXãþDQMH YLMDNRY LQ PDWLF SUHSDUDWL ]RSHU UMR LQ NRUR]LMR WHU
SUHSDUDWL]DORþHYDQMHNDOXSRYQDRVQRYLPD]DOnih sredstev) ter preparati, ki
VH XSRUDEOMDMR ]D SRROMLWHY LQ PDãþHQMH WHNVWLOQLK PDWHULDORY XVQMD NU]QD DOL
GUXJLK PDWHULDORY WRGD EUH] SUHSDUDWRY NL YVHEXMHMR  PDV DOL YHþ
naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, kot osnovne
sestavine
– Ki vsebujejo naftna olja ali olja iz bituminoznih mineralov:
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – preparati za mazanje strojev, naprav in vozil
– Drugo:
– – drugo:
– – – preparati za mazanje strojev, naprav in vozil

pr

pr
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3404
3404 20 00
3404 90
3404 90 10
3404 90 90

Umetni voski in pripravljeni voski
– Iz poli(oksietilena) (polietilenglikola)
– Drugo:
– – SULSUDYOMHQLYRVNLYNOMXþQRVWHVQLOQLPLYRVNL
– – drugo

pr
pr

3501
3501 10
3501 10 50
3501 10 90

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila
– Kazein:
– – za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo hrane ali krme
– – drugo

pr
pr

3503 00

äHODWLQD YNOMXþQR ] åHODWLQR Y NYDGUDWQLK LQ SUDYRNRWQLK OLVWLK SR SRYUãLQL
obdelano ali neobdelano ali barvano) in njeni derivati; ribje lepilo; drugo lepilo
åLYDOVNHJDL]YRUDUD]HQND]HLQVNLKOHSLOL]WDUãW
– äHODWLQDLQQMHQLGHULYDWL

pr

Peptoni in njihovi derivati; druge proteinske snovi in njihovi derivati, ki niso
QDYHGHQLLQQH]DMHWLQDGUXJHPPHVWXSUDKL]NRåHDOLXVQMDYNOMXþQRWXGL
prah iz kromovo strojenega usnja

pr

3503 00 10
3504 00 00

3

pr

3507
3507 10 00
3507 90
3507 90 90

Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Sirilo in njegovi koncentrati
– Drugo:
– – drugo

pr

3601 00 00

Smodniki

pr

3603 00
3603 00 90

3RþDVLJRUHþHYåLJDOQHYUYLFHGHWRQLUQHYUYLFHXGDUQHLQUD]VWUHOLOQHNDSLFH
YåLJDOQLNLHOHNWULþQLGHWRQDWRUML
– Drugo

pr

3605 00 00

9åLJDOLFHUD]HQSLURWHKQLþQLKSURL]YRGRYL]WDUãW

pr

3701

)RWRJUDIVNH SORãþH LQ SODQ ILOPL REþXWOMLYL ]D VYHWORER QHRVYHWOMHQL L]
kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za
WUHQXWQR KLWUR  IRWRJUDILMR REþXWOMLYL QD VYHWORER QHRVYHWOMHQL Y NDVHWDK Dli
brez njih
– Za rentgensko snemanje:
– – za medicinsko, zobarsko ali veterinarsko rabo
– – drugi
– Plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo (polaroid)
– Drugo:
– – ]DEDUYQHIRWRJUDILMH YHþEDUYQH
– – drugo:

3701 10
3701 10 10
3701 10 90
3701 20 00
3701 91 00
3701 99 00
3702

3702 31
3702 31 10
3702 32
3702 32 11
3702 39 00

)RWRJUDIVNL ILOPL Y ]YLWNLK REþXWOMLYL QD VYHWORER QHRVYHWOMHQL L] NDNUãQHJD
koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne
KLWUH IRWRJUDILMHREþXWOMLYLQDVYHWORERQHRVYetljeni
– 'UXJLILOPLQHSHUIRULUDQLãLURNLGRYNOMXþQRPP
– – ]DEDUYQRIRWRJUDILMR YHþEDUYQR 
– – – GROåLQHGRYNOMXþQRP
– – drugi, z emulzijo srebrovega halogenida:
– – – ãLULQHGRYNOMXþQRPP
– – – – PLNURILOPILOP]DJUDILþQHQDPHQH
– – drugi
– Drugi filmi, neperforirani, široki nad 105 mm:

pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr
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3702 43 00
3702 44 00

3702 93
3702 93 90
3702 95 00

– – ãLURNLQDGPPLQGROJLGRYNOMXþQRP
– – ãLURNLQDGPPGRYNOMXþQRPP
– Drugi filmi, za EDUYQRIRWRJUDILMR YHþEDUYQR 
– – ãLURNLGRYNOMXþQRPPLQGROJLGRYNOMXþQRP
– – široki do vkljuþQRPPLQGROJLQDGYNOMXþQRP
– – – GROåLQHQDGP
– – ãLURNL QDG  PP GR YNOMXþQR  PP LQ GROJL GR YNOMXþQR  P ]D
diapozitive
– – ãLURNLQDGPPGRYNOMXþQRPPLQGROJLGRYNOMXþQRPUD]HQ]D
diapozitive:
– – – ãLURNLQDGPPGRYNOMXþQRPP
– – – ãLURNLQDGPPGRYNOMXþQRPP
– – ãLURNLQDGPPGRYNOMXþQRPPLQGROJLQDGP
– Drugo:
– – ãLURNLQDGPPGRYNOMXþQRPPLQGROJLGRYNOMXþQRP
– – – drug
– – široki nad 35 mm

3703
3703 10 00
3703 20
3703 20 10
3703 20 90
3703 90
3703 90 10
3703 90 90

)RWRJUDIVNLSDSLUNDUWRQLQWHNVWLOREþXWOMLYLQDVYHWORERQHRVYHWOMHQL
– V zvitkih, širokih nad 610 mm
– 'UXJR]DEDUYQRIRWRJUDILMR YHþEDUYQR 
– – za fotografije, za katere se uporablja negativ film
– – drugo
– Drugo:
– – senzitivirani s srebrovimi ali platinovimi solmi
– – drugo

3705
3705 20 00
3705 90 00

)RWRJUDIVNHSORãþHLQILOPLRVYHWOMHQLLQUD]Yiti, razen kinematografskih filmov
– Mikrofilmi
– Drugo

pr
pr

3706

.LQHPDWRJUDIVNL ILOPL RVYHWOMHQL LQ UD]YLWL V SRVQHWLP ]YRþQLP ]DSLVRP DOL
EUH]QMHJDDOLVDPRVSRVQHWLP]YRþQLP]DSLVRP
– âLURNLPPLQYHþ
– – drugo:
– – – drugi pozitivi

pr

3702 51 00
3702 52
3702 52 90
3702 53 00
3702 54
3702 54 10
3702 54 90
3702 55 00

3706 10
3706 10 99
3707

3707 10 00
3707 90

3707 90 11
3707 90 19
3707 90 30
3707 90 90
3801
3801 10 00
3801 20
3801 20 90
3801 30 00

3

.HPLþQL SUHSDUDWL ]D IRWRJUDIVNH QDPHQH UD]HQ ODNRY OHSLO VUHGVWHY ]D
lepljenje in podobnih preparatov); nepomešani proizvodi za fotografsko
XSRUDER SULSUDYOMHQL Y RGPHUMHQH NROLþLQH DOL SULSUDYOMHQL ]D SURGDMR QD
GUREQRNRQþQHPXSRUDEQLNXEUH]SUHGKRGQHJDSDNLUDQMDYPDQMãRHPEDODåR
v obliki pripravljeni za uporabo
– (PXO]LMHREþXWOMLYHQDVYHWORER
– Drugo:
– – razvijalci in fiksirji:
– – – za barvno fotografijo (polychrome):
– – – – ]DIRWRJUDIVNHILOPHLQSORãþH
– – – – drugi
– – – drugi
– – drugi
Umetni grafit, koloidni ali polkoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ali
GUXJLKYUVWRJOMLNDYREOLNLSDVWHEORNRYSORãþ in drugih polizdelkov
– Umetni grafit
– Koloidni ali polkoloidni grafit:
– – drug
– 2JOMLNRYHSDVWH]DHOHNWURGHLQSRGREQHSDVWH]DREODJDQMHSHþL

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
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3802

Aktivno oglje; aktivni naravni mineralni proizvodi; åLYDOVNR RJOMH YNOMXþQR
UDEOMHQRåLYDOVNRRJOMH
– Aktivno oglje
– Drugo

pr
pr

Kolofonija in druge smolne kisline ter njihovi derivati; smolni špirit in smolna
ROMDWHNRþHVPROH
– Kolofonija in smolne kisline:
– – GREOMHQHL]VYHåLKROMQDWLKVPRO ROHRVPRO
– – druge
– Smolni estri (ester gums)
– Drugo

pr
pr
pr
pr

3802 10 00
3802 90 00
3806
3806 10
3806 10 10
3806 10 90
3806 30 00
3806 90 00
3808

3808 10
3808 10 90
iz 3808 10 90 10
3808 20
3808 20 80
iz 3808 20 80 10

3809

3809 91 00
3809 92 00
3809 93 00
3811

3811 29 00
3811 90 00
3812

3812 10 00
3812 30
3812 30 20
3812 30 80
3813 00 00

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za
urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah
DOL SDNLUDQMLK ]D SURGDMR QD GUREQR NRQþQHPX SRUDEQLNX EUH] SUHGKRGQHga
SDNLUDQMD Y PDQMãR HPEDODåR DOL NRW SUHSDUDWL DOL SURL]YRGL QSU åYHSODQL
WUDNRYLVWHQMLVYHþHLQPXKRORYNH
– Insekticidi:
– – drugi:
– – – QD RVQRYL NDUERNVLODWD DOL QD RVQRYL SHUPHWULQD SDNLUDQL Y HPEDODåL ]
YVHELQRNJDOLYHþ
– Fungicidi:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – na osnovi jodo-propinil-butil-NDUEDPDWD ,3%&  SDNLUDQL Y HPEDODåL ]
YVHELQRNJDOLYHþ

pr

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in
fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki
se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Drugo:
– – ki se uporabljajo v tekstilni ali podobnih industrijah
– – ki se uporabljajo v papirni ali podobnih industrijah
– – ki se uporabljajo v usnjarski ali podobnih industrijah

pr
pr
pr

Preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za SUHSUHþHYDQMH
NRSLþHQMD VPROH ]D ]EROMãDQMH YLVNR]QRVWL SUHSDUDWL ]D SUHSUHþHYDQMH
NRUR]LMHLQGUXJLSULSUDYOMHQLDGLWLYL]DPLQHUDOQDROMD YNOMXþQREHQFLQ DOL]D
GUXJHWHNRþLQHNLVHXSRUDEOMDMRYLVWHQDPHQHNRWPLQHUDOQDROMD
– Aditivi za mazalna olja:
– – drugi
– Drugo

pr
pr

pr

Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije, sestavljeni plastifikatorji za gumo in
SODVWLþQHPDVHNLQLVRQDYHGHQLLQQH]DMHWLQDGUXJHPPHVWXDQWLRNVLGDQWL
in drugi sestavljeni stabilizatorji za gXPRDOLSODVWLþQHPDVH
– Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije za gumo
– $QWLRNVLGDQWLLQGUXJLVHVWDYOMHQLVWDELOL]DWRUML]DJXPRDOLSODVWLþQHPDVH
– – antioksidanti
– – drugi

pr
pr

3UHSDUDWL LQ SROQLOD ]D DSDUDWH ]D JDãHQMH SRåDUD QDSROQMHQH JUDQDWH ]D
JDãHQMHSRåDUD

pr

pr
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3815

3REXGQLNL UHDNFLMH SRVSHãHYDOFL UHDNFLMH LQ NDWDOLWLþQL SUHSDUDWL NL QLVR
navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Katalizatorji na nosilcu:
– – z nikljem ali nikljevimi spojinami kot aktivnimi snovmi
– – s plemenitimi kovinami ali spojinami plemenitih kovin kot aktivnimi snovmi
– Drugo:
– – drugo

pr

7HNRþLQH ]D KLGUDYOLþQH ]DYRUH LQ GUXJH SULSUDYOMHQH WHNRþLQH ]D KLGUDYOLþQL
prenos, ki po masi ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 % naftnega olja ali olj,
dobljenih iz bituminoznih mineralov

pr

3821 00 00

Pripravljene podlage za razvoj mikroorganizmov

pr

3822 00 00

'LDJQRVWLþQL DOL ODERUDWRULMVNL UHDJHQWL QD SRGORJL nosilcu); pripravljeni
GLDJQRVWLþQLDOLODERUDWRULMVNLUHDJHQWLQDQRVLOFXDOLEUH]QMHJDUD]HQWLVWLKL]
WDUãWDOLVWDQGDUGQLUHIHUHQþQLY]RUFL

pr

,QGXVWULMVNH PDãþREQH PRQRNDUERQVNH NLVOLQH NLVOD ROMD L] UDILQDFLMH
LQGXVWULMVNLPDãþREQLDONRKROL
– ,QGXVWULMVNHPDãþREQHPRQRNDUERQVNHNLVOLQHNLVODROMDL]UDILQDFLMH
– – stearinska kislina (razen tiste iz tar. št. 2915.70)

pr

3815 11 00
3815 12 00
3815 90
3815 90 90
3819 00 00

3823

3823 11 00
3824

3824 10 00
3824 60
3824 60 11
3824 60 19
3824 90
3824 90 45

3824 90 61

3824 90 64
3824 90 99
3901
3901 10
3901 10 10
3901 10 90
3901 20
3901 20 10

3901 20 90
3901 30 00

3

3ULSUDYOMHQD YH]LYQD VUHGVWYD ]D OLYDUVNH PRGHOH LQ OLYDUVND MHGUD NHPLþQL
proizvodi in pUHSDUDWL NHPLMVNH LQGXVWULMH LQ VRURGQLK LQGXVWULM YNOMXþQR WXGL
tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu
– Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra
– Sorbitol, razen sorbitola iz tar. podšt. 2905 44:
– – v vodni raztopini:
– – – ki vsebuje 2 mas.% ali manj D-PDQLWROD UDþXQDQR JOHGH QD YVHEQRVW
D-glucitola
– – – drug
– Drugo:
– – drugo:
– – – prepDUDWL NL SUHSUHþXMHMR WYRUER YRGQHJD NDPQD LQ SRGREQL SUHSDUDWL
ki odstranjujejo vodni kamen
– – – proizvodi in preparati za farmacevtsko ali kirurško uporabo:
– – – – vmesni proizvodi pri proizvodnji antibiotikov, dobljeni s fermentacijo
Streptomyces tenebarius, posušeni ali neposušeni, namenjeni za proizvodnjo
þORYHãNLK]GUDYLOL]WDUãWHYLONH
– – – – drugi
– – – drugi:
– – – – drugo
Polimeri etilena (PE) v primarnih oblikah
– Polietilen z gostoto pod 0,94 (LDPE):
– – linearni polietilen (LLDPE)
– – drug
– 3ROLHWLOHQ]JRVWRWRDOLYHþ
– – polietilen v eni izmed oblik, navedenih v opombi št. 6 (b) k temu poglavju,
VSHFLILþQH JRVWRWH  DOL YHþ SUL & LQ NL YVHEXMH - 50 mg/kg ali manj
aluminija; - 2 mg/kg ali manj kalcija; - 2 mg/kg ali manj kroma; - 2mg/kg ali
PDQMåHOH]D- 2mg/kg ali manj niklja; - 2 mg/kg ali manj titana in - 8 mg/kg ali
manj vanadija, in ki je namenjen za proizvodnjo klorosulfoniranega polietilena
– – drug
– Kopolimeri etilen-vinil acetata (EVA)

pr
pr

pr

pr
pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr
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3901 90
3901 90 20

3901 90 90

– Drugo:
– – A-B-A blok-polimer polistirena, kopolimer etilen-butilena in polistirena, ki
vsebuje 35 mas.% ali manj stirena, v eni izmed oblik, navedenih v opombi št.
6 b k temu poglavju
– – drugo

pr
pr

3902
3902 10 00
3902 20 00
3902 30 00
3902 90
3902 90 90

Polimeri propilena (PP) ali drugih olefinov, v primarnih oblikah
– Polipropilen (PP)
– Poliizobutilen
– Kopolimeri propilena
– Drugo:
– – drugo

3903

Polimeri stirena (PS) v primarnih oblikah
– Polistiren (PS):
– – za ekspandiranje
– – drugi
– Kopolimeri stiren-akrilnitrila (SAN)
– Kopolimeri akrilnitril-butadien-stirena (ABS)
– Drugo:
– – drugo

3903 11 00
3903 19 00
3903 20 00
3903 30 00
3903 90
3903 90 90
3904
3904 10 00
3904 21 00
3904 22 00
3904 30 00
3904 40 00
3905

3905 29 00
3905 30 00

3905 91 00
3905 99
3905 99 90
3907
3907 10 00
3907 20
3907 20 11
3907 20 21
3907 20 29
3907 20 91
3907 20 99
3907 30 00
iz 3907 30 00 90
3907 40 00

Polimeri viniklorida (PVC) ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih
oblikah
– Poli(vinilklorid) (PVC), nepomešan z drugimi snovmi
– Drug poli(vinilklorid) (PVC):
– – QHPHKþDQ
– – PHKþDQ
– Kopolimeri vinilklorida-vinilacetata
– Drugi kopolimeri vinilklorida
Polimeri vinilacetata (PVAC) ali drugih vinilestrov, v primarnih oblikah; drugi
polimeri vinila, v primarnih oblikah
– Kopolimeri vinilacetata:
– – drugi
– Poli(vinilalkohol) (PVAL), s hidroliziranimi ali nehidroliziranimi acetatnimi
skupinami
– Drugi:
– – Kopolimeri
– – drugi:
– – – drugi
Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah;
polikarbonati, alkidne smole, polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah
– Poliacetali
– Drugi polietri:
– – polieter alkoholi:
– – – polietilen glikoli
– – – drugi:
– – – – VKLGURNVLOQLPãWHYLORPGRYNOMXþQR
– – – – drugo
– – drugi:
– – – kopolimer 1-kloro-2,3-epoksipropana z etilenovim oksidom
– – – drugi
– (SRNVLGQHVPROH YNOMXþQRHSRNVL-estri):
– – HSRNVLGQHVPROH YNOMXþQRHSRNVL-estri), brez gotovih lakov v prahu
– Polikarbonati (PC)

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
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3907 60
3907 60 20
3907 60 80

3907 99 99

– Poli(etilentereftalat) (PET):
– – z viskoznim številom 7POJDOLYHþ
– – drug
– Drugi poliestri:
– – QHQDVLþHQL
– – – drugi
– – drugi:
– – – VKLGURNVLOQLPãWHYLORPGRYNOMXþQR
– – – – drugo
– – – drugo:
– – – – drugo

3908
3908 10 00
3908 90 00

Poliamidi (PAM) v primarnih oblikah
– Poliamid (PAM) -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ali 6,12
– Drugi

pr
pr

3909
3909 40 00

Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarnih oblikah
– Fenolne smole

3

3910 00 00

Silikoni v primarnih oblikah

pr

3911

Naftne smole; kumaron-inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni in
drugi proizvodi, navedeni v 3. opombi v tem poglavju, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah
– Naftne smole, kumaron, inden ali kumaron-inden smole in politerpeni
– Drugo:
– – SURL]YRGL NRQGHQ]DFLMH DOL SUHXUHGLWYHQH SROLPHUL]DFLMH NHPLþQR
modificirani ali nemodificirani:
– – – poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4fenilen), v eni izmed oblik, navedenih v opombi št. 6 b k temu poglavju
– – – drugo
– – drugo:
– – – drugo

3907 91
3907 91 90
3907 99
3907 99 19

3911 10 00
3911 90

3911 90 11
3911 90 19
3911 90 99
3912

3912 31 00
3912 39
3912 39 10
3912 39 20
3912 39 80
3912 90
3912 90 10
3912 90 90
3913

3913 10 00
3913 90
3913 90 10
3913 90 80
3914 00 00

3

&HOXOR]D LQ QMHQL NHPLþQL GHULYDWL NL QLVR QDYHGHQL LQ QH ]DMHWL QD GUXJHP
mestu, v primarnih oblikah
– Celulozni etri:
– – karboksimetilceluloza (CMC) in njene soli
– – drugi:
– – – etilceluloza
– – – hidroksipropilna celuloza
– – – drugo
– Drugo:
– – celulozni estri
– – GUXJRYNOMXþQRPLNURNULVWDOQDFHOXOR]D

pr
pr

pr

pr
pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr

Naravni polimeri (npr.: alginska kislina) in modificirani naravni polimeri (npr.:
VWUMHQHEHOMDNRYLQHNHPLþQLGHULYDWLQDUDYQHJDNDYþXND NLQLVRQDYHGHQLLQ
ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah
– Alginska kislina, njene soli in estri
– Drugi:
– – NHPLþQLGHULYDWLQDUDYQHJDNDYþXND
– – drugo

pr
pr

lonski izmenjalci na osnovi polimerov iz tar. št. 3901 do 3913, v primarnih
oblikah

pr

pr
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Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje
3

=QLåDQD
stopnja
4

3915
3915 90

2GSDGNLRVWUXåNLLQRVWDQNLL]SODVWLþQLKPDV
– ,]GUXJLKSODVWLþQLKPDV
– – iz proizvodov adicijske polimerizacije:
– – – iz polimerov propilena

7.4

3915 90 11
3916

3916 90

3916 90 11
3916 90 13
3916 90 19
3916 90 59
3916 90 90
3917
3917 10
3917 10 10
3917 10 90
3917 29
3917 29 99
3917 31
3917 31 90
3917 32

3917 32 39
3917 32 51
3917 32 91
3917 40
3917 40 90
3918
3918 90 00
3919
3919 10

3919 10 31
3919 10 38
3919 10 69
3919 10 90

0RQRILODPHQWLNDWHULKNDWHULNROLSUHþQLSUHUH]SUHVHJDPPSDOLFHSDOLþLFH
LQSURILOQHREOLNHL]SODVWLþQLKPDVSRYUãLQVNRREGHODQHDOLQHWRGDGUXJDþH
neobdelane
– ,]GUXJLKSODVWLþQLKPDV
– – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo,
NHPLþQRPRGLILFLUDQLDOLQHPRGLILFLUDQL
– – – iz poliestrov
– – – iz poliamidov
– – – drugo
– – iz proizvodov adicijske polimerizacije:
– – – drugo
– – drugo
Cevi, tulci in pribor zanje (na primer: spojnice, kolena, prirobQLFH L]SODVWLþQLK
mas
– 8PHWQD þUHYD þUHYD ]D NOREDVQH L]GHONH  L] VWUMHQLK EHOMDNRYLQ DOL
celuloznih materialov:
– – iz strjenih beljakovin
– – iz celuloznih snovi
– Cevi in tulci, togi:
– – iz drugih plastiþQLKPDV
– – – drugo:
– – – – drugo
– Druge cevi in tulci:
– – JLENHFHYLNLODKNR]GUåLMRWODN03D EDURY DOLYHþ
– – – drugo
– – GUXJHNLQLVRRMDþHQHLQQHNRPELQLUDQH]GUXJLPLPDWHULDOLEUHz pribora:
– – – EUH]ãLYQH UD]UH]DQH QD GROåLQH NL VR YHþMH RG QDMYHþMH GLPHQ]LMH
SUHþQHJD SUHVHND SRYUãLQVNR REGHODQH DOL QHREGHODQH WRGD GUXJDþH
neobdelane:
– – – – iz proizvodov adicijske polimerizacije:
– – – – – drugo
– – – – drugo
– – – drugo:
– – – – XPHWQDþUHYD]DNOREDVH
– Pribor:
– – drugo
7DOQH REORJH L] SODVWLþQLK PDV VDPROHSLOQH DOL QH Y ]YLWNLK DOL Y SORãþDK
tapete za stene ali strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju
– ,]GUXJLKSODVWLþQLKPDV
6DPROHSLOQHSORãþHOLVWLILOPLIROLMHWUDNRYLLQGUXJHSRGREQHSORãþDWHREOLNH
L]SODVWLþQLKPDVYNOMXþQRWXGLWLVWHY]YLWNLK
– 9]YLWNLKãLURNLKGRYNOMXþQRFP
– – drugo:
– – – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo,
NHPLþQRPRGLILFLUDQLKDOLQHPRGLILFLUDQLK
– – – – iz poliestrov
– – – – drugo
– – – iz proizvodov adicijske polimerizacije:
– – – – drugo
– – – drugo

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr

6.5

pr
pr
pr
8

pr

pr
pr
pr
pr
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1
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4

3919 90

– Drugo:
– – drugo:
– – – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo,
NHPLþQRPRGLILFLUDQLKDOLQHPRGLILFLUDQLK
– – – – iz polikarbonatov, alkidnih smol, polialilnih estrov ali drugih poliestrov
– – – – drugo
– – – drugo

pr
pr
pr

3919 90 31
3919 90 38
3919 90 90
3920

3920 10
3920 10 40
3920 10 89
iz 3920 10 89 30
3920 20
3920 20 21
3920 20 29
3920 20 90
3920 30 00
3920 43
3920 43 10
3920 43 90
3920 49
3920 49 90
3920 59
3920 59 90
3920 61 00
3920 62
3920 62 19
3920 62 90
3920 69 00
3920 71
3920 71 10
3920 72 00
3920 73
3920 73 50
3920 92 00
3920 99

3920 99 28
3920 99 53
3920 99 59
3920 99 90

'UXJHSORãþHOLVWLILOPLIROLMHLQWUDNRYLL]SODVWLþQLKPDVNLQLPDMRFHOLþDVWH
VWUXNWXUH QHRMDþHQL QHODPLQLUDQL EUH] SRGORJH DOL NL QLVR NRPELQLUDQL ]
drugimi materiali
– Iz polimerov in kopolimerov etilena:
– – GHEHOLQHGRYNOMXþQRPP VNXSQDGHEHOLQD 
– – – drugo
– – GHEHOLQHYHþRGPP
– – – drugo:
– – – – GHEHOLQHYHþNRWPP
– Iz polimerov in kopolimerov propilena:
– – GHEHOLQHGRYNOMXþQRPP
– – – biaksialno usmerjenih
– – – drugo
– – debeline nad 0,10 mm:
– – – drugo
– Iz polimerov in kopolimerov stirena
– Iz polimerov in kopolimerov vinilklorida:
– – NLYVHEXMHMRQHPDQMNRWPHKþDOFHY
– – – GHEHOLQHGRYNOMXþQRPP
– – – debeline nad 1 mm
– – drugi:
– – – debeline nad 1 mm
– Iz akrilnih polimerov in kopolimerov:
– – drugo:
– – – drugo
– Iz polikarbonatov, alkidnih smol, polialilnih estrov ali drugih poliestrov
– – iz polikarbonatov
– – iz poli(etilentereftalata):
– – – GHEHOLQHGRYNOMXþQRPP
– – – – drugo
– – – debeline nad 0,35 mm
– – iz drugih poliestrov
– ,]FHOXOR]HDOLQMHQLKNHPLþQLKGHULYDWRY
– – iz regenerirane celuloze:
– – – folije, filmi ali trakovi, naviti ali nenaviti, debeline pod 0,75 mm
– – iz vulkanfibra
– – iz celuloznega acetata:
– – – listi, filmi ali trakovi, naviti na tuljavo ali nenaviti, debeline pod 0,75 mm
– ,]GUXJLKSODVWLþQLKPDV
– – iz poliamidov
– – iz druJLKSODVWLþQLKPDV
– – – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo,
NHPLþQRPRGLILFLUDQLKDOLQHPRGLILFLUDQLK
– – – – drugo
– – – iz proizvodov adicijske polimerizacije:
– – – – membrane za izmenjaYR LRQRY L] IOXRULUDQHJD SODVWLþQHJD PDWHULDOD
namenjene za uporabo v kloroalkalnih elektrolitskih celicah
– – – – drugo
– – – drugo

pr

pr

pr
pr
pr
6.5
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pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr
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3921

'UXJHSORãþHOLVWLILOPLIROLMHLQWUDNRYLL]SODVWLþQLKPDV
– &HOLþDVWHVWUXNWXUe:
– – iz regenerirane celuloze
– – L]GUXJLKSODVWLþQLKPDV
– Drugo:
– – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo,
NHPLþQRPRGLILFLUDQLKDOLQHPRGLILFLUDQLK
– – – iz poliestrov:
– – – – drugo
– – iz proizvodov adicijske polimerizacije
– – drugo

3921 14 00
3921 19 00
3921 90

3921 90 19
3921 90 60
3921 90 90

3

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr

5
6.5
6.5

,]GHONL]DSUHYR]DOLSDNLUDQMHEODJD HPEDODåD L]SODVWLþQLKPDV]DPDãNL
SRNURYLSRNURYNHLQGUXJD]DSLUDODL]SODVWLþQLKPDV
– Zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala:
– – drugo

pr

Namizni pribor, kuhinjski pribor in drugi gospodinjski proizvodi in toaletni
L]GHONLL]SODVWLþQLKPDV
– Drugo:
– – iz regenerirane celuloze:
– – – VSXåYH

pr

3926 20 00

DUXJL SURL]YRGL L] SODVWLþQLK PDV LQ SURL]YRGL L] GUXJLK PDWHULDORY L] WDU ãW
3901 do 3914
– 2EOHNDLQSULERU]DQMR YNOMXþQRURNDYLFHSDOþQLNLLQURNDYLFHEUH]SUVWRY

pr

4007 00 00

1LWL GHEHOLQHGRPP LQNRUGL]YXONDQL]LUDQHJDNDYþXND(gume)

pr

4008

3ORãþH OLVWL WUDNRYL SDOLFH GHEHOLQH QDG  PP  LQ SURILOL L] YXONDQL]LUDQHJD
NDYþXND JXPH UD]HQL]WUGHJXPH
– Iz celularne gume:
– – drugo

pr

3923
3923 50
3923 50 90
3924
3924 90
3924 90 11
3926

4008 19 00
4009

4009 21 00
4009 22
4009 22 90
4011
4011 61 00
4011 62 00
4011 63 00
4011 69 00
4011 92 00
4012

4012 20
4012 20 90

&HYL L] YXONDQL]LUDQHJD NDYþXND JXPH  UD]HQ L] WUGH JXPH V SULERURP Dli
brez njega (npr. spojnice, kolena, prirobnice)
– 2MDþHQHDOLNRPELQLUDQHVDPRVNRYLQR
– – Brez pribora
– – S priborom:
– – – druge
1RYH]XQDQMHSQHYPDWLþQHJXPH SODãþL
– Druge, z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem:
– – ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska vozila
– – ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska vozila in stroje, z velikostjo
RERGDGRYNOMXþQRFP
– – ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska vozila in stroje, z velikostjo
RERGDYHþNRWFP
– – druge
– Druge:
– – ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska vozila
3URWHNWLUDQH DOL UDEOMHQH ]XQDQMH JXPH SODãþL  SROQH JXPH LQ JXPH ]
]UDþQLPLNRPRUDPL]DPHQOMLYLSURWHNWRUML SODVWL LQãþLWQLNLL]YXONDQL]LUDQHJD
NDYþXND JXPH
– 5DEOMHQH]XQDQMHJXPH SODãþL 
– – druge

pr
pr

6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
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4015

2EODþLOQLSUHGPHWLLQSULERU]DREODþLOD YNOMXþQRURNDYLFHSDOþQLNLLQURNDYLFH
EUH]SUVWRY ]DYVHYUVWHQDPHQRYL]YXONDQL]LUDQHJDNDYþXND JXPH UD]HQ
WUGHJDYXONDQL]LUDQHJDNDYþXND JXPH
– 5RNDYLFHSDOþQLNLLQURNDYLFHEUH]SUVWRY
– – kirurške

pr

'UXJL L]GHONL L] YXONDQL]LUDQHJD NDYþXND
vulkanizLUDQHJDNDYþXND JXPH
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – drugo:
– – – – – drugo:
– – – – – – drugo

5

4015 11 00
4016

4016 99

4016 99 88
4104

4104 11
4104 11 90
4104 19
4104 19 90
4104 41

4104 41 19

4104 41 51
4104 41 59
4104 41 90
4104 49

4104 49 19

4104 49 51
4104 49 59
4104 49 90
4105
4105 10
4105 10 10
4105 30
4105 30 91

JXPH  UD]HQ L] WUGHJD

6WURMHQH DOL FUXVW NRåH JRYHG YNOMXþQR ] EL]RQL  DOL NRSLWDUMHY EUH] GODNH
cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane
– 0RNUH YNOMXþQRVWURMHQHVNURPRP ZHW-blue)):
– – Cele necepljene; cepljene z licem:
– – – druge:
– – – – druge
– – Druge:
– – – druge:
– – – – druge
– Suhe ("crust"):
– – Cele necepljene; cepljene z licem:
– – – FHOH JRYHMH YNOMXþQR EL]RQRY  NRåH VWURMHQH VNXSQH SRYUãLQH GR
YNOMXþQRNYDGUDWQLKþHYOMHY P2):
– – – – druge
– – – druge:
– – – – JRYHMH YNOMXþQREL]RQRY 
– – – – – FHOHNRåHVNXSQHSRYUãLQHYHþNRWNYDGUDWQLKþHYOMHY P2)
– – – – – druge
– – – – druge
– – Druge:
– – – FHOH JRYHMH YNOMXþQR EL]RQRY  NRåH VWURMHQH VNXSQH SRYUãLQH GR
YNOMXþQRNYDGUDWQLKþHYOMHY P2):
– – – – druge
– – – druge:
– – – – JRYHMH YNOMXþQREL]RQRY 
– – – – – FHOHNRåHVNXSQHSRYUãLQHYHþNRWNYDGUDWQLKþHYOMHY P2)
– – – – – druge
– – – – druge
6WURMHQH DOL FUXVW NRåH RYDFDOLMDJQMHWEUH]YROQHFHSOMHQHDOLQHFHSOMHQH
toda naprej neobdelane
– 0RNUH YNOMXþQRVWURMHQHVNURPRP ZHW-blue)):
– – necepljene
– Suhe ("crust"):
– – drugo:
– – – necepljene

pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr

pr

pr
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1
2

Poimenovanje

4106

6WURMHQH DOL FUXVW NRåH GUXJLK åLvali, brez dlake ali volne, cepljene ali
necepljene, toda naprej neobdelane
– .R]DOLNR]OLþNRY
– – PRNUH YNOMXþQRVWURMHQHVNURPRP ZHW-blue)):
– – – necepljene
– – – cepljene
– – suhe ("crust"):
– – – drugo
– 3UDãLþHY
– – PRNUH YNOMXþQRVWURMHQHVNURPRP ZHW-blue)):
– – – necepljene
– – – cepljene
– – suhe ("crust"):
– – – necepljene
– – – cepljene
– Druge:
– – PRNUH YNOMXþQRVWURMHQHVNURPRP ZHW-blue))
– – suhe ("crust")

4106 21
4106 21 10
4106 21 90
4106 22
4106 22 90
4106 31
4106 31 10
4106 31 90
4106 32
4106 32 10
4106 32 90
4106 91 00
4106 92 00
4107

4107 11

4107 11 11
4107 11 19
4107 11 90
4107 12

4107 12 11
4107 12 19
4107 12 91
4107 12 99
4107 19
4107 19 10
4107 19 90
4107 91
4107 91 10
4107 91 90
4107 92
4107 92 10
4107 92 90
4107 99
4107 99 10
4107 99 90
4112 00 00

3

8VQMH QDSUHM REGHODQR SR VWURMHQMX DOL FUXVW REGHODYL YNOMXþQR
SHUJDPHQWQR REGHODQR JRYHG YNOMXþQR ] EL]RQL  DOL NRSLWDUMHY EUH] GODN
cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tar. št. 4114:
– &HOHNRåH
– – necepljene:
– – – JRYHMH YNOMXþQR EL]RQRY  NRåH VNXSQH SRYUãLQH GR YNOMXþQR 
NYDGUDWQLKþHYOMHY P2):
– – – – goveji box
– – – – druge
– – – druge
– – cepljene z licem:
– – – JRYHMH YNOMXþQR EL]RQRY  NRåH VNXSQH SRYUãLQH GR YNOMXþQR 
NYDGUDWQLKþHYOMHY P2):
– – – – goveji box
– – – – druge
– – – druge:
– – – – JRYHMH YNOMXþQREL]RQRY
– – – – usnje kopitarjev
– – druge:
– – – JRYHMH YNOMXþQR EL]RQRY  NRåH VNXSQH SRYUãLQH GR YNOMXþQR 
NYDGUDWQLKþHYOMHY P2)
– – – druge
– 'UXJRYNOMXþQRSODVWL
– – FHOHNRåHQHFHSOMHQH
– – – usnje za podplate
– – – drugo
– – cepljene z licem:
– – – JRYHMHXVQMH YNOMXþQREL]RQRY 
– – – usnje kopitarjev
– – drugo:
– – – JRYHMHXVQMH YNOMXþQREL]RQRY
– – – usnje kopitarjev
8VQMH QDSUHM REGHODQR SR VWURMHQMX DOL FUXVW REGHODYL YNOMXþQR
pergamentno obdelano, ovac ali jagnjet, brez volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tar. št. 4114

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
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4

4113

Usnje, naprej obdelano po stURMHQMX DOL FUXVW REGHODYL YNOMXþQR
SHUJDPHQWQR REGHODQR GUXJLK åLYDOL EUH] YROQH FHSOMHQR DOL QHFHSOMHQR
razen usnja iz tar. št. 4114
– Druge

pr

4114 20 00

6HPLã XVQMH YNOMXþQR V NRPELQDFLMR VHPLã XVQMD  ODNDVWR XVQMH LQ ODNDVWR
plastovito usnje; metalizirano usnje:
– Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

pr

4406
4406 90 00

/HVHQLåHOH]QLãNLDOLWUDPYDMVNLSUDJRYL
– Ostali

pr

4407

/HV Y]GROåQR åDJDQ DOL UH]DQ FHSOMHQ DOL OXãþHQ VNREOMDQ DOL QH EUXãHQ ali
na koncih spojen, debeline nad 6 mm
– Iglavcev:
– – brušen; skobljan ali ne, na koncih spojen, brušen ali ne
– – drugo:
– – – skobljan:
– – – – smreka vrste Picea abies Karst. ali srebrna (bela) jelka (Abies alba
Mill.)
– Iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v opombi 1. k tar. podštevilki v tem
poglavju:
– – virola, mahagoni (Swietenia spp.), imbula in balsa:
– – – drugo:
– – – – skobljan
– – dark red meranti, light red meranti in meranti bakau:
– – – na koncih spojen, skobljan ali ne, brušen ali ne
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – brušen

4113 90 00
4114

4407 10
4407 10 15

4407 10 31

4407 24
4407 24 30
4407 25
4407 25 10
4407 99
4407 99 50
4408

4408 10
4408 10 15

4408 39

4408 39 15

4408 39 31
4408 39 35

4408 39 85
4408 39 95

/LVWL]DIXUQLUDQMH YNOMXþQRVWLVWLPLNLVRSULGREOMHQL]UH]DQMHPODPLQLUDQHJD
OHVD  ]D YH]DQ OHV DOL GUXJ SRGREHQ ODPLQLUDQ OHV LQ GUXJ OHV Y]GROåQR
åDJDQ UH]DQ DOL OXãþHQ QH JOHGH QD WR DOL MH VNREOMDQ EUXãHQ QD NRQFLK
VSRMHQDOLQHGHEHOLQHGRYNOMXþQRPP
– Iglavcev:
– – skobljan; brušen; na koncih spojen, skobljan ali ne, brušen ali ne
– Iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v opombi 1. k tar. podštevilki v tem
poglavju:
– – drugo:
– – – white lauan, sipo, limba, okoume, obeche, acajou d'Afrique, sapelli,
virola, mahagoni (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de para in
palissandre de rose:
– – – – brušen; na koncih spojen, skobljan ali ne, brušen ali ne
– – – – drugo:
– – – – – drugo:
– – – – – – GHEHOLQHGRYNOMXþQRPP
– – – – – – debeline vHþNRWPP
– – – drugo:
– – – – drugo:
– – – – – drugo:
– – – – – – GHEHOLQHGRYNOMXþQRPP
– – – – – – GHEHOLQHYHþNRWPP

pr

pr

pr
pr
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4408 90
4408 90 15

– Drugo:
– – skobljan; brušen; na koncih spojen, skobljan ali ne, brušen ali ne
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – GHEHOLQHGRYNOMXþQRPP
– – – – GHEHOLQHYHþNRWPP

pr
pr

9H]DQHOHVHQHSORãþHIXUQLUDQHSORãþH in podoben lameliran les
– 9H]DQH OHVHQH SORãþH NL VR VHVWDYOMHQH VDPR L] IXUQLUDQih lesenih listov,
katerih posamezna debelina ne presega 6 mm:
– – z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst tropskega drevja, navedenih v
opombi k tarifnim podštevilkam št. 1 v tem poglavju:
– – – iz lesa okoume, dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo,
limba, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni (Swietenia spp.),
palissandre de Rio, palissandre de para in palissandre de rose
– – druge

pr
pr

4418 90
4418 90 90

Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbenLãWYRYNOMXþQRFHOLþDVWH
SORãþHVHVWDYOMHQHSDUNHWQHSORãþHåDJDQHLQNODQHVNRGOH
– Drugo:
– – drugo

pr

4421
4421 90
4421 90 98
iz 4421 90 98 10

Drugi leseni izdelki
– Drugo:
– – drugo:
– – – laminiran masiven cedrov les

pr

4504
4504 90

Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih) in izdelki iz aglomerirane plute
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo

pr

Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali druge
JUDILþQHQDPHQHYNOMXþQRQHSHUIRULUDQSDSLr in karton za luknjane kartice in
WUDNRYH Y ]YLWNLK DOL SUDYRNRWQLK YNOMXþQR NYDGUDWQLK  OLVWLK NDWHUH NROL
YHOLNRVWLUD]HQSDSLUMDL]WDUãWDOLURþQRL]GHODQDSDSLULQNDUWRQ
– Papir in karton, ki se uporabljata kot podlaga zDL]GHODYRIRWRREþXWOMLYHJD
WRSORWQRREþXWOMLYHJDDOLHOHNWUR-REþXWOMLYHJDNDUWRQD

pr

7RDOHWQL SDSLU SDSLU ]D RGVWUDQMHYDQMH OLþLOD SDSLU ]D EULVDþH VHUYLHWH LQ
UREþNH WHU SRGREHQ SDSLU ]D XSRUDER Y JRVSRGLQMVWYX DOL ]D VDQLWDUQH
namene, celulozQDYDWDOLVWLLQWUDNRYLL]FHOXOR]QLKYODNHQYNOMXþQRQDEUDQL
(krep, plisirani idr.), reliefni, luknjani, površinsko barvani, površinsko okrašeni
DOL WLVNDQL L]GHONL Y ]YLWNLK ãLURNLK QDG  FP DOL Y SUDYRNRWQLK YNOMXþQR
kvadratnih) listih z najmanj eno stranico daljšo kot 36 cm, v neprepognjenem
stanju
– Drugo

4

4408 90 85
4408 90 95
4412

4412 13
4412 13 10

4412 19 00
4418

4504 90 99
4802

4802 20 00

4803 00

4803 00 90
4804

4804 19

4804 19 11

3

Kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz tar.št.
4802 ali 4803
– Kraftliner:
– – drug:
– – – pri katerem je vsaj 80% vlaken po masi iz vlaken iglavcev, pridobljenih s
NDYVWLþQLPLDOLVXOIDWQLPLNHPLþQLPLSURFHVL
– – – – NL MH VHVWDYOMHQ L] HQH DOL YHþ QHEHOMHQLK SODVWL ] ]XQDQMR EHOMHQR
polbeljeno ali obarvano plastjo, z maso na m2:
– – – – – do 150 g
– Kraft papiU]DYUHþH

pr

pr
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4804 21
4804 21 10

– – nebeljen:
– – – ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase vsebovanih vlaken, vlaken
LJODYFHYGREOMHQLKVNDYVWLþQLPLDOLVXOIDWQLPLNHPLþQLPLSURFHVL
– – drug:
– – – ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase vsebovanih vlaken, vlaken
LJODYFHYGREOMHQLKVNDYVWLþQLPLDOLVXOIDWQLPLNHPLþQLPLSURFHVL
– 'UXJNUDIWSDSLULQNDUWRQ]PDVRGRYNOMXþQRJP 2:
– – nebeljena:
– – – drugo:
– – – – ki vsebujeta vsaj 80% po masi vlaken iglavcev, dobljenih sNDYVWLþQLPL
DOLVXOIDWQLPLNHPLþQLPLSRVWRSNLRGVNXSQHPDVHYVHERYDQLKOHVQLKYODNHQ
– – – – – drugo
– – – – drugo
– Drug kraft papir in karton, mase 225 g/m2DOLYHþ
– – nebeljena:
– – – drugo

4804 29
4804 29 10

4804 31

4804 31 59
4804 31 90
4804 51
4804 51 90
4805

4805 11 00
4805 12 00
4805 19
4805 19 10
4805 19 90
4805 24 00
4805 25 00
4805 30
4805 30 10
4805 30 90
4805 40 00
4805 50 00
4805 91
4805 91 10

4805 91 91
4805 91 99
4805 92
4805 92 10
4805 93
4805 93 10

4805 93 91
4808

4808 30 00

3

Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, dalje neobdelan, razen
obdelav, ki so navedene v 3. opombi tega poglavja
– Papir za valovit sloj (fluting):
– – 3DSLUL]SRONHPLþQHFHOXOR]H]DYDORYLWVORM IOXWLQJ
– – Papir iz slame za valovit sloj (fluting)
– – Drugo:
– – – papir za valovito lepenko (Wellenstoff)
– – – drug
– 7HVWOLQHU UHFLNOLUDQDSRGORåQDOHSHQND 
– – z maso 150 g/m2 ali manj
– – z maso veþkot 150 g/m2
– Sulfitni ovojni papir:
– – z maso manj kot 30 g/m2
– – z maso 30 g/m2DOLYHþ
– Filtrirni papir in karton
– .OREXþQLSDSLULQNOREXþQLNDUWRQ
– Drug:
– – z maso doYNOMXþQRJP2:
– – – YHþVORMQLSDSLULQNDUWRQ UD]HQWLVWHJDL]WDUSRGãWHYLON
19, 4805 24 ali 4805 25)
– – – drugo:
– – – – papir in karton za valoviti papir in karton
– – – – drug
– – ]PDVRYHþNRWJP2, vendar manj kot 225 g/m2:
– – – YHþVORMQLSDSLULQNDUWRQ UD]HQWLVWHJDL]WDUSRGãWHYLON
19, 4805 24 ali 4805 25)
– – z maso 225 g/m2DOLYHþ
– – – YHþVORMQLSDSLULQNDUWRQ UD]en tistega iz tar. podštevilk 4805 12, 4805
19, 4805 24 ali 4805 25)
– – – drugo:
– – – – izdelan iz odpadnega papirja
Papir in karton, valovita (z nalepljenimi ravnimi površinskimi listi ali brez njih),
nabrana (krep, plisirana), reliefna ali luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz
tar. št. 4803 ali 4818
– 'UXJNUDIWSDSLUQDEUDQ NUHSDOLSOLVLUDQ YNOMXþQRUHOLHIQLDOLOXNQMDQL

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr

pr
pr

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr
pr
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4810

Papir in karton, premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali drugimi
anorganskimi snovmi z vezivom ali brez njega, toda brez drugega premaza,
površinsko barvana ali nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana ali
QHWLVNDQDY]YLWNLKDOLSUDYRNRWQLK YNOMXþQRNYDGUDWQLK OLVWLK
– Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za dUXJH JUDILþQH QDPHQH NL Y
VNXSQLNROLþLQLYODNHQYVHEXMHWDSRPDVLGRYNOMXþQRYODNHQGREOMHQLK]
PHKDQLþQLPSRVWRSNRP
– – v zvitkih:
– – – ãLULQHYHþNRWFP
– – – – drug
– 3DSLU LQ NDUWRQ ]D SLVDQMH WLVNDQMH DOL GUXJH JUDILþQH QDPHQH NL Y VNXSQL
NROLþLQL YODNHQ YVHEXMHWD SR PDVL QDG   YODNHQ GREOMHQLK ] PHKDQLþQLP
postopkom:
– – drugo:
– – – Y]YLWNLKãLULQHYHþNRWFPDOLYOLVWLK]HQRVWUDQLFRYHþNRWFPLQ
GUXJRVWUDQLFRYHþNRWFPYQH]ORåHQHP stanju:
– – – – v zvitkih:
– – – – – drugo
– – – – v listih

4810 13
4810 13 19

4810 29

4810 29 19
4810 29 20
4811

4811 41
4811 41 91

4811 51 00
4811 59 00
4811 90
4811 90 90
4813
4813 20 00
4819

4819 20
4819 20 10
4823

4823 12
4823 12 10
4823 70
4823 70 90

3

Papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken,
premazani, impregnirani, prekriti, površinsko barvani, površinsko okrašeni ali
WLVNDQLY]YLWNLKDOLSUDYRNRWQLK YNOMXþQRNYDGUDWQLK OLVWLKSROMXEQHYHOLNRVWL
razen izdelkov iz tar. št. 4803, 4804, 4809, 4810 ali 4818
– Papir in karton, premazana z lepilom:
– – samolepilna:
– – – drugo:
– – – – v zvitkih širine ne vHþ NRW  FP V SUHYOHNR L] QHYXONDQL]LUDQH
QDUDYQHDOLVLQWHWLþQHJXPH
– PapLU LQ NDUWRQ SUHPD]DQD LPSUHJQLUDQD DOL SRNULWD V SODVWLþQLPL PDVDPL
(razen lepil):
– – beljena, z maso nad 150 g/m2
– – drugo
– Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken:
– – drugo

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr
pr

pr

pr
pr
4

&LJDUHWQLSDSLUUD]UH]DQDOLQHUD]UH]DQYGRORþHQHYHOLNRVWLDOLYREOLNLNQMLåLF
ali ceveh
– 9]YLWNLKãLURNLKGRYNOMXþQRFP

pr

Škatle ]DERML YUHþH LQ GUXJL L]GHONL ]D SDNLUDQMH L] SDSLUMD NDUWRQD
celulozne vatH DOL OLVWRY DOL WUDNRY L] FHOXOR]QLK YODNHQ NDUWRQDåQL L]GHONL L]
papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah ali podobno
– =ORåOMLYH ãNDWOH ]DERML LQ NDVHWH L] QHYDORYLWHJD SDSLUMD DOL QHYDORYLWHJD
kartona:
– – z maso papirja ali kartona do 600 g/m2

pr

Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken,
UD]UH]DQL Y GRORþHQH YHOLNRVWL DOL REOLNH GUXJL L]GHlki iz celuloze, papirja,
kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken
– Papir v zvitkih ali trakovih, premazan z lepilom:
– – samolepilni
– – – WUDNRYL ãLULQH GR YNOMXþQR  FP NDWHULK SUHPD] YVHEXMH
QHYXONDQL]LUDQRQDUDYQRDOLVLQWHWLþQRJXPR
– Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase:
– – drugo

pr
pr
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4823 90

– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – drugo:
– – – – – drugo

pr

Poštne znamke, kolki ali podobne znamke, neunLþHQLNLVRYREWRNXDOLERGR
Y REWRNX Y GUåDYL Y NDWHUL LPDMR DOL ERGR LPHOL SUL]QDQR LPHQVNR YUHGQRVW
WDNVQLSDSLUMLEDQNRYFLþHNLDNFLMHGHOQLFHREOLJDFLMHLQSRGREQLGRNXPHQWL
– Bankovci

pr

4823 90 90
4907 00

4907 00 30
5007
5007 10 00
5007 20

5007 20 11
5007 20 19

5007 20 21
5007 20 31
5007 20 39
5007 20 41
5007 20 59
5007 20 61
5007 20 69
5007 20 71
5007 90
5007 90 30
5007 90 50
5007 90 90
5105

5105 21 00
5105 29 00
5105 31 00
5105 39
5105 39 90
5105 40 00
5111
5111 11
5111 11 11
5111 11 19

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov
– Tkanine iz buretne svile
– Druge tkanine, ki vsebujejo SR PDVL   DOL YHþ VYLOH DOL GUXJLK VYLOHQLK
odpadkov, razen buretne svile:
– – krep:
– – – nebeljene, degumirane ali beljene svile
– – – drug
– – pongee, habutai, honan, šantung, corah in podobne daljnjevzhodne
tkanine, v celoti svilene (nemešane z buretno svilo ali drugimi svilenimi
odpadki ali z drugimi svilenimi materiali):
– – – v platnovi vezavi, nebeljene ali nadalje neobdelane, razen degumirane
– – – druge:
– – – – v platnovi vezavi
– – – – druge
– – drugo:
– – – prozorne tkanine (odprto tkane)
– – – druge:
– – – – barvane
– – – – iz raznobarvnih prej:
– – – – – širine nad 57 cm do 75 cm
– – – – – druge
– – – – tiskane
– Druge tkanine:
– – barvane
– – iz raznobarvnih prej
– – tiskane
9ROQD LQ ILQD DOL JURED åLYDOVND GODND PLNDQD DOL þHVDQD YNOMXþQR V þHVDQR
volno, v masi)
– ýHVDQDYROQD
– – þHVDQDYROQDYUD]VXWHPVWDQMX- v pramenih
– – druga
– )LQDåLYDOVNDGODNDPLNDQDDOLþHVDQD
– – kašmirskih koz
– – druga:
– – – þHVDQD
– *UREDåLYDOVNDGODNDPLNDQDDOLþHVDQD
7NDQLQHL]PLNDQHYROQHDOLPLNDQHILQHåLYDOVNHGODNH
– .LYVHEXMHMRSRPDVLDOLYHþYROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH
– – PDVHGRYNOMXþQRJP2:
– – – loden tkanine (dodatna opomba 1./51 pogl.):
– – – – vrednosti 2,50 EUR/m2DOLYHþ
– – – – druge
– – – druge tkanine:

pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
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5111 11 91
5111 11 99
5111 20 00
5111 90
5111 90 10

– – – – iz volnene preje, vrednosti 2,50 EUR/m2DOLYHþ
– – – – druge
– 'UXJHYPHãDQLFLSUHWHåQRDOLVDPR]XPHWQLPLDOLVLQWHWLþQLPLILODPHQWL
– Druge:
– – ki po masi vsebujejo skupno nad 10% tekstilnih surovin iz poglavja 50

5112
5112 90
5112 90 10

7NDQLQHL]þHVDQHYROQHDOLþHVDQHILQHåLYDOVNHGODNH
– Druge:
– – ki po masi vsebujejo skupno nad 10% tekstilnih materialov iz poglavja 50

pr

5204

6XNDQHF ]D ãLYDQMH L] ERPEDåD QHSULSUDYOMHQ DOL SULSUDYOMHQ ]D SURGDMR QD
GUREQRNRQþQHPXSRUDEQLNXEUH]SUHGKRGQHJDSDNLUDQMDYPDQMãRHPEDODåR
– 3ULSUDYOMHQ ]D SURGDMR QD GUREQR NRQþQHPX SRUDEQLNX EUH] SUHGKRGQHJD
pakiranjDYPDQMãRHPEDODåR

5.9

5204 20 00

5205

5205 11 00
5205 12 00
5205 13 00
5205 14 00

5205 22 00
5205 23 00
5205 24 00
5205 26 00
5205 27 00
5205 28 00
5205 42 00
5205 43 00

5206

5206 12 00
5206 14 00
5206 15
5206 15 10
5206 15 90
5206 22 00
5206 23 00

3

%RPEDåQDSUHMD UD]HQVXNDQFD]DãLYDQMH NLYVHEXMHSRPDVLDOLYHþ
ERPEDåDQHSULSUDYOMHQD]DSURGDMRQDGUREQR
– (QRMQDSUHMDL]QHþHVDQLKYODNHQ
– – ãWHYLONHGHFLWHNVRYDOLYHþ PHWULþQHãWHYLONHNm do 14)
– – ãWHYLONHRGGRGHFLWHNVRY PHWULþQDãWHYLOND1PQDGGR
43)
– – ãWHYLONHRGGRGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHvilke Nm nad 43 do
52)
– – številke od 125 do 192,31 deciteksov (meWULþQH ãWHYLONH 1P QDG  GR
80)
– (QRMQDSUHMDL]þHVDQLKYODNHQ
– – ãWHYLONHRGGRGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH1PGR
– – ãWHYLONHRGGRGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH1PQDGGR
52)
– – ãWHYLONH RG  GR  GHFLWHNVRY PHWULþQH ãWHYLONH 1P QDG  GR
80)
– – ãWHYLONHRGGRGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH1PYHþNRWdo
YNOMXþQR
– – številke pod 106,38 deciteksov, vendar ne manj kot 83,33 deciteksov
PHWULþQHãWHYLONH1PQDGGR
– – ãWHYLONHGRGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH1PQDG
– 'YRMQDYHþQLWQDDOLSUDPHQVNDSUHMDL]þHVDQLKYODNHQ
– – številke na eno nit od 232,56 do 714,29 decLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH1P
nad 14 do 43 na eno nit)
– – ãWHYLONHQDHQRQLWRGGRGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH1P
nad 43 do 52 na eno nit)
%RPEDåQD SUHMD UD]HQ VXNDQFD ]D ãLYDQMH  NL YVHEXMH SR PDVL SRG 
ERPEDåDQHSULSUDYOMHQD]DSURGDMRQDGUREQR
– (QRMQDSUHMDL]QHþHVDQLKYODNHQ
– – ãWHYLONHRGGRGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH1PQDGGR
43)
– – ãWHYLONH RG  GR  GHFLWHNVRY PHWULþQH ãWHYLONH 1P QDG  GR
80)
– – ãWHYLONHSRGGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH1PQDG 
– – – ãWHYLONH SRG  GHFLWHNVRY YHQGDU YVDM  GHFLWHNVRY PHWULþQH
številke Nm nad 80 do 120)
– – – ãWHYLONHSRGGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH Nm nad 120)
– (QRMQDSUHMDL]þHVDQLKYODNHQ
– – ãWHYLONHRGGRGHFLWHVRY PHWULþQHãWHYLONH1PQDGGR
43)
– – ãWHYLONHRGGRGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH1PQDGGR
52)

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
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pr
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5206 25
5206 25 10

– – številNHSRGGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH1PQDG 
– – – ãWHYLONH SRG  GHFLWHNVRY YHQGDU YVDM  GHFLWHNVRY PHWULþQH
številke Nm nad 80 do 120)

pr

5208

5208 11
5208 11 10
5208 11 90
5208 12
5208 12 16
5208 12 19
5208 12 96
5208 32
5208 32 19
5209

5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210

5210 11
5210 11 10
5210 11 90
5210 21
5210 21 10
5210 22 00

BRPEDåQHWNDQLQHNLYVHEXMHMRSRPDVLDOLYHþERPEDåDPDVHGR
g/m2
– Nebeljene:
– – v platnovi vezavi, mase do 100 g/m2:
– – – tkanine za proizvodnjo povojev in medicinske gaze
– – – druge
– – v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:
– – – v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do vNOMXþQRJP2, in širine:
– – – – GRYNOMXþQRFP
– – – – nad 165 cm
– – – v platnovi vezavi, z maso nad 130 g/m2, širine:
– – – – GRYNOMXþQRFP
– Barvane:
– – v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:
– – – v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2GRYNOMXþQRJP2 in širine:
– – – – nad 165 cm
%RPEDåQH WNDQLQH NL YVHEXMHMR SR PDVL  DOL YHþ ERPEDåD PDVH QDG
200 g/m2
– Nebeljene:
– – v platnovi vezavi
– – WULQLWQLDOLãWLULQLWQLNHSHUYNOMXþQRNULåQLNHSHU
– – druge tkanine
– Beljene:
– – WULQLWQLDOLãWLULQLWQLNHSHUYNOMXþQRNULåQLNHSer
– – druge tkanine
– Barvane:
– – v platnovi vezavi
– – WULQLWQLDOLãWLULQLWQLNHSHUYNOMXþQRNULåQLNHSHU
– – druge tkanine
– ,]SUHMHUD]OLþQLKEDUY
– – v platnovi vezavi
– – tkanine za kavbojke (jeans) - denim
– – druge tkanine i]WULQLWQHJDDOLãWLULQLWQHJDNHSUDYNOMXþQRNULåQLNHSHU
– – druge tkanine:
– – – MDFTXDUGWNDQLQHãLULQHQDGFPGRYNOMXþQRFP
– – – druge
– Tiskane:
– – v platnovi vezavi
– – trinLWQLDOLãWLULQLWQLNHSHUYNOMXþQRNULåQLNHSHU
– – druge tkanine
%RPEDåQH WNDQLQH NL YVHEXMHMR SR PDVL SRG   ERPEDåD Y PHãDQLFL
SUHWHåQRDOLVDPR]XPHWQLPLDOLVLQWHWLþQLPLYODNQLPDVHGRJP 2
– Nebeljene:
– – v platnovi vezavi:
– – – ãLULQHGRYNOMXþQRFP
– – – širine nad 165 cm
– Beljene:
– – v platnovi vezavi:
– – – širine do vklMXþQRFP
– – WULQLWQLDOLãWLULQLWQLNHSHUYNOMXþQRNULåQLNHSer
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5210 29 00

– – druge tkanine
– Barvane:
– – v platnovi vezavi:
– – – ãLULQHGRYNOMXþQRFP
– – WULQLWQLDOLãWLULQLWQLNHSHUYNOMXþQRNULåQLNHSHU
– – druge tkanine
– Iz raznobarvne preje:
– – v platnovi vezavi
– – druge tkanine
– Tiskane:
– – v platnovi vezavi
– – druge tkanine

5210 31
5210 31 10
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 59 00
5211

5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 49
5211 49 10
5211 49 90
5211 51 00
5211 59 00
5306
5306 10
5306 10 10
5306 20
5306 20 10
5308
5308 10 00
5308 20
5308 20 10
5308 20 90
5308 90
5308 90 12
5308 90 19
5308 90 90
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3

%RPEDåQH WNDQLQH NL YVHEXMHMR SR PDVL SRG  ERPEDåD Y PHãDQLFL
SUHWHåQRDOLVDPR]XPHWQLPLDOLVLQWHWLþQLPLYODNQLPDVHQDGJP 2
– Nebeljene:
– – v platnovi vezavi
– – WULQLWQLDOLãWLULQLWQLNHSHUYNOMXþQRNULåQLNHSHU
– – druge tkanine
– Barvane:
– – v platnovi vezavi
– – trinLWQLDOLãWLULQLWQLNHSHUYNOMXþQRNULåQLNHSHU
– – druge tkanine
– Iz raznobarvne preje:
– – v platnovi vezavi
– – tkanine za kavbojke (jeans) - denim
– – druge tkanine:
– – – jacquard tkanine
– – – druge
– Tiskane:
– – v platnovi vezavi
– – druge tkanine
Lanena preja
– Enojna:
– – nepripravljena za prodajo na drobno:
– – – ãWHYLONHGHFLWHNVRYDOLYHþ GRPHWULþne številke Nm)
– 'YRMQDYHþQLWQDDOLSUDPHQVND
– – nepripravljena za prodajo na drobno
Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja
– Preja iz kokosovega vlakna
– Preja iz konoplje:
– – nepripravljena za prodajo na drobno
– – SULSUDYOMHQD ]D SURGDMR QD GUREQR NRQþQHPX SRUDEQLNX EUH]
SUHGKRGQHJDSDNLUDQMDYPDQMãRHPEDODåR
– Druga:
– – preja iz ramije:
– – – številke 277,8 deciteksov ali veþ PHWULþQHãWHYLONH1PQHYHþNRW
– – – ãWHYLONHSRGGHFLWHNVRY PHWULþQHãWHYLONH1PQDG
– – druga

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

5309

5309 21
5309 21 90
5309 29 00

Lanene tkanine
– Ki vsHEXMHMRSRPDVLDOLYHþODQX
– – nebeljene ali beljene:
– – – nebeljene
– – – beljene
– – druge
– Ki vsebujejo po masi do 85 % lanu:
– – nebeljene ali beljene:
– – – beljene
– – druge

5310
5310 10
5310 10 10
5310 10 90

7NDQLQHL]MXWHDOLGUXJLKWHNVWLOQLKOLLþQDWLKYODNHQ iz tar. št. 5303
– Nebeljene:
– – ãLULQHGRYNOMXþQRFP
– – širine nad 150 cm

pr
pr

5401

Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih ali siQWHWLþQLK YODNHQ
QHSULSUDYMHQ DOL SULSUDYOMHQ ]D SURGDMR QD GUREQR NRQþQHPX SRUDbniku brez
SUHGKRGQHJDSDNLUDQMDYPDQMãRHPEDODåR
– ,]VLQWHWLþQLKILODPHQWRY
– – nepripravljen za prodajo na drobno:
– – – drug

pr

5309 11
5309 11 10
5309 11 90
5309 19 00

5401 10
5401 10 19
5402

5402 10
5402 10 10
5402 10 90
5402 20 00
5402 31 00
5402 33 00
5402 39
5402 39 10
5402 41 00
5402 42 00
5402 43 00
5402 49
5402 49 10
5402 49 91
5402 49 99
5402 51 00
5402 52 00
5402 62 00
5402 69
5402 69 90
5403

5403 31 00
5403 32 00

3

3UHMD L] VLQWHWLþQLK ILODPHQWRY UD]HQ VXNDQFD ]D ãLYDQMH  QHSULSUDYOMHQD ]D
SURGDMR QD GUREQR YNOMXþQR V VLQWHWLþQLPL PRQRILODPHQWL ãWHYLONH SRG 
deciteksov
– Preja velike trdnosti (iz najlona ali drugih poliamidov):
– – iz aramidov
– – druga
– Preja velike trdnosti iz poliestra
– Teksturirana preja:
– – L]QDMORQDDOLGUXJLKSROLDPLGRYãWHYLONHQDHQRQLWGRYNOMXþQRWHNVRY
– – iz poliestra:
– – druga:
– – – iz polipropilena
– Druga preja, enojna nesukana ali vpredena, do 50 zavojev na meter:
– – iz najlona ali drugih poliamidov
– – iz poliestrov, delno orientiranih
– – iz poliestrov, druga
– – druga:
– – – elastomerna
– – – drugo:
– – – – iz polipropilena
– – – – druge
– Druga preja, enojna, vpredena, z nad 50 zavoji na meter:
– – iz najlona ali drugih poliamidov
– – iz poliestra
– 'UXJDSUHMDGYRMQDYHþQLWQDDOLSUDPHQVND
– – iz poliestra
– – druga:
– – – drugo
Preja iz umetnih filamentov (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za
SURGDMR QD GUREQR YNOMXþQR ] XPHWQLPL PRQRILODPHQWL številke manj kot 67
deciteksov
– Druga preja, enojna:
– – iz viskoznega rajona, brez zavojev ali do 120 zavojev na meter
– – iz viskoznega rajona z nad 120 zavoji na meter

pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

5403 33
5403 33 10

– – iz celuloznega acetata:
– – – HQRMQDEUH]]DYRMHYDOL]QDMYHþ]DYRMLQDPHWHU
– 'UXJDSUHMDGYRMQDYHþQLWQDDOLSUDPHQVND
– – iz viskoznega rajona

5403 41 00
5404

5404 10
5404 10 10
5407
5407 20
5407 20 11

5407 41 00
5407 43 00
5407 71 00
5407 72 00
5407 92 00

3

6LQWHWLþQLPRQRILODPHQWLãWHYLONHGHFLWHNVRYDOLYHþNDWHULKQREHQSUHþQL
prerez ne presega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz
VLQWHWLþQLKWHNVWLOQLKVXURYLQYLGQHãLULQHGRPP
– Monofilamenti:
– – elastomerni
7NDQLQH L] SUHMH L] VLQWHWLþQLK ILODPHQWRY YNOMXþQR WNDQLQH GREOMHQH L]
izdelkov iz tar. št. 5404
– Tkanine, dobljene iz trakov ali podobnih izdelkov:
– – iz polietilena ali polipropilena, širine:
– – – pod 3 m
– 'UXJH WNDQLQH NL YVHEXMHMR SR PDVL   DOL YHþ ILODPHQWRY L] QDMORQD DOL
drugih poliamidov:
– – nebeljene ali beljene
– – L]SUHMHUD]OLþQLKEDUY
– 'UXJHWNDQLQHNLYVHEXMHMRSRPDVLDOLYHþVLQWHWLþQLKILODPHQWRY
– – nebeljene ali beljene
– – barvane
– Druge tkanine:
– – barvane

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr

pr

pr

pr
pr
pr
pr
pr

5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00

Tkanine L]SUHMHL]XPHWQLKILODPHQWRYYNOMXþQRWNDQLQHGREOMHQHL]L]GHONRY
iz tar. št. 5405
– Druge tkanine:
– – nebeljene ali beljene
– – barvane
– – iz raznobarvne preje
– – tiskane

pr
pr
pr
pr

5501
5501 30 00

Prameni iz siQWHWLþQLKILOamentov
– Akrilni ali modakrilni

pr

5502 00
5502 00 40
5502 00 80

Prameni iz umetnih filamentov
– Iz acetatov
– Drugi

pr
pr

5503

6LQWHWLþQDYODNQDUH]DQDQHPLNDQDQHþHVDQDLQQHGUXJDþHSULSUDYOMHQD]D
predenje
– Iz najlona ali drugih poliamidov:
– – iz aramidov:
– – – druga
– – druga
– Iz poliestra
– Akrilna ali modakrilna
– Iz polipropilena

pr
pr
pr
pr
pr

8PHWQD YODNQD UH]DQD QHPLNDQD QHþHVDQD LQ QH GUXJDþH SULSUDYOMHna za
predenje
– Iz viskoznega rajona
– Druga

pr
pr

5408

5503 10
5503 10 19
5503 10 90
5503 20 00
5503 30 00
5503 40 00
5504
5504 10 00
5504 90 00
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5506
5506 20 00
5506 30 00
5506 90
5506 90 10
5506 90 90

6LQWHWLþQD YODNQD UH]DQD PLNDQD þHVDQD DOL GUXJDþH SULSUDYOMHQD ]D
predenje
– Iz poliestra
– Iz akrila ali modakrila
– Druga:
– – polivinilkloridna vlakna (PVC)
– – druga

pr
pr

5507 00 00

8PHWQDYODNQDUH]DQDPLNDQDþHVDQDDOLGUXJDþHSULSUDYOMHQD]DSUHGHQMH

pr

5509

3UHMD UD]HQVXNDQFD]DãLYDQMH L]UH]DQLKVLQWHWLþQLKYODNHQQHSULSUDYOMHQD
za prodajo na drobno
– Druga preja iz rezanih poliestrskih vlaken:
– – YPHãDQLFLSUHWHåQRDOLVDPR]ERPEDåHP
– Druga preja iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:
– – druga

5509 53 00
5509 69 00
5510

5510 11 00
5510 30 00
5515
5515 21
5515 21 30
5515 21 90
5516

5516 32 00
5601
5601 30 00
5602

5602 21 00
5602 90 00
5603
5603 11
5603 11 90
5603 12
5603 12 90
5603 13
5603 13 90
5603 14
5603 14 90

3

pr
pr

pr
pr

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken, nepripravljena za
prodajo na drobno
– .LYVHEXMHSRPDVLDOLYHþUH]DQLKXPHWQLKYODNHQ
– – enojna preja
– 'UXJDSUHMDYPHãDQLFLSUHWHåQRDOLVDPR]ERPEDåHP

pr
pr

'UXJHWNDQLQHL]UH]DQLKVLQWHWLþQLKYODNHn
– Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:
– – YPHãDQLFLSUHWHåQRDOLVDPR]XPHWQLPLDOLVLQWHWLþQLPLILODPHQWL
– – – tiskane
– – – druge

pr
pr

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken
– .LYVHEXMHMRSRPDVLSRGUH]DQLKXPHWQLKYODNHQYPHãDQLFLSUHWHåQR
DOLVDPR]YROQRDOLILQRåLYDOVNRGODNR
– – barvane

pr

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do 5 mm
NRVPLþL SUDKLQQRSNL-YODNQDWLYR]OLþNL
– Tekstilni koVPLþLSUDKLQQRSNL

pr

.OREXþHYLQDYNOMXþQR]LPSUHJQLUDQRSUHYOHþHQRDOLODPLQLUDQR
– 'UXJD NOREXþHYLQD QHLPSUHJQLUDQD QHSUHYOHþHQD QHSUHNULWD DOL
nelaminirana:
– – L]YROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH
– Drugo

pr
pr

1HWNDQLWHNVWLOYNOMXþQRLPSUHJQLUDQSUHYOHþHQSUHNULWDOLODPLQLUDQ
– ,]XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLKILODPHQWRYL]SRJODYMD
– – z maso 25 g/m2 ali manj:
– – – drug
– – z maso nad 25 g/m2GRYNOMXþQRJP2:
– – – drug
– – z maso nad 70 g/m2GRYNOMXþQRJP2:
– – – drug
– – z maso nad 150 g/m2:
– – – drug

pr
pr
pr
pr
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5604

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in
podobnoL]WDUãWDOLLPSUHJQLUDQLSUHYOHþHQLSUHNULWLREORåHQL]
JXPRDOLSODVWLþQRPDVR
– Niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim materialom
– Poliestrske, najlon in druge poliamidne preje in preje iz viskozne svile,
velike jakostLLPSUHJQLUDQHDOLSUHYOHþHQH
– Drugo

pr
pr

Posukana preja, zviti trakovi in podobne oblike iz tar.št. 5404 in 5405, razen
povitih proizvodov iz tar.št. 5605 in posukane preje iz konjske dlake iz grive in
UHSDåHQLOMVNDSUHMD YNOMXþQRNRVPLþHQDåHQLOMVNDSUHMD HIHNWQRYR]OLþDVWD
preja
– Drugo:
– – posukana preja

pr

5604 10 00
5604 20 00
5604 90 00
5606 00

5606 00 91
5607
5607 50

5607 50 11
5607 50 19
5607 90
5607 90 90
5608

5608 19
5608 19 30
5608 90 00
5703
5703 20
5703 20 99
5705 00
5705 00 10
5705 00 30
5705 00 90
5801

5801 33 00
5801 35 00
5902
5902 10
5902 10 10

3

'YRQLWQH YUYL GUXJH YUYL PRWYR]L NRQRSFL LQ NDEOL YNOMXþQR SUHSOHWHQH
LPSUHJQLUDQHSUHYOHþHQHSUHNULWHREORåHQH]JXPRDOLSODVWLþQo maso
– ,]GUXJLKVLQWHWLþQLKYODNHQ
– – iz najlona ali drugih poliamidov ali iz poliestrov:
– – – številke nad 50.000 deciteksov (5 g/m):
– – – – prepleteno ali vpleteno
– – – – drugi
– Drugo:
– – drugo

pr

pr
pr
pr

9R]ODQL PUHåDVWL L]GHONL L] PRWYR]RY YUYL DOL NRQRSFHY ]JRWRYOMHQH ULELãNH
PUHåHLQGUXJH]JRWRYOMHQHPUHåHL]WHNVWLOQHJDPDWHULDOD
– ,]XPHWQHJDDOLVLQWHWLþQHJDWHNVWLOQHJDPDWHULDOD
– – drugo:
– – – ]JRWRYOMHQHPUHåH
– – – – drugo
– Drugo

pr
pr

3UHSURJH LQ GUXJD WDOQD SRNULYDOD L] WHNVWLOD WDIWDQD GRNRQþDQD DOL
QHGRNRQþDQD
– Iz najlona ali drugih poliamidov:
– – druga:
– – – druga

8

Druge preproge in druga talna preNULYDOD L] WHNVWLOD GRNRQþDQD DOL
QHGRNRQþDQD
– ,]YROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH
– ,]VLQWHWLþQLKDOLXPHWQLKWHNVWLOQLKVXURYLQ
– Iz drugih tekstilnih surovin

pr
pr
pr

7NDQLQH ] ]DQNDVWR R] ODVDVWR SRYUãLQR LQ WNDQLQH L] åHQLOMske preje, razen
tkanin iz tar.št. 5802 ali 5806
– ,]XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLKYODNHQ
– – druge tkanine z razrezanimi zankami po votku
– – tkanine z razrezanimi zankami po osnovi

pr
pr

Kord tkanine za avtomobilske SODãþH L] SUHMH L] QDMORQD SROLHVWUD DOL
viskoznega rajona, velike trdnosti
– Iz najlona in drugih poliamidov:
– – impregnirane z gumo

pr
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Dod. ozn.
1
2
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5902 20
5902 20 10
5902 90
5902 90 10

– Iz poliestrov:
– – impregnirane z gumo
– Druge:
– – impregnirane z gumo

5903

7HNVWLOQL PDWHULDOL LPSUHJQLUDQL SUHPD]DQL SUHYOHþHQL DOL SUHNULWL DOL
ODPLQLUDQLVSODVWLþQLPLPDVDPLUD]HQWLVWLKL]WDUãW
– S poli(vinilkloridom):
– – impregnirane
– – premazane, prevOHþHQHDOLODPLQLUDQH
– S poliuretanom:
– – impregnirane
– – SUHPD]DQHSUHYOHþHQHDOLODPLQLUDQH
– Druge:
– – impregnirane
– – SUHPD]DQHSUHYOHþHQHDOLODPLQLUDQH
– – – s celuloznimi derivati aOLGUXJLPLSODVWLþQLPLVQRYPLVWNDQLQRQDOLFX
– – – druge

5903 10
5903 10 10
5903 10 90
5903 20
5903 20 10
5903 20 90
5903 90
5903 90 10
5903 90 91
5903 90 99
5906
5906 99
5906 99 90
5909 00
5909 00 10
5910 00 00

5911

5911 31
5911 31 11
5911 31 19
5911 31 90
5911 40 00

6001
6001 10 00
6001 21 00
6001 22 00
6001 29
6001 29 10
6001 29 90

3

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tar.št. 5902
– Drugi:
– – drugo:
– – – drugo

pr

&HYL ]D þUSDONH LQ SRGREQH FHYL L] WHNVWLOQLK VXURYLQ YNOMXþQR REORåHQH LQ
armirane, s priborom iz drugega materiala ali brez njega
– ,]VLQWHWLþQLKYODNHQ

5.6

Trakovi in jermeni iz tekstilnega materiala za transportne ali transmisijske
QDPHQHRMDþHQLDOLQHRMDþHQLV kovino ali drugim materialom

5

7HNVWLOQL L]GHONL LQ SUHGPHWL ]D WHKQLþQH QDPHQH QDYHGHQL Y  RSRPEL N
temu poglavju
– 7HNVWLOQH WNDQLQH LQ NOREXþHYLQD EUH]NRQþQH DOL ] HOHPHQWL ]D VSDMDQMH NL
se uporabljajo pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri podobnih strojih (npr. za
celulozo ali azbest cement):
– – mase manj kot 650 g/m2:
– – – VYLOHQHDOLL]XPHWQLKLQVLQWHWLþQLKYODNHQ
– – – – WHNVWLOQH WNDQLQH SRGORåHQH DOL QHSRGORåHQH V NOREXþHYLQR L]
VLQWHWLþQLKYODNHQNLVe uporabljajo v strojih za izdelavo papirja
– – – – druge
– – – druge
– Tkanine za precejanje in stiskanje, ki se uporabljajo v stiskalnicah za olje in
SRGREQRYNOMXþQRWNDQLQHL]GHODQHL]þORYHãNLKODV
3OLãDVWL PDWHULDOL YNOMXþQR ] GROJRODVDVWLPL LQ PDWHULDOL ] ]DQNDVWR SRYUãLQR
SOHWHQLDOLNYDþNDQL
– Materiali z dolgolasasto površino (nad 5 mm)
– Materiali z zankasto površino:
– – L]ERPEDåD
– – iz umetnih ali sLQWHWLþQLKYOaken
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – L]YROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH
– – – drugi

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
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3
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6002

3OHWHQLDOLNYDþNDQLPDWHULDOLãLURNLGRYNOMXþQRFPNLYVHEXMHMRSRPDVL
 DOL YHþ HODVWRPHUQH SUHMH DOL QLWL L] NDYþXND DOL JXPH UD]HQ WLVWLK L] WDU
številke 6001
– .LSRPDVLYVHEXMHMRDOLYHþHODVWRPHUQHSUHMHYHQGDUEUH]JXPLMDVWH
niti
– Drugi

pr
pr

'UXJLPDWHULDOLSOHWHQLSRRVQRYL YNOMXþQR]PDWHULDOLGREOMHQLPL z "galloon"
pletilnimi stroji), razen tistih iz tar. številk 6001 do 6004
– ,]VLQWHWLþQLKYODNHQ
– – iz raznobarvnih prej:
– – – drugi

7.4

6002 40 00
6002 90 00
6005

6005 33
6005 33 90
6006
6006 31
6006 31 90
6006 32
6006 32 90
6006 33
6006 33 90
6006 34
6006 34 90
6006 41 00
6006 42 00
6006 43 00
6006 44 00
6117
6117 80
6117 80 90
6305
6305 10
6305 10 90
6305 32

6305 32 81
6305 32 89
6305 33
6305 33 10
6305 33 91
6305 33 99
6306

6306 12 00

'UXJLSOHWHQLDOLNYDþNDQLPDWHULDOL
– ,]VLQWHWLþQLKYODNHQ
– – nebeljeni ali beljeni:
– – – drugi
– – barvani:
– – – drugi
– – iz raznobarvnih prej:
– – – drugi
– – tiskani:
– – – drugi
– Iz umetnih vlaken:
– – nebeljeni ali beljeni
– – barvani
– – iz raznobarvnih prej
– – tiskani
'UXJ JRWRY SULERU ]D REODþLOD SOHWHQ DOL NYDþNDQ SOHWHQL DOL NYDþNDQL GHOL
REODþLODOLSULERUD]DREODþLOD
– Drug pribor:
– – drugo
9UHþHLQYUHþNH]DSDNLUDQMHEODJD
– ,]MXWHLQGUXJLKWHNVWLOQLKOLþQDWLKYODNHQiz tar.št. 5303:
– – druge
– ,]XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLKWHNVWLOQLKPDWHULDORY
– – IOHNVLELOQHYUHþH EXONNRQWHMQHUML- 3000 kg):
– – – iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov ali podobnih oblik:
– – – – drugo:
– – – – – iz materiala z maso 120 g/m2 ali manj
– – – – – iz materiala z maso nad 120 g/m2
– – druge, iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov ali podobnih oblik:
– – – SOHWHQHDOLNYDþNDQH
– – – druge:
– – – – iz materiala z maso do 120 g/m2 ali manj
– – – – iz materiala z maso nad 120 g/m2
Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); šotori; jadra
(za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za taborjenje
– Ponjave; platnene strehe in zunanje platnene navojnice:
– – L]VLQWHWLþQLKYODNHQ

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

8

pr

pr
pr
pr
pr
pr
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6406

'HOL REXWYH YNOMXþQR ]JRUQML GHOL NL VR SULWUMHQL QD SRGSODW DOL QH UD]HQ QD
]XQDQMLSRGSODW YORåNL]DREXWHYYVWDYNL]DSHWHLQSRGREQLL]GHONLJDPDãH
RYLMDþLLQSRGREQLL]GHONLLQQMLKRYLGHOL
– Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen opetnikov:
– – iz usnja:
– – – zgornji deli
– – iz drugih materialov
– Drugo:
– – iz drugih materialov:
– – – podplati iz usnja ali sestavljenega usnja

6406 10
6406 10 11
6406 10 90
6406 99
6406 99 60

3

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr

pr

6702 10 00
6702 90 00

8PHWQR FYHWMH OLVWMH LQ VDGHåL LQ QMLKRYL GHOL L]GHONL L]GHODQL L] XPHWQHJD
FYHWMDOLVWMDDOLVDGHåHY
– ,]SODVWLþQLKPDV
– Iz drugih materialov

pr
pr

6803 00
6803 00 10

Skrilavec, obdelan, izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca
– 6WUHãQHLQ]LGQHSORãþH

pr

6813

Frikcijski material in izdelki iz frikcijskega materiala (npr. pORãþHYDOMLWUDNRYL
segmenti, koluti, podstavki, obloge), nemontirani, za zavore, sklopke ali
podobno, na bazi azbesta, drugih mineralnih materialov ali celuloze, pa tudi
kombinirani s tekstilom ali drugimi materiali
– =DYRUQHREORJHLQSORãþLFH
– – druge
– Drugo:
– – drugo

6702

6813 10
6813 10 90
6813 90
6813 90 90
6815
6815 10
6815 10 10
6815 10 90
6902
6902 10 00
6902 20
6902 20 10
6902 20 91
6902 90 00
6903

6903 20
6903 20 90
6903 90
6903 90 10
6903 90 80

,]GHONLL]NDPQDDOLGUXJLKPLQHUDOQLKPDWHULDORY YNOMXþQRVL]GHONLLz šote), ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Izdelki iz grafita ali drugega ogljika, ki niVR]DHOHNWURWHKQLþQHQDPHQH
– – ogljikova vlakna in izdelki iz ogljikovih vlaken
– – drugo
Ognjevarna opeka, bORNLSORãþLFHLQSRGREQLRJQMHYDUQLNHUDPLþQLL]GHONL]D
vgraditev, razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin
– .LYVHEXMHMRSRPDVLYHþNRWHOHPHQWRY0J&DLQDOL&UL]UDåHQLKNRW
MgO, CaO in Cr2O3SRVDPLþQo ali skupaj
– .L YVHEXMHMR SR PDVL YHþ NRW   DOXPLQLMHYHJD RNVLGD $O2O3),
silicijevega dioksida (SiO2) ali mešanice ali spojin teh izdelkov:
– – NLYVHEXMHMRDOLYHþVLOLFLMHYHJDGLRNVLGD 6L22) po masi
– – drugo:
– – – NLSRPDVLYVHEXMHMRYHþNRWYHQGDUGRDOXPLQLMHYHJDRNVLGD
(Al2O3)
– Drugo
'UXJLRJQMHYDUQLNHUDPLþQLL]GHONL QSUUHWRUWHWDOLOQLORQFLSRQYHEUL]JDOQH
šobe-L]OLYDOQLNLþHSLSRGORJHNDGLFHYLREORJHLQSalice), razen iz silikatne
fosilne moke ali iz podobne silikatne zemljine
– .L YVHEXMHMR SR PDVL YHþ Not 50 % aluminijevega oksida (Al2O3) ali
mešanice ali spojine aluminijevega oksida ali silicijevega dioksida (SiO2):
– – ki po masi vseEXMHMRDOLYHþDOXPLQLMHYHJDRNVLGD $O2O3)
– Drugo:
– – NLSRPDVLYVHEXMHMRYHþNRWYHQGDUGRJUDILWDDOLGUXJLKREOLN
ogljika ali mešanic teh snovi
– – drugo

3.6
3.6

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
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6909

.HUDPLþQLL]GHONL]DODERUDWRULMVNRNHPLþQRLQGUXJRWHKQLþQRUDERNRULWDLQ
SRGREQH SRVRGH NL VH XSRUDEOMDMR Y NPHWLMVWYX NHUDPLþQL ORQFL NR]DUci in
podobni izdelki, ki se uporabljajo za transport ali pakiranje blaga
– .HUDPLþQLL]GHONL]DODERUDWRULMVNRNHPLþQRLQGUXJRWHKQLþQRUDER
– – drugo

pr

Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla
– Plastno varnostno steklo:
– – velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, letala, vesoljske ladje ali
plovila:
– – – drugo:
– – – – velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v motorna vozila
– – – – drugo

pr
3

6909 19 00
7007
7007 21

7007 21 91
7007 21 99
7010

7010 10 00
7010 90

7010 90 71
7010 90 79
7014 00 00

7015

7015 10 00
7019

7019 12 00
7019 19
7019 19 10
7019 19 90

7019 32 00
7019 40 00
7019 51 00
7019 52 00
7019 59 00
7019 90
7019 90 10
7019 90 91
7019 90 99

Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za
WUDQVSRUW DOL SDNLUDQMH EODJD VWHNOHQL NR]DUFL ]D YODJDQMH þHSL SRNURYL LQ
druga zapirala, iz stekla
– Ampule
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo, z nominalno prostornino:
– – – – manj kot 2,5 l:
– – – – – za farmacevtske izdelke, z nominalno prostornino:
– – – – – – YHþNRWO
– – – – – – QHYHþNRWO

pr
pr

6WHNOHQL L]GHONL ]D VLJQDOL]DFLMR LQ RSWLþQL GHOL L] VWHNOD UD]HQ WLVWLK L] War.št.
 RSWLþQRQHREGHODQL

3

6WHNOD]DXUHLQSRGREQDVWHNODVWHNOD]DQHNRUHNWLYQDDOLNRUHNWLYQDRþDOD
L]NULYOMHQDXSRJQMHQDYRWODLQSRGREQRREGHODQDRSWLþQRQHREGHODQDYRWOD
sferna stekla in segmenti za proizvodnjo takih stekel
– 6WHNOD]DNRUHNWLYQDRþDOD

pr

6WHNOHQD YODNQD YNOMXþQR V VWHNOHQR YROQR  LQ L]GHONL L] QMLK QSU SUHMD
tkanine)
– Trakovi iz steklenih vlaken (netkani), roving preja in rezane niti:
– – roving prediva
– – drugo:
– – – iz filamentov
– – – iz rezanih vlaken
– 7DQþLFH YRDO  PUHåH URJR]QLFH åLPQLFH SORãþH LQ SRGREQL QHWNDQL
izdelki:
– – WDQþLFH YRDO
– Tkane tkanine, narejene iz roving prediva
– Druge tkane tkanine:
– – ãLULQHQHYHþNRWFP
– – ãLULQHYHþNRWFPWNDQHYSODWQRYLYH]DYLNDWHULKPDVDMHPDQMãDNRW
250 g/m2L]ILODPHQWRYNLQDHQRSUHMRPHULMRQHYHþNRWWHNVRY
– – drugo
– Drugo:
– – netekstilna vlakna v razsutem stanju
– – drugo:
– – – iz tekstilnih vlaken
– – – drugo

pr
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pr
pr
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7104

6LQWHWLþQL DOL UHNRQVWUXLUDQL GUDJL DOL SROGUDJL NDPQL REGHODQL DOL QHREGHODQL
nesortirani ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani, nevdelani; nesortirani
VLQWHWLþQL DOL UHNRQVWUXLUDQL GUDJL DOL SROGUDJL NDPQL ]DþDVQR QDQL]DQL ]DUDGL
ODåMHJDWUDQVSRUWD
– Drugi

pr

Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah
– Nelegirani grodelj, ki vsebuje do 0,5 mas.% fosforja:
– – ki vsebuje najmanj 0,4 mas.% mangana:
– – – ki vsebuje 1 mas.% ali manj silicija
– – – NLYVHEXMHYHþNRWPDVVLOLFLMD
– – ki vsebuje manj kot 0,1 mas.% mangana

pr
pr
pr

7104 90 00
7201
7201 10
7201 10 11
7201 10 19
7201 10 90
7202
7202 11
7202 11 80
7202 19 00
7202 21
7202 21 10
7202 21 90
7202 29
7202 29 90
7202 30 00
7202 41
7202 41 91
7202 41 99
7202 49
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
7202 50 00
7202 70 00
7202 80 00
7202 92 00
7202 93 00
7202 99
7202 99 19
7207
7207 12
7207 12 10
7207 19

7207 19 16

Fero-predzlitine
– Fero-mangan:
– – NLYVHEXMHYHþNRWPDVRJOMLND
– – – drugo
– – drugo
– Fero-silicij:
– – NLYVHEXMHYHþNRWPDVVLOLFLMD
– – – NLYVHEXMHYHþNRWPDVYHQGDUQDMYHþPDVVLOLFLMD
– – – NLYVHEXMHYHþNRWPDVVLOLFLMD
– – drugo:
– – – drugo
– Fero-siliko-mangan
– Fero-krom:
– – NLYVHEXMHYHþNRWPDVRJOMLND
– – – NLYVHEXMHYHþNRt 6 mas.% ogljika:
– – – – NLYVHEXMHGRYNOMXþQRPDVNURPD
– – – – NLYVHEXMHYHþNRWPDVNURPD
– – drugo:
– – – NLYVHEXMHQDMYHþPDVRJOMLND
– – – NLYVHEXMHYHþNRWPDVYHQGDUQDMYHþPDVRJOMLND
– – – NLYVHEXMHYHþNRWPDVYHQGDUQDMYHþPDVRJOMLND
– Fero-siliko-krom
– Fero-molibden
– Fero-volfram in fero-siliko-volfram:
– Druge:
– – fero-vanadij
– – fero-niobij
– – drugo:
– – – fero-fosfor:
– – – – NLYVHEXMHPDVDOLYHþIRVIRUMD
3ROL]GHONLL]åHOH]DDOLQHOHJLUDQHJDMHNOD
– Ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika:
– – drugiVSUDYRNRWQLP UD]HQNYDGUDWQHJD SUHþQLPSUHUH]RP
– – – valjani ali kontinuirno vliti
– – drugi:
– – – VNURåQLPDOLPQRJRNRWQLPSUHþQLPSUHUH]RP
– – – – valjani ali kontinuirno vliti:
– – – – – drugi:
– – – – – – drugi
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7208

3ORãþDWLWRSORYDOMDQLL]GHONLL]åHOH]DDOLQHOHJLUDQHJDMHNODãLULQHPPDOL
YHþQHSODWLUDQLQHSUHYOHþHQLLQQHSUHNULWL
– Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:
– – GHEHOLQHYHþNRWPP
– – – drugi, debeline:
– – – – YHþNRWPPYHQGDUQHYHþNRWPPãLULQH
– – – – – PPDOLYHþ
– – GUXJLGHEHOLQHPPDOLYHþYHQGDUQHYHþNRWPP
– – – drugi, širine:
– – – – PPDOLYHþ
– Drugi (v kolobarjih ali ne):
– – VDPR SRYUãLQVNR REGHODQL DOL VDPR UH]DQL Y REOLNH GUXJDþQH RG
pravokotnih ali kvadratnih

7208 51

7208 51 91
7208 52
7208 52 91
7208 90
7208 90 10

7210

7210 12

7210 12 11
7210 30
7210 30 10
7210 30 90
7210 49
7210 49 10
7210 49 90
7210 50
7210 50 10
7210 70

7210 70 39
7210 70 90
7210 90
7210 90 10

7210 90 31
7210 90 90
7212
7212 20
7212 20 90
7212 30
7212 30 90
7212 40

7212 40 98

3

3ORãþDWLYDOMDQLL]GHONLL]åHOH]DDOLQHOHJLUDQHJDMHNODãLULQHPPDOLYHþ
SODWLUDQLSUHYOHþHQLDOLSUHNULWi
– 3ODWLUDQLDOLSUHYOHþHQLVNRVLWURP
– – debeline do 0,5 mm:
– – – VDPR SRYUãLQVNR REGHODQL DOL VDPR UH]DQL Y REOLNH GUXJDþQH RG
pravokotnih ali kvadratnih:
– – – – SRNRVLWUHQDSORþHYLQD
– Elektrolitsko platirani ali prHYOHþHQLVFLQNRP
– – VDPR SRYUãLQVNR REGHODQL DOL VDPR UH]DQL Y REOLNH GUXJDþQH RG
pravokotnih ali kvadratnih
– – drugi
– 'UXJDþHSUHYOHþHQLVFLQNRP
– – drugi:
– – – samo površinsko obdelani, ali samo rezanL Y REOLNH GUXJDþQH RG
pravokotnih ali kvadratnih
– – – drugi
– 3ODWLUDQLDOLSUHYOHþHQLVNURPRYLPLRNVLGLDOLVNURPRPLQNURPRYLPLRNVLGL
– – VDPR SRYUãLQVNR REGHODQL DOL VDPR UH]DQL Y REOLNH GUXJDþQH RG
pravokotnih ali kvadratnih
– 3REDUYDQLODNLUDQLDOLSUHYOHþHQLVSODVWLþQRPDVR
– – VDPR SRYUãLQVNR REGHODQL DOL VDPR UH]DQL Y REOLNH GUXJDþQH RG
pravokotnih ali kvadratnih:
– – – drugo
– – drugi
– Drugi:
– – SUHYOHþHQLVVUHEURPDOL]ODWRPSODWLQRDOLHPDMOLUDQL
– – drugi:
– – – VDPRSRYUãLQVNRREGHODQLYNOMXþQRVSUHYOHNDQMHP]GUXJLPLNRYLQDPL
DOLVDPRUH]DQLYREOLNHGUXJDþQHRGSUDYRNRWQLKDOLNYDGUDWQLK
– – – – platirani
– – – drugi
3ORãþDWL YDOMDQL L]GHONL L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD ãLURNL PDQM NRW 
PPSODWLUDQLSUHYOHþHQLDOLSUHNULWL
– (OHNWUROLWVNRSODWLUDQLDOLSUHYOHþHQLVFLQNRP
– – ãLULQHQHYHþNRWPP
– DrXJDþHSODWLUDQLDOLSUHYOHþHQLVFLQNRP
– – ãLULQHQHYHþNRWPP
– %DUYDQLODNLUDQLDOLSUHYOHþHQLVSODVWLþQRPDVR
– – drugi:
– – – ãLULQHQHYHþNRWPP
– – – – drugi
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7212 50

– 3ODWLUDQLDOLSUHYOHþHQLQDGUXJQDþLQ
– – ãLULQHQHYHþNRWPP
– – – SUHYOHþHQLDOLSODWLUDQL]DOXPLQLMHP
– – – – drugi

pr

7212 50 97
7213
7213 91
7213 91 10
7213 91 70

7217
7217 10
7217 10 10
7217 20
7217 20 10
7217 20 30
7217 30

7217 30 11
7217 30 90
7217 90
7217 90 30
7220
7220 20

7220 20 91
7223 00
7223 00 11
7223 00 19
7223 00 91

7302

7302 30 00
7302 40
7302 40 90
7302 90
7302 90 90

äLFDWRSORYDOMDQDYRKODSQLKNROREDUMLKL]åHOH]DDOLQHOHJLUDQHJDMHNOD
– Druge:
– – VNURåQLPSUHþQLPSUHUH]RPSUHPera manj kot 14 mm:
– – – iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona
– – – druge:
– – – – NL YVHEXMHMR YHþ NRW  PDV YHQGDU QH YHþ NRW  PDV
ogljika
äLFDL]åHOH]DDOLQHOHJLUDQHJDMHNOD
– NeplatirDQDDOLQHSUHYOHþHQDSROLUDQDDOLQHSROLUDQD
– – ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:
– – – ]QDMYHþMRGLPHQ]LMRSUHþQHJDSUHUH]DPDQMNRWPP
– 3ODWLUDQDDOLSUHYOHþHQDVFLQNRP
– – ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:
– – – ]QDMYHþMRGLPHQ]LMRSUHþQHJDSUHUH]DPDQMNRWPP
– – – ]QDMYHþMRGLPHQ]LMRSUHþQHJDSUHUH]DPPDOLYHþ
– 3ODWLUDQDDOLSUHYOHþHQD]GUXJLPLQDYDGQLPLNRYLQDPL
– – ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:
– – – ]QDMYHþMRGLPHQ]LMRSUHþQHJDSUHUH]DPDQMNRWPP
– – – – SUHYOHþHQD]EDNURP
– – NLYVHEXMHPDVDOLYHþRJOMLND
– Druga:
– – ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:
– – – ]QDMYHþMRGLPHQ]LMRSUHþQHJDSUHUH]DPPDOLYHþ
3ORãþDWRYDOMDQLL]GHONLL]QHUMDYQHJDMHNODãLULQHPDQMNRWPP
– Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:
– – ãLULQHQHYHþNRWPP
– – – debeline do 0,35 mm, ki vsebujejo:
– – – – DOLYHþQLNOMD
äLFDL]QHUMDYQHJDMHNOD
– .LYVHEXMHPDVDOLYHþQLNOMD
– – NL YVHEXMH  PDV DOL YHþ YHQGDU QH YHþ NRW  PDV QLNOMD LQ 
PDVDOLYHþYHQGDUQHYHþNRWPDVNURPD
– – druga
– Ki vsebuje manj kot 2,5 mas.% niklja:
– – NL YVHEXMH  PDV DOL YHþ YHQGDU QH YHþ NRW  PDV NURPD LQ 
PDVDOLYHþYHQGDUQHYHþNRWPDVDOXPLQLMD
'HOL ]D åHOH]QLãNH LQ WUDPYDMVNH WLUH L] åHOH]D DOL MHNOD WLUQLce, vodila in
]REDWH WLUQLFH NUHWQLãNL MH]LþNL NULåLãþD VSRMQH SDOLFH LQ GUXJL GHOL NUHWQLF
SUDJRYL WLUQH YH]LFH WLUQD OHåLãþD NOLQL ]D WLUQD OHåLãþD SRGORåQH SORãþH
SULþYUãþHYDOQH SORãþLFH GLVWDQþQH SDOLFH GUXJL GHOL SRVHEHM NRQVWUXLUDQL ]D
postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic
– .UHWQLãNLMH]LþNLNULåLãþDVSRMQHSDOLFHLQGUXJLGHOLNUHWQLF
– 7LUQHYH]LFHLQSRGORåQHSORãþH
– – druge
– Drugo:
– – drugo
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7303 00
7303 00 10
7303 00 90

&HYLLQYRWOLSURILOLL]OLWHJDåHOH]D
– &HYLLQYRWOLSURILOLNLVHXSRUDEOMDMRYWODþQLKVLVWHPLK
– Drugi

pr
pr

7304
7304 10
7304 10 10
7304 10 30

&HYLLQYRWOLSURILOLEUH]ãLYQLL]åHOH]D UD]HQOLWHJDåHOH]D DOLMHNOD
– Cevi za naftovode ali plinovode:
– – ]]XQDQMLPSUHPHURPGRYNOMXþQRPP
– – ]]XQDQMLPSUHPHURPYHþNRWPPYHQGDUGRYNOMXþQRPP
– 'UXJLVNURåQLPSUHþQLPSUHUH]RPL]åHOH]DLQQHOHJLUDQHJDMHNOD
– – KODGQRYOHþHQLDOLKODGQRREOLNRYDQL KOadno deformirani):
– – – drugi:
– – – – precizne cevi
– – – – drugi
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi:
– – – – – drugi:
– – – – – – navojne cevi (za plinovode):
– – – – – – – SODWLUDQHDOLSUHYOHþHQHs cinkom
– – – – – – – druge
– – – – – – drugi, z zunanjim premerom:
– – – – – – – GRYNOMXþQRPP
– – – – – – – YHþNRWPPYHQGDUGRYNOMXþQRPP
– – – – – – – YHþNRWPP
– 'UXJLVNURåQLPSUHþQLPSUHUH]RPL]QHUMDYQHJDMHNOD
– – KODGQRYOHþHQLDOLKODGQRREOLNRYDQL KODGQRGHIRUPLUDQL 
– – – drugi
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi:
– – – – – ]]XQDQMLPSUHPHURPGRYNOMXþQR 406,4 mm
– 'UXJLVNURåQLPSUHþQLPSUHUH]RPL]GUXJHJDOHJLUDQHJDMHNOD
– – KODGQRYOHþHQLDOLKODGQRREOLNRYDQL KODGQRGHIRUPLUDQL 
– – – drugi:
– – – – drugi:
– – – – – precizne cevi
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi:
– – – – – ]]XQDQMLPSUHPHURPGRYNOMXþQRPP
– – – – – ] ]XQDQMLP SUHPHURP YHþ NRW  PP YHQGDU GR YNOMXþQR
406,4 mm
– Drugi:
– – drugi

7304 31
7304 31 91
7304 31 99
7304 39

7304 39 51
7304 39 59
7304 39 91
7304 39 93
7304 39 99
7304 41
7304 41 90
7304 49

7304 49 91
7304 51

7304 51 91
7304 59

7304 59 91
7304 59 93
7304 90
7304 90 90
7305

7305 90 00

'UXJH FHYL QSU YDUMHQH NRYLþHQH DOL ]DSUWH QD SRGREHQ QDþLQ  V NURåQLP
SUHþQLPSUHUH]RPNDWHUHJD]XQDQMLSUHPHUSUHVHJDPPL]åHOH]DDOL
jekla
– Druge
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7306

'UXJH FHYL LQ YRWOL SURILOL QSU ] RGSUWLPL VSRML YDUMHQL NRYLþHQL DOL ]DSUWL QD
SRGREHQQDþLQ L]åHOH]DDOLMekla
– 'UXJLYDUMHQLVNURåQLPSUHþQLPSUHUH]RPL]åHOH]DDOLQHOHJLUDQHJDMHNOD
– – drugi:
– – – precizne cevi, z debelino sten:
– – – – GRYNOMXþQRPP
– – – drugi:
– – – – drugi, z zunanjim premerom:
– – – – – GRYNOMXþQR 168,3 mm:
– – – – – – drugi
– 'UXJLYDUMHQLVNURåQLPSUHþQLPSUHUH]RPL]QHUMDYQHJDMHNOD
– – drugi:
– – – drugi

7306 30

7306 30 21

7306 30 78
7306 40
7306 40 99
7307
7307 11
7307 11 10
7307 22
7307 22 10
7307 22 90
7307 23
7307 23 90
7307 29
7307 29 10

3

3ULERU ILWLQJL ]DFHYL QSUVSRMQLFHNROHQDRJODYNL L]åHOH]DDOLMHNOD
– Liti pribor (fitingi):
– – L]QHWHPSUDQHJDOLWHJDåHOH]D
– – – NLVHXSRUDEOMDYWODþQLKVLVWHPLK
– Drug, iz nerjavnega jekla:
– – kolena, loki in oglavki z navojem:
– – – oglavki
– – – spojnice in kolena
– – pribor (fitingi) za varjenje:
– – – drugo
– – drug:
– – – navojni

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr

pr

5.6

pr
pr
pr
pr

.RQVWUXNFLMH UD]HQPRQWDåQLK]JUDGEL]WDUãW LQGHOLNRQVWUXNFLM QSU
mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, pUHGDOþQLVWHEULVWUHKH
strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje
LQVWHEUL L]åHOH]DDOLMHNODSORþHYLQHSDOLFHSURILOLNRWQLNLFHYLLQSRGREQR
SULSUDYOMHQL]DXSRUDERYNRQVWUXNFLMDKL]åHOH]DDOLMHNOD
– 3RGSRUQLNL LQ GUXJL HOHPHQWL ]D JUDGEHQH RGUH LQ RSDåH LQ SRGSRUQLNL ]D
rudniške jaške:
– – drugo

5.6

Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji za kakršen koli material
UD]HQ NRPSULPLUDQLK DOL XWHNRþLQMHQLK SOLQRY  L] åHOH]D DOL MHNOD V
SURVWRUQLQR YHþ NRW  OLWURY ] REORJR DOL EUH] QMH V WRSORWQR L]RODFLMR DOL
EUH]QMHWRGDEUH]PHKDQLþQLKDOLWHUPLþQLKQDSUDY
– Za trdne snovi

pr

7310 29
7310 29 10

&LVWHUQH VRGL SORþHYLQDVWH ãNDWOH LQ SRGREQL NRQWHMQHUML ]D NDNUãen koli
PDWHULDO UD]HQ NRPSULPLUDQLK DOL XWHNRþLQMHQLK SOLQRY  L] åHOH]D DOL MHNOD V
prostornino do 300 litrov, z oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo ali brez
QMHWRGDEUH]PHKDQLþQLKDOLWHUPLþQLKQDSUDY
– S prostornino manj kot 50 litrov:
– – drugo:
– – – z debelino stene manj kot 0,5 mm

6.5

7311 00
7311 00 10

.RQWHMQHUML]DNRPSULPLUDQHDOLXWHNRþLQMHQHSOLQHL]åHOH]DDOLMHNOD
– Brezšivni

6.8

7308

7308 40
7308 40 90
7309 00

7309 00 90
7310
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

7312

9SUHGHQD åLFD YUYL LQ NDEOL SOHWHQL WUDNRYL LSG L] åHOH]D DOL Mekla, ki niso
HOHNWULþQRL]ROLUDQL
– 9SUHGHQDåLFDYUYLLQNDEOL
– – drugi:
– – – GUXJL]QDMYHþMLPSUHþQLPSUHUH]RP
– – – – GRYNOMXþQRPP
– – – – – SODWLUDQLDOLSUHYOHþHQL]]OLWLQDPLEDNUDLQFLQND PHGHQLQD
– – – – veþNRWPP
– – – – – YSUHGHQDåLFD
– – – – – – SUHYOHþHQD
– – – – – – – SODWLUDQDDOLSUHYOHþHQDVFLQNRP

pr

7315 11
7315 11 10

9HULJHLQQMLKRYLGHOLL]åHOH]DDOLMHNOD
– ýOHQDVWHYHULJHLQQMLKRYLGHOL
– – valjaste verige:
– – – ki se uporabljajo za kolesa in motorna kolesa

7

7316 00 00

/DGLMVNLNDYOML VLGUD NOMXNHLQQMLKRYLGHOLL]åHOH]DDOLMHNOD

pr

7318

Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljem, kovice, klini za natezanje,
UD]FHSNHSRGORåNH YNOMXþQRY]PHWQHSRGORåNH LQSRGREQLL]GHONLL]åHOH]D
ali jekla
– Izdelki z navojem:
– – drugi lesni vijaki:
– – – iz nerjavnega jekla
– – – drugi
– – YLMDNLVNDYOMHPLQYLMDNL]REURþHP
– – samovrezni vijaki:
– – – iz nerjavnega jekla
– – GUXJLYLMDNLVRUQLNLVVYRMLPLPDWLFDPLDOLSRGORåNDPLDOLEUH]QMLK
– – – drugi:
– – – – drugi:
– – – – – z glavo:
– – – – – – ]UDYQRDOLNULåQR]DUH]R
– – – – – – – iz nerjavnega jekla
– – – – – – vijaki s šesterokotno glavo brez zareze:
– – – – – – – iz nerjavnega jekla
– – matice:
– – – druge:
– – – – iz nerjavnega jekla
– Izdelki brez navoja:
– – ]DWLþLLQUD]FHSNH

pr

9]PHWLLQSHUHVDL]åHOH]DDOLMHNOD
– Spiralaste vzmeti:
– – druge:
– – – druge

pr

5DGLDWRUML ]D FHQWUDOQR RJUHYDQMH NL VH QH RJUHYDMR ] HOHNWULþQRHQHUJLMRLQ
QMLKRYLGHOLL]åHOH]DDOLMHNODJUHOQLNLQDWRSOL]UDNLQGLVWULEXWRUMLWRSOHJD]UDND
YNOMXþQR]UD]GHOLOFLNLODKNRRGGDMDMRWXGLVYHåDOLREQRYOMHQ]UDN NLVHQH
RJUHYDMR]HOHNWULþQRHQHUJLMR]YJUDMHQLPHOHWULþQLPYHQWLODWRUMHPLQQMLKRYL
GHOLL]åHOH]DDOLMHNOD
– Drugo:
– – drugo

pr

7312 10

7312 10 51

7312 10 75
7315

7318 12
7318 12 10
7318 12 90
7318 13 00
7318 14
7318 14 10
7318 15

7318 15 51
7318 15 61
7318 16
7318 16 30
7318 24 00
7320
7320 20
7320 20 89
7322

7322 90
7322 90 90

3

pr

pr
pr
pr
5.6

5.6
pr

pr
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1
2
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7326
7326 20

'UXJLåHOH]QLDOLMHNOHQLL]GHONL
– ,]GHONLL]åHOH]QHDOLMHNOHQHåLFH
– – drugi:
– – – åLþQHNRãDUH
– Drugi:
– – QHPHKDQLþQLYHQWLODWRUMLåOHERYLVWUHãQLNLNOMXNHLQSRGREQLL]GHONLNLVH
uporabljajo v gradbeništvu

7326 20 50
7326 90
7326 90 60

3

7406
7406 10 00

Prah in luskine, iz bakra
– Prah nelamelarne strukture

7408

%DNUHQDåLFD
– Iz rafiniranega bakra:
– – VSUHþQLPSUHUH]RPNDWHUHJDQDMYHþMDGLPHQ]LMDSUHVHJDPP
– – druga:
– – – VSUHþQLPSUHUH]RPNDWHUHJDQDMYHþMDGLPHQ]LMDSUHVHJDPP
– – – VSUHþQLPSUHUH]RPNDWHUHJDQDMYHþMDGLPHQ]LMDMHQDMYHþPP
– Iz bakrovih zlitin:
– – iz zlitine bakra in cinka (medenina)
– – druga

7408 11 00
7408 19
7408 19 10
7408 19 90
7408 21 00
7408 29 00
7409
7409 11 00
7409 19 00
7409 21 00
7409 29 00
7409 39 00
7409 90 00
7410

7410 21 00
7411
7411 10

PlošþHSORþHYLQHLQWUDNRYLL]EDNUDGHEHOLQHYHþNRWPP
– Iz rafiniranega bakra:
– – v kolobarjih
– – drugo
– Iz zlitine bakra in cinka (medenina):
– – v kolobarjih
– – drugo
– Iz zlitine bakra in kositra (brona):
– – drugo
– Iz drugih bakrovih zlitin
%DNUHQHIROLMH WXGLWLVNDQHDOLVSRGODJRL]SDSLUMDNDUWRQDSODVWLþQHPDVHDOL
SRGREQLK SRGORåQLK PDWHULDORY  GHEHOLQH GR YNOMXþQR  PP EUH] YãWHWH
podlage)
– S podlago:
– – iz rafiniranega bakra

=QLåDQD
stopnja
4

pr

5

pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

7411 21
7411 21 10

Bakrene cevi
– Iz rafiniranega bakra:
– – ravne, z debelino sten:
– – – YHþNRWPP
– – drugo
– Iz bakrovih zlitin:
– – iz zlitine bakra in cinka (medenina):
– – – ravne

7412
7412 10 00
7412 20 00

Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr. spojnice, kolena, oglavki)
– Iz rafiniranega bakra
– Iz bakrovih zlitin

pr
3.6

7413 00

9SUHGHQDåLFDYUYLSOHWHQLWUDNRYLLSGL]EDNUDHOHNWULþQRQHL]ROLUDQL
– Drugo:
– – iz rafiniranega bakra

pr

1LNOMDVWHSDOLFHSURILOLLQåLFD
– äLFD
– – iz nikljevih zlitin

2

7411 10 11
7411 10 90

7413 00 91
7505
7505 22 00

pr
pr

pr
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Poimenovanje

7601
7601 10 00
7601 20
7601 20 10

Aluminij, surov
– Aluminij, nelegiran
– Aluminijeve zlitine:
– – primarne
– – sekundarne:
– – – YLQJRWLKDOLYWHNRþHPVWDQMX
– – – drugi

7601 20 91
7601 20 99
7602 00
7602 00 11

7602 00 19
7602 00 90
7605
7605 11 00
7605 21 00
7606
7606 12
7606 12 50
7606 12 91
7901
7901 11 00
7901 20 00
8101
8101 96 00
8101 99 00
8104
8104 11 00
8104 19 00
8104 90 00
8105
8105 90 00
8108
8108 90
8108 90 30
8108 90 50

Št.
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3

Aluminijasti odpadki in ostanki
– Odpadki:
– – RVWUXåNL RSLONL RGNUXãNL POHYQL RGSDGNL LSG RGSDGNL EDUYDQLK
SUHYOHþHQLK DOL SRGORåHQLK SORþHYLQ LQ IROLM GHEHOLQH EUH] SRGODJH  GR
YNOMXþQRPP
– – GUXJR YNOMXþQRVWRYDUQLãNLPL]PHWRP
– Neuporabni, iztrošeni in podobni izdelki
$OXPLQLMDVWDåLFD
– Iz nelegiranega aluminija:
– – ]QDMYHþMRGLPHQ]LMRSUHþQHJDSUHUH]DYHþNRWPP
– Iz aluminijevih zlitin:
– – ]QDMYHþMRGLPHQ]LMRSUHþQHJDSUHUH]DYHþNRWPP

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr

3ORãþHSORþHYLQHLQWUDNRYLL]DOXPLQLMDGHEHOLQHYHþNRWPP
– Pravokotni (tudi kvadratni):
– – iz aluminijevih zlitin:
– – – drugi:
– – – – SREDUYDQLODNLUDQLDOLSUHYOHþHQLVSODVWLþQRPDVR
– – – – drugi, debeline:
– – – – – manj kot 3 mm

pr

Cink, surov
– Nelegiran cink:
– – ki vsebuje 99,9PDVFLQNDDOLYHþ
– Cinkove zlitine

pr
pr

9ROIUDPLQYROIUDPRYLL]GHONLYNOMXþQR]RGSDGNLLQRVWDQNL
– Drugo:
– – åLFD
– – drugo

pr
pr

0DJQH]LMLQPDJQH]LMHYLL]GHONLYNOMXþQR]RGSDGNLLQRVWDQNL
– Magnezij, surov:
– – þHYVHEXMHQDMPDQMPDVPDJQH]LMD
– – drug
– Drugo

pr
pr
pr

Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta, kobalt in kobaltovi
L]GHONLYNOMXþQR]RGSDGNLLQRVWDQNL
– Drugo

pr

7LWDQLQWLWDQRYLL]GHONLYNOMXþQR]RGSDGNLLQRVWDQNL
– Drugo:
– – drugo:
– – – SDOLFHSURILOLLQåLFD
– – – SORãþHSORþHYLQDWUDNRYLLQIROLMH

pr
pr

pr
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8110
8110 10 00

$QWLPRQLQDQWLPRQRYLL]GHONLYNOMXþQR]RGSDGki in ostanki
– Antimon, surov; prah

pr

8112

Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij (kolumbij), renij in talij
WHUL]GHONLL]WHKNRYLQYNOMXþQR]RGSDGNLLQRVWDQNL
– Krom:
– – surov; prah:
– – – drugo
– Vanadij:
– – drugo
– Drugo:
– – surovi; odpadki in ostanki; prah:
– – – hafnij

8112 21
8112 21 90
8112 40
8112 40 90
8112 92
8112 92 10
8202

8202 99
8202 99 90
8205

8205 59
8205 59 90
8207

8207 30
8207 30 10
8207 40
8207 40 90
8207 50
8207 50 10

8207 50 50
8207 50 70
8207 50 90
8207 60

8207 60 70
8207 70
8207 70 10
8207 70 31
8207 70 38
8207 70 90

pr
pr

pr

5RþQH åDJH OLVWL ]D åDJH YVHK YUVW YNOMXþQR ] OLVWL ]D åDJH ]D YUH]RYDQMH
SUHUH]RYDQMHWHUOLVWLåDJEUH]]RE
– 'UXJLOLVWL]DåDJH
– – drugi:
– – – z delovno površino iz drugih materialov

pr

5RþQRRURGMHLQSULSUDYH YNOMXþQRVVWHNORUHãNLPLGLDPDQWL NLQLVRQDYHGHQL
LQ QH ]DMHWL QD GUXJHP PHVWX VSDMNDOQH SODPHQNH SULPHåL YSHQMDOD LQ
podobno, razen pribora in delov za obdelovalne stroje; nakovala; prenosne
NRYDþQLFHEUXVLVVWRMDOLQDURþQLDOLQRåQLSRJRQ
– 'UXJRURþQRRURGMHLQSULSUDYH YNOMXþQRVVWHNORUHãNLPLGLDPDQWL 
– – drugo:
– – – drugo

pr

IzmenljiYDRURGMD]DURþQHREGHORYDOQHSULSUDYHQDPHKDQLþQLSRJRQDOLEUH]
njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
SUHUH]RYDQMH QDUH]RYDQMH LQ YUH]RYDQMH QDYRMHY YUWDQMH SRYHþHYDQMH
RGSUWLQH V VWUXJDQMHP SUHYODþHQMH UH]NDQMH  YNOMXþQR ] PDWULFDPL ]D
L]YODþHQMHDOLL]WLVNDQMHNRYLQHLQRURGMD]DYUWDQMHNDPQDLQ]HPOMH
– Orodje za stiskanje, kovanje ali prebijanje (štancanje):
– – za obdelavo kovin
– Orodje za izdelavo notranjih in zunanjih navojev:
– – drugo
– Orodje za vrtanje, razen za vrtanje kamna in zemlje:
– – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta
– – z delovno površino iz drugih materialov:
– – – drugo:
– – – – za obdelavo kovin, z delovno površino:
– – – – – iz sintranih kovinskih karbidov
– – – – – iz drugih materialov
– – – – drugo
– Orodje za razširjanje odprtin s povrtanjem (rajbla), grezenjem (razvrtala), s
posnemanjem:
– – z delovno površino iz drugih materialov:
– – – posnemalna:
– – – – za obdelavo kovin
– Orodje za rezkanje:
– – za obdelavo kovin, z delovno površino:
– – – iz sintranih kovinskih karbidov
– – – iz drugih materialov:
– – – – vretenastega tipa
– – – – drugo
– – drugo

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
pr
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8208
8208 90 00

1RåLLQUH]LOD]DVWURMHDOLPHKDQLþQHSULSUDYH
– Drugi

pr

8213 00 00

âNDUMH YNOMXþQRNURMDãNHLQSRGREQHãNDUMH LQUH]LOD]DQMH

pr

8309

=DPDãNL YNOMXþQRNURQVND]DSLUDODQDYRMQL]DPDãNLLQ]DPDãNLVNR]LNDWHUH
VH L]OLYD  þHSL ]D VWHNOHQLFH SRNURYL L] SORþHYLQH ] QDYRMHP DOL EUH] QMHJD
zalivke in drug pribor za pakiranje, iz navadnih kovin
– Drugo:
– – drugo

pr

8401 30 00

Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja), neobsevani, za jedrske
reaktorje; stroji in aparati za separacijo izotopov
– Gorilni elementi (polnjenja), neobsevani

pr

8403
8403 10
8403 10 10

Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar. št. 8402
– Kotli:
– – OLWRåHOH]QL

pr

8407

%DWQL PRWRUML ]QRWUDQMLP]JRUHYDQMHPQDYåLJVVYHþNDPL]L]PHQLþQLPDOL
vrtilnim gibanjem bata
– Pogonski motorji za plovila:
– – izvenkrmni motorji:
– – – s prostornino nad 325 cm3:
– – – – z mRþMRQDGN:
– %DWQLPRWRUML]L]PHQLþQLPJLEDQMHPEDWD]DSRJRQYR]LOL]SRJODvja:
– – VSURVWRUQLQRQDGGRYNOMXþQRFP3:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev s pedalnim vodenjem iz tar. št.
8701 10; motornih vozil iz tar. št. 8703, 8704 in 8705
– – – drugi
– – s prostornino nad 1000 cm3:
– – – za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz tar. podšt.
8701 10; motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih vozil iz tar. št. 8704 z motorji
VSURVWRUQLQRGRYNOMXþQRFP3; motornih vozil iz tar. št. 8705

8309 90
8309 90 90
8401

8407 21
8407 21 99
8407 33
8407 33 10
8407 33 90
8407 34
8407 34 10

8408
8408 20
8408 20 10

8408 20 31
8411
8411 99
8411 99 90
8412
8412 90
8412 90 90

%DWQL PRWRUML ] QRWUDQMLP ]JRUHYDQMHP QD YåLJ V NRPSUHVLMR GLHVHOVNL DOL
poldieselski motorji)
– Motorji za pogon vozil iz 87. poglavja:
– – za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz tar. št. 8701 10;
motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih vozil iz tar. št. 8704 z motorjem s
prostornino do 2.500 cm3; motornih vozil iz tar. št. 8705
– – drugi:
– – – za kmetijsNHDOLJR]GDUVNHWUDNWRUMHQDNROHVLK]PRþMR
– – – – GRYNOMXþQRN:
Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine
– Deli:
– – drugi:
– – – drugi
Drugi pogonski stroji in motorji
– Deli:
– – drugi:
– – – drugi

pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr
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8413

ýUSDONH]DWHNRþLQH]PHULOQLPLQDSUDYDPLDOLEUH]QMLKHOHYDWRUML]DWHNRþLQH
– ýUSDONH ] PHULOQLPL QDSUDYDPL DOL SUHGYLGHQH ]D GHORYDQMH ] PHULOQLPL
napravami:
– – þUSDONH]DJorivo ali mazivo, ki se uporabljajo na bencinskih postajah ali v
JDUDåDK
– ýUSDlke za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih motorjev z notranjim
zgorevanjem:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– 'UXJHWODþQHþUSDONH]L]PHQLþQLPJLEDQMHP
– – druge:
– – – GR]LUQHLQSURSRUFLRQDOQHþUSDONH
– – – druge:
– – – – EDWQHþUSDONH
– – – – – druge
– 'UXJHWODþQHþUSDONH]URWDFLMVNLPJLEDQMHP
– – druge:
– – – druge:
– – – – ]REQLãNHþUpalke:
– – – – – KLGUDYOLþQRJQDQH
– – – – – druge
– – – – krLOQHþUSDONH
– – – – – druge
– 'UXJHFHQWULIXJDOQHþUSDONH
– – druge:
– – – druge, z izhodnim premerom:
– – – – nad 15 mm:
– – – – – NDQDOQRORSDWDVWHþUSDONHLQERþQRNDQDOQHþUSDONH
– 'UXJHþUSDONHHOHYDWRUML]DWHNRþLQH
– – þUSDONH
– – – druge
– Deli:
– – þUSDON
– – – drugi

8413 11 00
8413 30
8413 30 10
8413 50
8413 50 50

8413 50 79
8413 60

8413 60 41
8413 60 49
8413 60 59
8413 70

8413 70 50
8413 81
8413 81 90
8413 91
8413 91 90
8414

8414 10
8414 10 30
8414 60 00
8414 80

8414 80 21

8414 80 71
8414 80 90
8414 90
8414 90 90

3

=UDþQH DOL YDNXXPVNH þUSDONH ]UDþQL DOL SOLQVki kompresorji in ventilatorji;
YHQWLODFLMVNH DOL UHFLUNXODFLMVNH QDSH ] YJUDMHQLP YHQWLODWRUMHP YNOMXþQR V
tistimi, ki imajo filtre
– 9DNXXPVNHþUSDONH
– – druge:
– – – URWDFLMVNH EDWQH þUSDONH GUVQH NULOQH URWDFLMVNH þUSDONH PROHNXODUQH
þUSDONHLQ5RRWVþUSDONH
– 1DSH]QDMYHþMRKRUL]RQWDOQRVWUDQLFRGRYNOMXþQRFP
– Drugo:
– – drugo:
– – – turbokompresorji:
– – – – enostopenjski
– – – rotacijski kompresorji:
– – – – ]YHþJUHGPL
– – – – – YLMDþQLNRPSUHVRUML
– – – drugo
– Deli:
– – drugi

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr

pr
pr
pr
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1
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Poimenovanje

8419

8419 89
8419 89 98
8419 90
8419 90 80

6WURML QDSUDYH LQ ODERUDWRULMVND RSUHPD YNOMXþQR HOHNWULþQR RJUHYDQL  EUH]
SHþL LQ SHþLF LQ GUXJH RSUHPH L] WDU ãW   ]D REGHODYR PDWHULDOD V
VSUHPHPER WHPSHUDWXUH NRW MH RJUHYDQMH NXKDQMH åJDQMH GHVWLODFLMD
rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parjenje, sušenje, izhlapevanje,
vplinjevanje, kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav;
SUHWRþQLLQDNXPXODFLMVNLJUHOQLNL]DYRGRQHHOHNWULþQL
– Sušilnice:
– – ]DDJURåLYLOVNHSULGHONHLQL]GHONH
– – druge:
– – – ]DNHUDPLþQHL]GHONH
– – – druge
– Drugi stroji, naprave in oprema:
– – drugo:
– – – drugi
– Deli:
– – drugo

8420
8420 10
8420 10 50

Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo, in valji zanje
– Kalandri in drugi stroji za valjanje:
– – ki se uporabljajo v gumarski industriji in industrLMLSODVWLþQLKPDV

8421

&HQWULIXJH YNOMXþQR VXãLOQH FHQWULIXJH QDSUDYH LQ DSDUDWL ]D ILOWULUDQMH LQ
þLãþHQMHWHNRþLQDOLSOLQRY
– &HQWULIXJHYNOMXþQRFHQWULIXJH]DVXãHQMH
– – druge:
– – – druge:
– – – – druge
– 1DSUDYHLQDSDUDWL]DILOWULUDQMHLQþLãþHQMHWHNRþLQ
– – ]DILOWULUDQMHLQþLãþHQMHYRGH
– – – druge
– – filtri za olje ali gorivo, za motorje z notranjim zgorevanjem:
– – – drugi
– – druge:
– – – druge
– 1DSUDYHLQDSDUDWL]DILOWULUDQMHLQþLãþHQMHSOLQRY
– – druge:
– – – druge:
– – – – QDSUDYHLQDSDUDWL]DILOWULUDQMHDOLþLãþHQMHGUXJLKSOLQRY
– – – – – VWHNRþLPSURFHVRP
– – – – – drugi
– Deli:
– – drugi

8419 31 00
8419 39
8419 39 10
8419 39 90

8421 19
8421 19 99
8421 21
8421 21 90
8421 23
8421 23 90
8421 29
8421 29 90
8421 39

8421 39 51
8421 39 98
8421 99 00
8424

8424 20 00
8424 30
8424 30 10
8424 30 90
8426

8426 41 00

3

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

0HKDQVNHQDSUDYH QDURþQLSRJRQDOLEUH]QMHJD ]DEUL]JDQMHUD]SUãHYDQMH
DOL SUãHQMH WHNRþLQ DOL SUDKX JDVLOVNL DSDUDWL QDSROQMHQL DOL QHQDSROQMHQL
brizgalne pištole in podobne naprave; stroji za brizganje pare ali peska in
podobni stroji za brizganje s curkom
– Brizgalne pištole in podobne naprave
– Stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje s curkom:
– – drugi stroji:
– – – s pogonom na stisnjeni zrak
– – – drugi

pr
pr

/DGLMVNL åHUMDYL GYLJDOD YNOMXþQR NDEHOVND GYLJDOD SRUWDOQD GYLJDOD OXãka
dvigala in avto dvigala, opremljena z dvigalom
– Druga dvigala, samovozna:
– – QDSQHYPDWLþQLKNROHVLK

pr

pr
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8428

Drugi stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje (npr.:
GYLJDODSUHPLþQHVWRSQLFHWUDQVSRUWHUMLLQåLþQLFH
– Drugi transporterji, ki delujejo kontinuirano, za blago ali material:
– – drugi, z vedri
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi
– Drugi stroji:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – nakladalniki, prilagojeni uporabi v kmetijstvu:
– – – – – SULODJRMHQLSULNOMXþLWYLQDNPHWLMVNHWUDNWRUMH
– – – – drugi:
– – – – – drugi

8428 32 00
8428 39
8428 39 98
8428 90

8428 90 71
8428 90 98
8429

8429 11 00
8429 51
8429 51 91
8429 51 99
8429 52
8429 52 10
8429 52 90
8429 59 00
8430

8430 31 00
8430 50 00
8432
8432 10
8432 10 90

8432 21 00
8432 30
8432 30 19
8432 80 00
8433

8433 40
8433 40 10
8433 40 90
8433 90 00

3

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr

pr
pr

6DPRYR]QL EXOGRåHUML DQJledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri,
nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji, samovozni
– 6DPRYR]QLEXOGRåHUMLLQDQJOHGR]HUML
– – JRVHQLþDUML
– Bagri in nakladalniki:
– – nakladalniki s prednjo lopato:
– – – drugi:
– – – – lopatasti nakladalniki -JRVHQLþDUML
– – – – drugi
– – stroji z nadgradnjo, ki se vrti 360°:
– – – WUDþQLEDJUL
– – – drugi
– – drugi

pr
pr
pr

Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje
]HPOMH PLQHUDORY DOL UXG RYQL LQ VWURML ]D L]GLUDQMH SLORWRY VQHåQL SOXJL LQ
VQHåQLRGPHWDOQLNL
– Stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin in stroji za prebijanje predorov:
– – samovozni
– Drugi stroji, samovozni

pr
pr

Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu;
valjarji za travnike in športne terene
– Plugi:
– – drugi
– Brane, skarifaktorjL EUDQH ] RVWULPL ILNVQLPL QRåL  NXOWLYDWRUML SOHYHOQLNL LQ
izkopalniki:
– – NURåQHEUDQH
– Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje:
– – stroji za sejanje:
– – – drugi
– Drugi stroji
6WURML ]D RELUDQMH åHWHY LQ PODWHY YNOMXþQR ] EDODUML ]D VODPR LQ NUPR
NRVLOQLFH ]D WUDYR VWURML ]D þLãþHQMH VRUtiranje ali selekcijo jajc, sadja ali
drugih kmetijskih pridelkov, razen strojev iz tar. št. 8437
– %DODUML]DVHQRLQNUPRYNOMXþQRVVWURMi za pobiranje in povezovanje v bale:
– – stroji za pobiranje in povezovanje v bale
– – drugi
– Deli

pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr
pr
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8434
8434 90 00

Molzni stroji in mlekarski stroji
– Deli

pr

8436

Drugi stroji za kmetijstvo, hortikulturo, gozdarstvo, perutninarstvo in
þHEHODUVWYR YNOMXþQR ] QDSUDYDPL ]D NDOLWHY ] PHKDQVNR DOL WHUPLþQR
RSUHPRYDOLOQLNLLQWRSOHEDWHULMH]DSLãþDQFH
– 6WURML]DSHUXWQLQDUVWYRYDOLOQLNLLQWRSOHEDWHULMH]DSLãþDQFH
– – drugo
– Deli:
– – VWURMHY]DSHUXWQLQDUVWYRYDOLOQLNRYLQWRSOLKEDWHULM]DSLãþDQFH
– – drugi

8436 29 00
8436 91 00
8436 99 00
8438

pr
pr
pr

Stroji, ki niso navedeni in ne zajeti v drugih tarifnih številkah tega poglavja, za
LQGXVWULMVNR SULSUDYOMDQMH DOL SURL]YRGQMR KUDQH DOL SLMDþ GUXJDþQLK RG VWURMHY
]DHNVWUDNFLMRDOLSULSUDYOMDQMHåLYDOVNLKDOLUDVWOLQVNLKPDVWLLQROM
– Stroji ]DSURL]YRGQMRVODãþLFNDNDYDLQþRNRODGH
– Stroji za pripravljanje perutninskega in drugega mesa

pr
pr

8439 30 00

Stroji za pridelavo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za
proizvodnjo ali dodelavo papirjev ali kartona
– Stroji za dovrševanje papirja ali kartona

pr

8440
8440 10
8440 10 10
8440 10 20
8440 10 30
8440 10 40
8440 10 90
8440 90 00

.QMLJRYHãNLVWURMLYNOMXþQRVVWURML]DãLYDQMHNQMLJ
– Stroji:
– – stroji za zgibanje
– – stroji za znašanje
– – VWURML]DãLYDQMHãLYDQMH]åLFRLQVSHQMDQMHVVSRQNDPL
– – stroji za vezavo brez šivanja (perfect) - lepljenje
– – drugi
– Deli

pr
pr
pr
pr
pr
pr

8441

Drugi stroji ]DSUHGHODYRSDSLUQHPDVHSDSLUMDDOLNDUWRQDYNOMXþQRVVWURML]D
rezanje vseh vrst
– Stroji za rezanje:
– – GUXJLVWURML]DY]GROåQRLQSUHþQRUH]DQMH
– 6WURML ]D L]GHODYR ãNDWHO WULNRWQLK YUHþN FHYL EREQRY LQ SRGREQLK ãNDWHO
razen s stiskanjem
– Drugi stroji

8438 20 00
8438 50 00
8439

8441 10
8441 10 20
8441 30 00
8441 80 00
8442

8442 10 00
8442 30 00
8442 40 00
8442 50

8442 50 23
8442 50 80

Stroji, aparati in naprave (razen obdelovalnih strojev iz tar. št. 8456 do 8465),
]D YOLYDQMH LQ VWDYOMDQMH þUN ]D SULSUDYOMDQMH DOL L]GHORYDQMH NOLãHMHY SORãþ
valjev in drugih tiskarskLK REOLN WLVNDUVNH þUNH NOLãHML SORãþH YDOML LQ GUXJH
WLVNDUVNH REOLNH NOLãHML SORãþH YDOML LQ OLWRJrafski kamen, pripravljen za
tiskarske namene (npr. brušen, uzrnjen ali poliran)
– Fotostavni stroji in komposerji
– Drugi stroji, aparati in naprave
– Deli omenjenih strojev, aparatov in naprav
– TiskarskeþUNHNOLãHMLSORãþHYDOMLLQGUXJHWLVNDUVNHREOLNHNOLãHMLSORãþH
valji in litografski kamen, pripravljen za tiskarske namene (npr. brušen,
uzrnjen ali poliran):
– – s tiskarskim odtisom:
– – – za ploski tisk
– – drugo

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
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8443

7LVNDUVNLVWURMLNLVHXSRUDEOMDMR]DWLVNDQMHYVPLVOXWLVNDQMD]XSRUDERþUN
NOLãHMHYSORãþYDOMHYLQGUXJLKWLVNDUVNLKNRPSRQHQWL]WDUãWYNOMXþQR
ink-MHW WLVNDUVNL VWURMLUD]HQWLVWLKL]WDUãWVWURML]DSRPRåQRXSRUDER
pri tiskanju
– Stroji za ofsetni tisk:
– – na papirju v zvitku (rotacija)
– – drugi:
– – – na papirju v polah (listih):
– – – – rabljeni
– – – – novi, za tisk na listih velikosti:
– – – – – GRYNOMXþQR[cm
– Drugi tiskarski stroji:
– – ink-jet tiskarski stroji
– – drugi:
– – – za tiskanje tekstilnih materialov
– – – drugi:
– – – – drugi
– 6WURML]DSRPRåQRXSRUDERSULWLVNDQMX
– Deli:
– – drugi:
– – – drugi

8443 11 00
8443 19
8443 19 10
8443 19 31
8443 51 00
8443 59
8443 59 20
8443 59 70
8443 60 00
8443 90
8443 90 80
8444 00
8444 00 10
8444 00 90

3

6WURML]DHNVWUXGLUDQMH EUL]JDQMH L]YODþHQMHWHNVWXULUDQMHLQUH]DQMHXPHWQLK
DOLVLQWHWLþQLh tekstilnih filamentov
– Stroji za ekstrudiranje
– Drugi

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr

8445 19 00
8445 30
8445 30 90
8445 40 00
8445 90 00

Stroji za priprDYOMDQMH WHNVWLOQLK YODNHQ VWURML ]D SUHGHQMH ]GUXåHYDQMH
(dubliranje) ali sukanje in drugi stroji za proizvodnjo tekstine preje; tekstilni
VWURML ]D QDYLMDQMH YNOMXþQR ]D QDYLMDQMH YRWND  LQ VWURML ]D SULSUDYOMDQMH
tekstilne preje za uporabo na strojih iz tar. št. 8446 ali 8447.
– Stroji za pripravljanje tekstilnih vlaken:
– – drugi
– 7HNVWLOQLVWURML]D]GUXåHYDQMH GXEOLUDQje) ali sukanje:
– – tekstilni stroji za sukanje
– Tekstilni stroji za navijanje (YNOMXþQR]DQDYLMDQMHYRWND
– Drugi

pr
pr
pr

8446
8446 30 00

Tkalski stroji (statve)
– =DWNDQMHWNDQLQãLULQHQDGFPEUH]þROQLþND

pr

8447

3OHWLOVNLVWURMLãLYDOQLSUHSOHWLOQLNLLQVWURML]DSURL]YRGQMRRYLWHSUHMHWLODþLSN
vezenin, po]DPHQWHULMHSOHWHQLFDOLPUHåLQWDIWLQJVWURML
– 6WURML]DNURåQRSOHWHQMH
– – s premerom valja nad 165 mm:
– – – z ukrivljeno iglo
– Stroji za ravno pletenje; šivalni prepletilniki:
– – drugi:
– – – drugi
– Drugi

8445

8447 12
8447 12 10
8447 20
8447 20 98
8447 90 00

pr

pr

pr
pr
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8448

3RPRåQLVWURML]DXSRUDERVVWURMLL]WDUãWDOL QSU
nitni stroji, jacquardski stroji, avtomatske naprave za ustavljanje in mehanizmi
]D VSUHPLQMDQH VPHUL þROQLþNRY  GHOL LQ SULERU NL VR SULPHUQL ]D XSRUDER
L]NOMXþQR DOL SUHWHåQR V VWURML L] WH WDULIQH ãWHYLONH DOL L] WDU ãW  
8446 ali 8447 (npr.: vretena in krila za vretena, garniture za mikalnike,
JODYQLNLHNVWUX]LMVNHãREHþROQLþNLQLþDOQLFHOLVWL]DQLþDOQLFHLQLJOH
– 3RPRåQLVWURML]DVWURMHL]WDUãWDOL
– – nitni in jacquardski stroji; stroji za zmanjševanje, kopiranje ali luknjanje
kartic ali stroji za povezovanje luknjanih kartic

pr

8448 11 00

8451

8451 10 00
8451 29 00
8451 30
8451 30 10
8451 30 30
8451 30 80
8451 50 00
8451 80
8451 80 80
8452

8452 21 00
8452 29 00
8454
8454 30
8454 30 10
8454 30 90
8456

8456 30
8456 30 11
8456 30 19
8456 30 90
8457
8457 10
8457 10 10
8457 10 90
8457 30
8457 30 10

6WURML UD]HQ VWURMHY L] WDU ãW   ]D SUDQMH þLãþHQMH RåHPDQMH SHULOD 
VXãHQMH OLNDQMH YNOMXþQR V VWLVNDOQLFDPL ]D ILNVLUDQMH  EHOMHQMH EDUYDQMH
DSUHWLUDQMHGRYUãHYDQMHSUHYODþHQMHDOL impregniranje tekstilne preje, tkanin,
pletenin idr. ali gotovih tekstilnih predmetov in stroji za nanašanje paste na
osnovno tkanino ali drugo podlago, ki se uporablja pri proizvodnji talnih
oblog, kot je linolej; stroji za navijanje, odvijanje, zlaganje, rezanje ali
]REþDVWRL]UH]RYDQMHWHNVWLOQLKWNDQLQ
– 6WURML]DNHPLþQRþLãþHQMH
– Stroji za sušenje:
– – drugi
– 6WURMLLQVWLVNDOQLFH]DOLNDQMH YNOMXþQRVVWLVNDOQLFDPL]DILNVLUDQMH 
– – HOHNWULþQRRJUHYDQL]PRþjo:
– – – GRYNOMXþQR:
– – – nad 2.500 W
– – drugi
– 6WURML ]D QDYLMDQMH RGYLMDQMH ]ODJDQMH UH]DQMH DOL ]REþDVWR L]UH]RYDQMH
tekstilnih tkanin
– Drugi stroji:
– – drugi
Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tar. št. 8440; omarice, stojala in
pokrovi, predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje
– Drugi šivalni stroji:
– – avtomati
– – drugi
Konvertorji, livarski lonci, forme za ingote in livarski stroji, ki se uporabljajo v
metalurgiji ali livarnah kovin
– Livarski stroji:
– – za vlivanje pod pritiskom
– – drugi
Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z
laserjem ali drugim svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom,
HOHNWURHUR]LMR HOHNWURNHPLþQLP SRVWRSNRP HOHNWURQVNLP VQRSRP LRQVNLP
snopom ali snopom plazme (razen tistih iz tar. št. 8515)
– Z elektroerozijo:
– – QXPHULþQRNUPLOMHQL:
– – – åLþQL
– – – drugi
– – drugi
Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po principu standardnih enot (z eno
SRVWDMR LQSUHQDãDOQLVWURML]YHþSRVtajami, za obdelavo kovin
– Centri za strojno obdelavo:
– – horizontalni
– – drugi
– 3UHQDãDOQLVWURML]YHþSRVWDMDPL REGHORYDQHFVHSUHPLND 
– – QXPHULþQRNUPLOMHQL

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

Stran

11860 / Št. 108 / 27. 12. 2001

Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

8458

6WUXåQLFH YNOMXþQRVWUXåQLFHQWUL ]DRGVWUDQMHYDQMHNRYLQ
– HorizontalneVWUXåQLFH
– – QXPHULþQRNUPLOMHQH
– – – VWUXåQLFHQWUL
– – – DYWRPDWVNHVWUXåQLFH
– – – – z enim vretenom
– – – – ]YHþYUHWHQL
– – druge:
– – – VWUXåQLFHQWUL
– 'UXJHVWUXåQLFH
– – QXPHULþQRNUPLOMHQH
– – – VWUXåQLFHQWUL
– – – druge

8458 11
8458 11 20
8458 11 41
8458 11 49
8458 19
8458 19 20
8458 91
8458 91 20
8458 91 80
8459

8459 31 00
8459 51 00
8459 59 00
8459 61
8459 61 10
8459 61 90
8459 69
8459 69 10
8459 69 90
8459 70 00
8460

8460 19 00

8460 29
8460 29 19
8460 29 90
8460 31 00
8460 90
8460 90 90

Uradni list Republike Slovenije

3

2EGHORYDOQL VWURML ]D REGHODYR NRYLQ ] RGY]HPDQMHP PDWHULDOD YNOMXþQR V
VWURML ] GHORYQLPL HQRWDPL QD YRGLOLK  ] YUWDQMHP SRYHþHYDQMHP RGSUWLQ V
VWUXåenjem ali rezkanjem), z rezkanjem, vrezovanjem ali narezovanjem
QDYRMHYUD]HQVWUXåQLFL]WDUãW
– Drugi kombinirani stroji za obdelavo odprtin z vrtanjem in rezkanjem:
– – QXPHULþQRNrmiljeni
– Konzolni rezkalni stroji:
– – QXPHULþQRNUPLOMHQL
– – drugi
– Drugi rezkalni stroji:
– – QXPHULþQRNUPLOMHQL
– – – orodni rezkalni stroji
– – – drugi
– – drugi:
– – – orodni rezkalni stroji
– – – drugi
– Drugi stroji za vrezovanje ali narezovanje navojev
2EGHORYDOQLVWURML]DþLãþHQMHRVWUHQMHEUXãHQMHKRQDQMHOHSDQMHSROLUDQMH
DOL GUXJDþQR GRGHODYR NRYLQ VLQWUDQLK Novinskih karbidov ali kermetov z
brusi, abrazivi ali z izdelki za poliranje, razen strojev za izdelavo zobnikov z
rezanjem, brušenjem ali dodelavo zobnikov iz tar. št. 8461
– Stroji za ravno brušenje, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko
QDVWDYLVWRþQRVWMRQDMPDQMPP
– – drugi
– Drugi brusilni stroji, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko
QDVWDYLVWRþQRVWMRQDMPDQMPP
– – drugi:
– – – ]DFLOLQGULþQHSRYUãLQH
– – – – drugi
– – – drugi
– Stroji za ostrenje orodij ali rezil:
– – QXPHULþQRNUPLOMHQL
– Drugi:
– – drugi

=QLåDQD
stopnja
4
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8461

Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali
kermetov z odvzemanjem materiala: s skobljanjem, z izdelavo utorov,
YOHþHQMHPUH]DQMem zobnikov, brušenjem zobnikov ali dodelavo zobnikov, z
åDJDQMHP ] RGUH]RYDQMHP LQ GUXJLPL SRVWRSNL NL QLVR QD GUXJHP PHVWX
navedeni in ne zajeti
– 6WURMQHåDJHLQGUXJLVWURML]DRGUH]RYDQMH
– – VWURML]DåDJDQMH
– – – FLUNXODUQHåDJH
– – – drugi

pr
pr

8461 50
8461 50 11
8461 50 19
8462

8462 29
8462 29 10
8462 29 91
8462 29 98

8462 41
8462 41 10
8462 49
8462 49 90
8462 99
8462 99 90
8463
8463 90 00
8464
8464 10
8464 10 90
8464 20
8464 20 20
8465

8465 10
8465 10 10
8465 10 90
8465 91
8465 91 10
8465 91 20
8465 91 90
8465 92 00

2EGHORYDOQL VWURML YNOMXþQR V VWLVNDOQLFDPL  ]D REGHODYR NRYLQ V SURVWLP
NRYDQMHPDOLNRYDQMHPYNDOXSLKREGHORYDOQLVWURML YNOMXþQRVVWLVNDOQLFDPL 
za obdelavo kovin z upogibanjem, prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem,
SUHUH]RYDQMHP DOL L]UH]RYDQMHP ]D UH]DQMH V VWULåHQMHP VWLVNDOQLFH ]D
obdelavo kovin ali kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene
– Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavDQMH YNOMXþQR V
stiskalnicami):
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – ]DREGHODYRSORãþDWLKL]GHONRY
– – – – drugi:
– – – – – KLGUDYOLþQL
– – – – – drugi
– 6WURML ]D ãWDQFDQMH DOL ]DUH]RYDQMH YNOMXþQR V VWLVkalnicami), tudi
kombinirani stroji za štancanje in UH]DQMHVVWULåHQMHP
– – QXPHULþQRNUPLOMHQL
– – – ]DREGHODYRSORãþDWLKL]GHONRY
– – drugi:
– – – drugi
– Drugi:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi
Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez
odvzemanja materiala
– Drugi
Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona, azbesta, cementa in podobnih
mineralnih materialov ali za hladno obdelavo stekla
– 6WURMQHåDJH
– – drugi
– Stroji za brušenje in poliranje:
– – za obdelavo keramike
6WURML YNOMXþQRVVWURML]DSRYH]RYDQMH]åHEOMLåLþQLPLVSRQNDPLOHSOMHQMHP
DOL GUXJ QDþLQ VHVWDYOMDQMD  ]D REGHODYR lesa, plute, kosti, trde gume, trde
plastike ali podobnih trdih materialov
– 6WURMLVNDWHULPLVRPRJRþHUD]OLþQHYUVWHVWURMQHREGHODYHEUH]]DPHQMDYH
orodja med takimi obdelavami:
– – ]URþQLPSUHQRVRPREGHORYDQFDPHGRSHUDFLMDPL
– – z avtomatskim prenosom obdelovanca med operacijami
– Drugi:
– – VWURMQHåDJH
– – – WUDþQHåDJH
– – – NURåQHåDJH
– – – druge
– – stroji za skobljanje, rezkanje ali oblikovanje z rezanjem
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

8465 93 00
8465 95 00
8465 99
8465 99 10
8465 99 90

– – stroji za brušenje, glajenje ali poliranje
– – stroji za vrtanje ali dolbenje
– – drugi:
– – – VWUXåQLFH
– – – drugi

8466

'HOLLQSULERUNLVRL]NOMXþQRDOLSUHWHåQRSULPHUQL]DXSRUDERVVWURMLL]WDr. št.
 GR  YNOMXþQR ] GUåDOL ]D REGHORYDQFH LQ RURGMH VDPRRGSLUDOQLPL
glavami za rezanje navojev, razdelilnimi glavami in drugimi specialnimi
GRGDWQLPLQDSUDYDPL]DREGHORYDOQHVWURMHGUåDOD]DNDWHURNROLYUVWRRUodja,
NLVHSULGHOXGUåLMRYURNL
– 'UåDOD]DRURGMHLQVDPRRGSLUDOQHJODYH]DUH]DQMHQDYRMHY
– – GUåDOD]DRURGMH
– – – druga:
– – – – ]DVWUXåQLFH
– – – – druga
– – samoodpiralne glave za rezanje
– 'UåDOD]DREGHORYDQFH
– – SRPRåQD RURGMD ]D SULWUMHYDQMH SRVHEQLK QDSUDY NRPSOHWL VWDQGDUGQLK
SRPRåQLKRURGLM]DSULWUMHYDQMH
– – druga:
– – – ]DVWUXåQLFH
– – – druga
– Drugo:
– – za stroje iz tar. št. 8465:
– – – drugo
– – za stroje iz tar. št. 8456 do 8461:
– – – drugo

8466 10

8466 10 31
8466 10 39
8466 10 90
8466 20
8466 20 10

8466 20 91
8466 20 99
8466 92
8466 92 80
8466 93
8466 93 95
8467

8467 11
8467 11 10
8467 19 00
8472

8472 90
8472 90 10
8472 90 80
8473
8473 40
8473 40 90
8475

8475 90 00
8476

8476 21 00

3

=QLåDQD
stopnja
4
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pr
pr

5RþQR RURGMH SQHYPDWVNR KLGUDYOLþQR DOL ] YGHODQLP HOHNWULþQLP DOL
QHHOHNWULþQLPPRWRUMHP
– Pnevmatsko:
– – rotacijsko (vkljXþQRNRPELQLUDQRURWDFLMVNR- perkusijsko):
– – – za obdelavo kovin
– – drugo

pr
pr

'UXJLSLVDUQLãNLVWURML QSUUD]PQRåHYDOQLVWURML - hektografski ali na matrice,
VWURML ]D QDVODYOMDQMH DYWRPDWVNL VWURML ]D L]SODþLOR EDQNRYFHY VWURML ]D
VRUWLUDQMH ãWHWMH LQ ]DYLMDQMH NRYDQFHY VWURML ]D ãLOMHQMH VYLQþQLNRY VWURML ]D
SHUIRULUDQMHDOLVSDMDQMH]åLþQLPLVSRQNDPL
– Drugi:
– – za sortiranje, štetje ali pakiranje kovancev
– – drugi

pr
pr

Deli in pribor (razen pokrovov, kRYþNRY ]D VWURMH LSG  NL VR L]NOMXþQR DOL Y
glavnem primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8469 do 8472
– Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8472:
– – drugi

pr

6WURML ]D PRQWLUDQMH HOHNWULþQLK DOL HOHNWURQVNLK åDUQLF VLMDON DOL HOHNWURQN DOL
EOLVNRYQLK åDUQLF Y VWHNOHQH SODãþH VWURML ]D SURL]YRGQMR DOL YURþR REGHODYR
stekla in steklenih izdelkov
– Deli

pr

Avtomatski stroji za prodajo blaga (npr. stroji za poštne znamke, cigarete,
KUDQRDOLQDSLWNH YNOMXþQRVVWURML]DPHQMDQMHGHQDUMD]DGURELå
– $YWRPDWVNLVWURML]DSURGDMRSLMDþ
– – z vgrajeno napravo za gretje ali hlajenje

pr
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

8477

6WURML ]D REGHODYR JXPH DOL SODVWLþQH PDVH DOL ]D L]GHODYR L]GHONRY L] WHK
materialov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
– Stroji za brizgalno vlivanje v kalupe:
– – drugo
– Stroji za oblikovanje s pihanjem
– Drugi stroji za oblikovanje:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – stiskalnice
– Drugi stroji:
– – drugi:
– – – oprema za manjšanje velikosti
– – – mešalniki in mesilniki
– – – stroji za rezanje, cepljenje in lupljenje
– – – drugi

8477 10
8477 10 90
8477 30 00
8477 59
8477 59 10
8477 80
8477 80 91
8477 80 93
8477 80 95
8477 80 99
8479
8479 30
8479 30 10
8479 30 90
8479 81 00
8479 82 00
8479 89
8479 89 98
8479 90

8479 90 97
8480

8480 71
8480 71 90
8481

8481 10
8481 10 05
8481 10 99
8481 20
8481 20 90
8481 80

8481 80 19

3

Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu v tem poglavju
– 6WLVNDOQLFH ]D SURL]YRGQMR LYHUQLK SORãþ DOL YODNQHQLK SORãþ L] OHVD DOL
drugega lesnatega materiala ter drugi stroji za obdelovanje lesa ali plute:
– – stiskalnice
– – drugi
– Drugi stroji in mehanske naprave:
– – ]DREGHORYDQMHNRYLQYNOMXþQR]QDSUDYDPL]DQDYLMDQMHHOHNWULþQHåLFH
– – stroji za mešanje, gnetenje, drobljenje, mletje, sejanje, rešetanje,
homogeniziranje ali emulgiranje
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – drugo
– Deli:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi
/LYDUVNLRNYLUML]DOLYDUQHNRYLQPRGHOQHSORãþHPRGHOL]DNDOXSHNDOXSL]D
kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne
PDWHULDOHJXPRLQSODVWLþQHPDVH
– .DOXSL]DJXPRDOLSODVWLþQHPDVH
– – za brizganje ali kompresijo:
– – – drugi
Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike
SRVRGHLQSRGREQRYNOMXþQR]UHGXNFLMVNLPLYHQWLOLLQWHUPRVWDWVNRNUPLOMHQLPL
ventili
– Ventili za zmanjšanje pritiska:
– – kombinirani s filtri ali naoljevalci
– – drugi:
– – – drugi
– VHQWLOL]DROMQRKLGUDYOLþQHDOLSQHYPDWVNHSUHQRVH
– – ventili za upravljanje pnevmatsko poganjanih prenosov
– Druge naprave:
– – pipe, ventili in podobne naprave za odtoke, pomivalna korita, bideje,
vodQHNRWOLþNHEDQMHLQSRGREQHLQVWDODFLMH
– – – drugi
– – druge:
– – – regulacijski ventili:

=QLåDQD
stopnja
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Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

8481 80 51
8481 80 59

– – – – temperaturni regulacijski ventili
– – – – drugi
– – – drugi:
– – – – zasuni:
– – – – – jekleni

8481 80 63
8482
8482 10
8482 10 10
8482 91
8482 91 90
8501
8501 10
8501 10 91
8501 10 99
8501 53

8501 53 92
8501 61
8501 61 99
8501 62
8501 62 90
8501 63
8501 63 90
8502

8502 12
8502 12 90
8502 20

8502 20 91
8502 39
8502 39 99
8503 00

8503 00 99
8504
8504 10
8504 10 99

Uradni list Republike Slovenije

3

.RWDOQLOHåDML
– .URJOLþQLOHåDML
– – ]QDMYHþMLP]XQDQMLPSUHPHURPGRYNOMXþQRPP
– Deli:
– – NURJOLFHLJOLFHLQYDOMþNL
– – – drugi
(OHNWURPRWRUMLLQHOHNWULþQLJHQHUDWRUML UD]HQJHQHUDWRrskih agregatov)
– 0RWRUML]PRþMRGR:
– – drugi:
– – – XQLYHU]DOQLPRWRUMLQDL]PHQLþQLDOLHQRVPHUQLWRN
– – – motorji na enosmerni tok
– 'UXJLL]PHQLþQLPRWRUMLYHþID]QL
– – ]PRþMRQDGN:
– – – drugi:
– – – – GUXJL]PRþjo:
– – – – – QDGN:GRYNOMXþQRN:
– *HQHUDWRUMLL]PHQLþQHJDWRND DOWHUQDWRUML 
– – ]PRþMRGRYNOMXþQRN9$
– – – drugi:
– – – – ]PRþMRQDGN9$GRYNOMXþQRN9$
– – ]PRþMRQDGN9$GRYNOMXþQRN9$
– – – drugi
– – ]PRþMRQDGN9$GRYNOMXþQRN9$
– – – drugi
(OHNWULþQLJHQHUDWRUVNLDJUHJDWLLQURWDFLMVNLSUHWYRUQLNL
– Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem naYåLJV
kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji):
– – ]PRþMRQDGN9$GRYNOMXþQRN9$
– – – drugi
– *HQHUDWRUVNLDJUHJDWL]EDWQLPLPRWRUML]QRWUDQMLP]JRUHYDQMHPQDYåLJV
VYHþNDPi:
– – drugi:
– – – ]PRþMRGRYNOMXþQRN9$
– Drugi generatorski agregati:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi
'HOLNLVRL]NOMXþQRDOLSUHWHåQRSULPHUQL]DXSRUDERVVWURMLL]WDUãWDOL
8502
– Drugo:
– – drugo
(OHNWULþQL WUDQVIRUPDWRUML VWDWLþQL SUHWYRUQLNL QSU XVPHUQLNL  LQ LQGXNFLMVNH
tuljave
– 3UHGVWLNDOQHQDSUDYH]DåDUQLFHQDUD]HOHNWUHQMH
– – druge:
– – – druge
– 7UDQVIRUPDWRUMLVWHNRþLPGielektrikom:

=QLåDQD
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

8504 23 00

– – ]PRþMRQDGN9$
– Drugi transformatorji:
– – ]PRþMRGRYNOMXþQRN9$
– – – drugi:
– – – – merilni transformatorji:
– – – – – za merjenje napetosti
– 6WDWLþQLSUHWYRUQLNL
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi:
– – – – – drugi:
– – – – – – razsmerniki:
– – – – – – – ]]PRJOMLYRVWMRGRYNOMXþQRN9$
– – – – – – – z zmogljivostjo nad 7,5 kVA
– – – – – – drugi
– Deli:
– – transformatorjev in indukcijskih tuljav:
– – – drugo:
– – – – drugo
– – VWDWLþQLKSUHWYRUQLNRY
– – – drugo

8504 31

8504 31 31
8504 40

8504 40 96
8504 40 97
8504 40 99
8504 90

8504 90 18
8504 90 99
8505
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3

8505 90
8505 90 10

Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po magnetenju
postanejo trajni magneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in podobna
GUåDOD ]D REGHORYDQFH QD RVQRYL HOHNWURPDJQHWRY DOL WUDMQLK PDJQHWRY
elektromagnetne sklopke in zavore; elektromagnetne dvigalne glave
– 'UXJRYNOMXþQR]GHOL
– – elektromagneti

8506
8506 40
8506 40 30
8506 40 90
8506 50
8506 50 10
8506 50 30
8506 50 90
8506 60
8506 60 10
8506 60 30

Primarne celice in primarne baterije
– S srebrovim oksidom:
– – gumbaste celice
– – druge
– Litijeve:
– – FLOLQGULþQHFHOLFH
– – gumbaste celice
– – druge
– Zrak-cinkove:
– – FLOLQGULþQHFHOLFe
– – gumbaste celice

8507

(OHNWULþQLDNXPXODWRUMLYNOMXþQRVVHSDUDWRUML]DQMHSUDYRNRWQLDOLQHYNOMXþQR
s kvadratnimi
– Kadmij-nikljevi akumulatorji:
– – drugi:
– – – KHUPHWLþQR]Dprti
– Drugi akumulatorji:
– – drugi:
– – – nikelj-hidridni
– Deli:
– – drugi:
– – – separatorji
– – – drugo

8507 30
8507 30 91
8507 80
8507 80 91
8507 90
8507 90 93
8507 90 98
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje
3

=QLåDQD
stopnja
4

8511

(OHNWULþQD RSUHPD ]D YåLJDQMH LQ ]DJDQMDQMH PRWRUMHY ] QRWUDQMLP
]JRUHYDQMHP NL VH YåLJDMR V VYHþNR DOL NRPSUHVLMR QSU YåLJDOQL PDJQHWL
GLQDPRPDJQHWL YåLJDOQH WXOMDYH YåLJDOQH VYHþNH RJUHYDOQH VYHþNH
HOHNWULþQL]DJDQMDOQLNL JHQHUDWRUML QSUGLQDPHLQDOWHUQDWRUML LQUHJOHUML]DQMH
– 5D]GHOLOQLNLYåLJDOQHWXOMDYH
– – drugi

3.2

(OHNWULþQD RSUHPD ]D UD]VYHWOMDYR LQ VLJQDOL]DFLMR UD]HQ L]GHONRY L] WDU ãW
8539), vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za
razmeglitev, za dvokolesa in motorna vozila
– Oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo za dvokolesa

6

8511 30
8511 30 90
8512

8512 10 00
8514

8514 10
8514 10 80
8514 20
8514 20 10
8514 30
8514 30 19
8514 30 99
8514 90
8514 90 80
8515

8515 21 00
8515 29
8515 29 90
8515 80

8515 80 11
8515 80 19
8515 80 91
8515 80 99

,QGXVWULMVNHDOLODERUDWRULMVNHHOHNWULþQHSHþL YNOMXþQRVWLVWLPLNLGHOXMHMRQD
SULQFLSX LQGXNFLMH DOL GLHOHNWULþQH L]JXEH  GUXJD RSUHPD ]D VHJUHYDQMH
PDWHULDORYQDSULQFLSXLQGXNFLMHDOLGLHOHNWULþQH izgube
– (OHNWULþQHXSRURYQHSHþLLQSHþLFH
– – druge:
– – – druge
– 3HþLLQSHþLFHNLGHOXMHMRQDSULQFLSXLQGXNFLMHDOLGLHOHNWULþQHL]JXEH
– – LQGXNFLMVNHSHþLLQSHþLFH
– – – LQGXNFLMVNHSHþLLQSHþLFH
– 'UXJHSHþLLQSHþLFe:
– – LQIUDUGHþHSHþLFH
– – – druge
– – druge:
– – – druge
– Deli:
– – drugi
6WURMLLQDSDUDWL]DPHKNRLQWUGRVSDMNDQMHDOLYDUMHQMHHOHNWULþQL YNOMXþQR]
HOHNWULþQR VHJUHYDOQLP SOLQRP  ODVHUVNL DOL QD SULQFLSX GUXJH VYHWOREH DOL
fotonskega snopa, ultrazvoka, elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali
SOD]HPVNHJD REORND YNOMXþQR V WLVWLPL V NDWHULPL VH ODKNR UHåH HOHNWULþQL
VWURML LQ DSDUDWL ]D YURþH EUL]JDQMH kovin ali kermetov (razen tistih iz tar. št.
8456)
– 6WURMLLQDSDUDWL]DHOHNWULþQRXSRURYQRYDUMHQMHNRYLQ
– – avtomatski ali polavtomatski
– – drugi:
– – – drugi
– Drugi stroji in aparati:
– – drugi:
– – – za obdelavo kovin:
– – – – za varjenje
– – – – drugi
– – – drugi:
– – – – ]DXSRURYQRYDUMHQMHSODVWLþQLKPDV
– – – – drugi
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

8518

0LNURIRQLLQQMLKRYDVWRMDOD]YRþQLNLYNOMXþQR]]YRþQLNLY]YRþQLKRPDULFDK
naglavne slušalke in slušalke za eno uho, kombinirane z mikrofonom ali ne,
LQ NRPSOHWL NL VHVWRMLMR L] PLNURIRQD LQ HQHJD DOL YHþ ]YRþQLNRY
DYGLRIUHNYHQþQLHOHNWULþQLRMDþHYDOQLNLHOHNWULþQLVHVWDYL]DRMDþHYDQMH]YRND
– =YRþQLNLYNOMXþQR]]YRþQLNLY]YRþQLKRPDULFDK
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi
– Naglavne slušalke in slušalke za eno uho, kombinirane z mikrofonom ali
QHLQNRPSOHWLNLVHVWRMLMRL]PLNURIRQDLQHQHJDDOLYHþ]YRþQLNRY
– – drugo:
– – – drugo

8518 29
8518 29 80
8518 30

8518 30 80
8525

8525 40

8525 40 19
8525 40 91
8525 40 99
8526
8526 10
8526 10 90
8526 91
8526 91 90
8526 92
8526 92 90
8527

8527 19 00
8528

8528 30
8528 30 20

3

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo,
YNOMXþQR]RGGDMQLNL]YJUDMHQLPVSUHMHPQLNRPDOLDSDUDWRP]DVQHPDQMHDOL
reprodukcijo zvoka; televizijske kamere; video kamere za snemanje
SRVDPLþQLKVOLNLQGUXJHYLGHRVQHPDOQHNDPHUHGLJLWDOQLIRWRDSDUDWL
– 9LGHR NDPHUH ]D VQHPDQMH SRVDPLþQLK VOLN LQ GUXJH YLGHR VQHPDOQH
kamere; digitalni fotoaparati:
– – YLGHRNDPHUH]DVQHPDQMHSRVDPLþQLKVOLNGLJLWDOQLIRWRDSDUDWL
– – – druge
– – druge video snemalne kamere:
– – – ki lahko posnamejo zvok ali sliko, posneto s televizijsko kamero
– – – drugi
Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje
– Radarji:
– – drugi
– Drugo:
– – naprave za radionavigacijo:
– – – druge
– – naprave za radijsko daljinsko krmiljenje:
– – – druge
Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo
sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z
reprodukcijo zvoka ali z uro
– 5DGLRGLIX]QL VSUHMHPQLNL NL ODKNR GHOXMHMR
DNXPXODWRUMHY YNOMXþQR V WDNLPL DSDUDWL
radiotelefonijo ali radiotelegrafijo:
– – drugi

pr

pr

5
5
5

pr

pr
pr

ali radiodifuzijo, YNOMXþQR V
aparatom za snemanje ali
SUHNR HOHNWULþQLK EDWHULM DOL
NL WXGL ODKNR VSUHMHPDMR

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z
radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike;
videomonitorji in videoprojektorji
– Video projektorji:
– – drugi:
– – – barvni

pr

pr
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Tarifna oznaka,
Dod. ozn.
1
2

Poimenovanje

8529

'HOL NL VR L]NOMXþQR DOL SUHWHåQR QDPHQMHQL ]D XSRUDER ] DSDUDWL L] WDU ãW
8525 do 8528
– Antene in antenski raflektorji vseh vrst; deli, namenjeni za uporabo z njimi:
– – drugi:
– – – drugo
– Drugo:
– – skORSLLQSRGVNORSLNLVRVHVWDYOMHQLL]GYHKDOLYHþPHGVHERMQRSULWUMHQLK
delov, za aparate iz tar. podšt. 8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 in 8526
92 10, za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – elektronski sklopi
– – – – drugo:
– – – – – za televizijske kamere iz tar. podštevilke 8525 30 in aparate iz tar.
številk 8527 in 8528
– – – – – drugi

8529 10
8529 10 90
8529 90
8529 90 10

8529 90 72
8529 90 81
8529 90 88
8530

8530 80 00
8530 90 00
8531

8531 90
8531 90 80
8535

8535 30
8535 30 90
8535 40 00

8536

8536 30
8536 30 10
iz 8536 30 10 10
8536 41
8536 41 90
iz 8536 41 90 10
8536 49 00
8536 50
8536 50 80
8536 90
8536 90 85

3

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr

pr

pr
pr

(OHNWULþQDRSUHPD]DVLJQDOL]DFLMRYDUQRVWQDG]RUDOLXSUDYOMDQMHSURPHWDSR
åHOH]QLãNLKDOLWUDPYDMVNLKSURJDKFHVWDKQRWUDQMLKYRGQLKSRWHKSDUNLULãþLK
OXNDKDOLOHWDOLãþLK UD]HQRSUHPHL]WDUãW
– Druga oprema
– Deli

pr
pr

(OHNWULþQL DSDUDWL ]D ]YRþQR DOL Yizualno signalizacijo (npr.: zvonci, sirene,
LQGLNDWRUVNH WDEOH DODUPQL DSDUDWL SURWL WDWYLQL DOL SRåDUX  UD]HQ WLVWLK L] WDU
št. 8512 ali 8530
– Deli:
– – drugi

pr

(OHNWULþQLDSDUDWL]DYNODSOMDQMHL]NODSOMDQMHDOL]DãþLWRHOHNWULþQLKWRNRNURJRY
DOL ]D SRYH]DYR ] HOHNWULþQLPL WRNRNURJL DOL ]QRWUDM QMLK QSU VWLNDOD
varovalke, prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni elementi
PRWHþLK YDORY SULNOMXþQH UD]GHOLOQH SULSUDYH LQ VWLNDOQH RPDUH  ]D QDSHWRVW
nad 1.000 V
– /RþLOQLNLLQYNORSQR- izklopna stikala:
– – drugi
– 3UHQDSHWRVWQLRGYRGQLNLRPHMHYDOQLNLQDSHWRVWLLQGXãLOQLHOHPHQWLPRWHþLK
valov
(OHNWULþQL DSDUDWL ]D YNODSOMDQMH LQ L]NODSOMDQMH DOL ]D ]DãþLWR HOHNWULþQLK
WRNRNURJRY DOL ]D SRYH]DYR ] HOHNWULþQLPL WRNRNURJL DOL ]QRWUDM QMLK QSU
VWLNDODUHOHMLYDURYDONHGXãLOQLHOHPHQWLPRWHþLKYDORYYWLþLLQYWLþQLFHRNRYL
åDUQLFLQUD]GHOLOQHRPDULFH ]DQDSHWRVWLGRYNOMXþQR9
– Drugi aparati za]DãþLWRHOHNWULþQLKWRNRNURJRY
– – ]DWRNRYHGRYNOMXþQR$
– – – WHPSHUDWXUQRREþXWOMLYHYDURYDONHGR$
– Releji :
– – ]DQDSHWRVWGRYNOMXþQR9
– – – za tokove nad 2 A:
– – – – za nazivno napetost 12 V, z dvojnim navitjem
– – drugi
– Druga stikala:
– – druga:
– – – druga
– Drugi aparati:
– – drugi

pr
pr

pr

pr
pr

7.4
pr
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8537

7DEOH SORãþH SXOWL PL]H RPDUH LQ GUXJH RVQRYH RSUHPOMHQe z dvema ali
YHþ L]GHONL L] WDU ãW  DOL  ]D HOHNWULþQR NUPLOMHQMH DOL UD]GHOMHYDQMH
HOHNWULþQHJD WRND YNOMXþQR V WLVWLPL ] YJUDMHQLPL LQVWUXPHQWL LQ DSDUDWL L] 
SRJODYMDLQDSDUDWL]DQXPHULþQRNUPLOMHQMHUD]HQWHOHIRQVNLKFHQWUDOL]WDUãW
8517
– Za napetost do vkljXþQR9
– – drugo:
– – – krmilniki s pomnilnikom, ki se lahko programirajo
– – – drugo

pr
pr

8537 10
8537 10 91
8537 10 99
8539

8539 22
8539 22 90
8539 31
8539 31 10
8539 32
8539 32 10
8539 32 90
8539 39 00
8539 90
8539 90 10
8539 90 90
8540

8540 11

8540 11 11
8540 11 13
8540 11 15
8540 11 19
8540 11 91
8540 81 00
8543

8543 89
8543 89 95

(OHNWULþQH åDUQLFH ] QLWNR LQ HOHNWULþQH åDUQLFH QD UD]HOHNWUHQMH YNOMXþQR
zaprte reflektRUVNH åDUQLFH ] QDSDUMHQLP ]UFDORP XOWUDYLMROLþQH LQ LQIUDUGHþH
åDUQLFHREORþQLFH
– 'UXJHåDUQLFH]QLWNREUH]XOWUDYLMROLþQLKLQLQIUDUGHþLKåDUQLF
– – GUXJH]PRþMRGRYNOMXþQR:LQ]DQDSHWRVWLQDG9
– – – druge
– äDUQLFHQDUD]HOHNWUHQMHUD]HQXOWUDYLMROLþQLKåDUQLF
– – IOXRUHVFHQþQHVWHUPRNDWRGR
– – – ]GYRMQLPSRGQRåMHP
– – åDUQLFH QDSROQMHQH V SDUDPL åLYHJD VUHEUD DOL QDWULMD LQ NRYLQVNR KDORJHQVNHåDUQLFH
– – – QDSROQMHQHVSDUDPLåLYHJDVUHEUD
– – – kovinsko - halogenske
– – druge
– Deli:
– – SRGQRåMDåDUQLFH
– – drugo
äDULOQRNDWRGQH KODGQRNDWRGQH LQ IRWRNDWRGQH HOHNWURQNH LQ FHYL QSU
YDNXXPVNH HOHNWURQNH DOL FHYL QDSROQMHQH V SDUR DOL SOLQRP åLYRVUHEURYH
usmerjevalke, Braunove elektronke – katodne cevi, slikovne cevi za
televizijske kamere)
– .DWRGQH FHYL ]D WHOHYL]LMVNH VSUHMHPQLNH YNOMXþQR NDWRGQH FHYL ]D YLGHR
monitorje:
– – barvne:
– – – z razmerjem med širino in višino zaslona manj od 1,5, z diagonalno
izmero zaslona:
– – – – GRYNOMXþQRFP
– – – – RGFPGRYNOMXþQRFP
– – – – RGFPGRYNOMXþQRFP
– – – – nad 72 cm
– – – druge, z diagonalno izmero zaslona:
– – – – GRYNOMXþQRFP
– Druge elektronke:
– – VSUHMHPQHDOLRMDþHYDOQHHOHNWURQNH
(OHNWULþQLVWURMLLQDSDUDWLVSRVHEQLPLIXQNFLMDPLNLQLVRQDYHGHQLLQQe zajeti
na drugem mestu v tem poglavju
– Drugi stroji in aparati:
– – drugo:
– – – drugo :
– – – – drugi

6.5

pr

pr
pr
6.8
pr
6.5

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
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8544

,]ROLUDQD åLFD YNOMXþQR ] ODNLUDQR åLFR DOL HOHNWUROLWVNR RNVLGLUDQRåLFR NDEOL
YNOMXþQR V NRDNVLDOQLPL NDEOL  LQ GUXJL L]ROLUDQL HOHNWULþQL YRGQLNL V
NRQHNWRUMHP DOL EUH] QMHJD NDEOL L] RSWLþQLK YODNHQ L]GHODQL L] SRVDPLþQR
RSODãþHQLKYODNHQNRPELQLUDQL]HOHNWULþQLPLYRGQLNLDOLQHVNRQHNWRUMHPDOL
brez njega
– äLFD]DQDYLMDQMH
– – bakrena:
– – – lakirana ali emajlirana
– – – druga
– – druga:
– – – druga
– .RPSOHWL YRGQLNRY ]D YåLJ LQ GUXJL NRPSOHWL YRGQLNRY ]D YR]LOD OHWDOD DOL
ladje:
– – drugi
– 'UXJLHOHNWULþQLYRGQLNL]DQDSHWRVWGRYNOMXþQR9
– – s konektorji:
– – – drugi
– – drugi:
– – – drugi
– 'UXJLHOHNWULþQLYRGQLNL]DQDSHWRVWQDG9GRYNOMXþQR9
– – s konektorji:
– – – drugi
– – drugi:
– – – åLFDLQNDEOLVSUHPHURPSRVDPLþQHJDåLþQHJDYRGQLNDQDGPP
– – – drugi:
– – – – za nazivno napetost 1.000 V
– – – – za nazivno napetost nad 80 V, vendar manj kot 1.000 V
– 'UXJLHOHNWULþQLYRGQLNL]DQDSHWRVWQDG9:
– – z bakrenimi vodniki
– – z drugimi vodniki

8544 11
8544 11 10
8544 11 90
8544 19
8544 19 90
8544 30
8544 30 90
8544 41
8544 41 90
8544 49
8544 49 80
8544 51
8544 51 90
8544 59
8544 59 10
8544 59 20
8544 59 80
8544 60
8544 60 10
8544 60 90

3

8545 11 00
8545 19
8545 19 10
8545 19 90
8545 20 00
8545 90
8545 90 90

2JOMHQHHOHNWURGHRJOMHQHãþHWNHRJOMH]DåDUQLFHRJOMH]DEDWHULMHLQGUXJL
izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez QMH]DHOHNWULþQHQDPHQH
– Elektrode:
– – ]DSHþL
– – druge:
– – – elektrode za elektrolize
– – – druge
– âþHWNH
– Drugo:
– – drugo

8546
8546 10 00
8546 90
8546 90 90

(OHNWULþQLL]RODWRUMLL]NDNUãQHJDNROLPDWHULDOD
– Iz stekla
– Drugi:
– – drugi

8547

,]ROLUQL GHOL ]D HOHNWULþQH VWURMH QDSUDYH DOL RSUHPR L]GHODQL Y FHORWL L]
izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci
z navojeP  YGHODQLPL PHG VWLVNDQMHP L]NOMXþQR ]DUDGL YH]DYH UD]HQ
L]RODWRUMHY L] WDU ãW  FHYL ]D HOHNWULþQH YRGQLNH LQ VSRMNH ]DQMH L]
QDYDGQLKNRYLQREORåHQH]L]ROLUQLPPDWHULDORP
– Drugo

8545

8547 90 00

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr
pr

6.5

6.5
pr

pr
pr
pr
3.7
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
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8607

8607 91 99

Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov
– Drugi:
– – za lokomotive:
– – – drugi:
– – – – drugi

pr

8701
8701 20
8701 20 10

Traktorji, (razen traktorjev iz tar. št. 8709)
– &HVWQLYODþLOFL]DSROSULNORSQLNH
– – novi

pr

8707
8707 90
8707 90 10

.DURVHULMH YNOMXþQRNDELQH ]DPRWRUQDYR]LODL]War. št. 8701 do 8705
– Druge:
– – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701
90; vozil iz tar. št. 8704, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s
NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLP DOL SROGLHVHOVNLP  V SURVWRUQLQR FLOLQGURY
GR YNOMXþQR 0 cm3 DOL ] YåLJRP V VYHþNR V SURVWRUQLQR FLOLQGURY GR
YNOMXþQRFP3; motornih vozil za posebne namene iz tar. št. 8705

pr

8607 91

8708
8708 10
8708 10 10

8708 10 90
8708 21
8708 21 10

8708 29
8708 29 10

8708 29 90
8708 31
8708 31 10

8708 39
8708 39 10

Deli in pribor za motorna vozila iz tar. št. 8701 do 8705
– 2GELMDþLLQQMihovi deli:
– – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z
EDWQLP PRWRUMHP ] QRWUDQMLP ]JRUHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP
GLHVHOVNLPDOLSROGLHVHOVNLP VSURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3,
DOL]YåLJRPVVYHþNRVSURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz
tar. št. 8705
– – drugi
– Drugi deli in pribor karoserij (tudi za kabine):
– – varnostni pasovi:
– – – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z
moWRUML ] QRWUDQMLP ]JRUHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLPL DOL
SROGLHVHOVNLPL VSURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3DOL]YåLJRPV
VYHþNRVSURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705
– – drugo:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701
90; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorji z notranjim
]JRUHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLPL DOL SROGLHselskimi), s
prostornino cilindrov do YNOMXþQR  FP3 DOL ] YåLJRP V VYHþNR V
SURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705
– – – drugo
– Zavore in servozavore in njihovi deli:
– – montirane zavorne obloge na nosilcu:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701
90, iz tar. podšt. 8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorji z
QRWUDQMLP ]JRUHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLPL DOi
poldieselskimi), s prostornino cilinGURYGRYNOMXþQRFP3DOL]YåLJRPV
VYHþNRVSURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705
– – drugo:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701
90; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704 z motorji z notranjim
]JRUHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLPL DOL SROGLHVHOVNLPL  V
SURVWRUQLQR FLOLQGURY GR YNOMXþQR  FP3 DOL ] YåLJRP V VYHþNR V
prostornino cilindrov do YNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705

pr
pr

pr

pr
pr

pr

pr
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8708 40
8708 40 10

– Menjalniki:
– – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701
90; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorji z notranjim
]JRUHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLPL DOL SROGLHVHOVNLPL  V
prostornino cilindrov do 2.500 cm3 DOL ] YåLJRP V VYHþNR V SURVWRUQLQR
cilindrov do 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
– Pogonske gredi z diferencialom, tudi tiste, ki imajo druge transmisijske
komponente:
– – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z
PRWRUMHP ] QRWUDQMLP ]JRUHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLP DOL
SROGLHVHOVNLP VSURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3DOL]YåLJRPV
VYHþNRVSURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705
– Gredi (razen pogonskih) in njihovi deli:
– – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z
motorjem z notranjim zgorevanMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLP ali
SROGLHVHOVNLP VSURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3DOL]YåLJRPV
VYHþNRVSURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705
– Kolesa, njihovi deli in pribor:
– – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701
90; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim
]JRUHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLP DOL SROGLHVHOVNLP  V
SURVWRUQLQR FLOLQGURY GR YNOMXþQR 2.500 cm3 DOL ] YåLJRP V VYHþNR V
SURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705
– 2EHVQLEODåLOQLNL
– – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z
PRWRUMHP ] QRWUDQMLP ]JRUHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHlskim ali
SROGLHVHOVNLP  V SURVWRUQLQR FLOLQGURY GR YNOMXþQR  FP3 DOL ] YåLJRP V
VYHþNRVSURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705
– Drugi deli in pribor:
– – hladilniki:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701
90; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim
]JRUHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLP DOL SROGLHVHOVNLP  V
SURVWRUQLQR FLOLQGURY GR YNOMXþQR  FP3 DOL ] YåLJRP V VYHþNR V
SURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705
– – izpušni lonci in izpušne cevi:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701
90; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim
]JRUHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLP DOL SROGLHVHOVNLP  V
SURVWRUQLQR FLOLQGURY GR YNOMXþQR  FP3 DOL ] YåLJRP V VYHþNR V
SURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705
– – vklopno-izklopne sklopke in njihovi deli:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701
90; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim
zgorHYDQMHP V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOskim ali poldieselskim), s
SURVWRUQLQR FLOLQGURY GR YNOMXþQR  FP3 DOL ] YåLJRP V VYHþNR V
SURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705
– – – drugo
– – volani, krmilni drogovi in krmilni mehanizmi:
– – – drugi

8708 50
8708 50 10

8708 60
8708 60 10

8708 70
8708 70 10

8708 80
8708 80 10

8708 91
8708 91 10

8708 92
8708 92 10

8708 93
8708 93 10

8708 93 90
8708 94
8708 94 90

3
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8708 99

– – drugo:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701
90; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim
zgorevanjem s komprHVLMVNLP YåLJRP GLHVHOVNLP DOL SROGLHselskim), s
SURVWRUQLQR FLOLQGURY GR YNOMXþQR  FP3 DOL ] YåLJRP V VYHþNR V
SURVWRUQLQRFLOLQGURYGRYNOMXþQRFP3; vozil iz tar. št. 8705:
– – – – ]UDþQHEOD]LQHVVLVWHPRP]DQDSLKRYDQMH
– – – – drugo

pr
pr

8708 99 11
8708 99 19
8714
8714 91
8714 91 10
8714 91 30
8714 92
8714 92 10
8714 93
8714 93 10
8714 93 90
8714 94
8714 94 10
8714 94 30
8714 94 90
8714 95 00
8714 96
8714 96 10
8714 96 30
8714 96 90
8714 99
8714 99 10
8714 99 30
8714 99 50
8714 99 90
8716
8716 39

8716 39 59
8801
8801 90
8801 90 91
8803
8803 30
8803 30 90
8803 90
8803 90 91

Deli in pribor vozil iz tar. št. 8711 do 8713
– Drugi za vozila iz tar. št. 87.12:
– – okvirji in vilice ter njihovi deli:
– – – okvirji
– – – sprednje vilice
– – SODWLãþDLQQDSHUHNoles:
– – – SODWLãþD
– – SHVWDUD]HQSHVW]]DYRURLQ]DYRU]DSHVWDLQSURVWDYHULåQDNROHVD
– – – SHVWDEUH]]DYLUDOQLKQDSUDYDOLSURVWLKYHULåQLKNROHV
– – – SURVWDYHULåQDNROHVD
– – ]DYRUHYNOMXþQRSHVWD]]DYRURLQ]DYRUHza pesta, in njihovi deli:
– – – pesta z zavoro in zavore za pesta
– – – druge zavore
– – – deli
– – VHGHåL
– – pedala in prestave v pestu ter njihovi deli:
– – – pedala
– – – prestave v pestu
– – – deli
– – drugo:
– – – URþLFH
– – – SUWOMDåQLNL
– – – SUHGQMHLQ]DGQMHYHULåQHSUHVWDYH GHUDLOOHXUPHQMDOQLNL
– – – drugo; deli

4
4
7.4
7.4
7.4
4
7.4
4
4
7.4
7.4
7.4
7.4
4
7.4
7.4

Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila, nesamovozna; njihovi deli
– Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz blaga:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – novi:
– – – – – drugi:
– – – – – – drugi

pr

Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani zmaji in druga letala brez
pogona
– Drugo:
– – drugo:
– – – baloni in vodljivi zrakoplovi

pr

Deli blaga iz tar. št. 8801 do 8802
– Drugi deli letal ali helikopterjev:
– – drugi
– Drugi:
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu in jadralstvu

pr
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9001

2SWLþQDYODNQDLQVQRSLRSWLþQLKYODNHQNDEOLL]RSWLþQLKYODNHQUD]HQWLVWLKL]
WDU ãW  OLVWL LQ SORãþH L] SRODUL]LUDMRþHJD PDWHULDOD OHþH YNOMXþQR
NRQWDNWQH OHþH  SUL]PH ]UFDOD LQ GUXJL RSWLþQL HOHPHQWL L] NDNUãQHJD NROL
PDWHULDODQHPRQWLUDQLUD]HQWDNLKRSWLþQRQHREGHODQLKVWHNOHQLKHOHPHQWRY
– 6WHNOHQHOHþH]DRþDOD
– – za izboljšanje vida:
– – – druge
– Drugo:
– – drugo

9001 40
9001 40 80
9001 90
9001 90 90
9006
9006 10
9006 10 90
9009

9009 12 00
9009 22 00
9009 30 00
9010

9010 10 00

9010 50
9010 50 90
9011
9011 20
9011 20 90
9013

9013 10 00
9013 80
9013 80 90
9013 90
9013 90 90
9015

9015 20
9015 20 10
9015 30
9015 30 10
9015 30 90

3

Fotografski aparati (razen kinematografskih) ; fotografski bliskovni aparati in
EOLVNRYQHåDUQLFHUD]HQåDUQLFQDUD]HOHNWUHQMHL]WDUãW
– Aparati za pripravljanje WLVNDUVNLKSORãþDOLYDOMHY
– – drugi
$SDUDWL]DIRWRNRSLUDQMH]YGHODQLPRSWLþQLPVLVWHPRPDSDUDWL]DNRQWDNWQR
NRSLUDQMHLQDSDUDWL]DWHUPLþQRNRSLUDQMH
– Elektrostatski aparati za fotokopiranje:
– – za reprodukcijo izvirnika prek posredne podlage (indirektni suhi postopek)
– Drugi aparati za fotokopiranje:
– – kontaktni
– $SDUDWL]DWHUPLþQRNRSLUDQMH

=QLåDQD
stopnja
4

pr
2.9

pr

pr
pr
pr

$SDUDWLLQRSUHPD]DIRWRJUDIVNH WXGLNLQHPDWRJUDIVNH ODERUDWRULMH YNOMXþQR
z aSDUDWL ]D SURMHFLUDQMH DOL ULVDQMH VOLNH YH]LM QD REþXWOMLYH SROSUHYRGQLãNH
materiale), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju;
negatoskopi; zasloni za projekcije
– Aparati in oprema za avtomatsko razvijanje fotografskega (tudi
kinematografskega) filma ali papirja v zvitku ali za avtomatsko prenašanje
posnetka z razvitega filma na zvitke fotografskega papirja
– Drugi aparati in oprema za fotografske (tudi kinematografske) laboratorije;
negatoskopi:
– – drugi

pr

2SWLþQL PLNURVNRSL WXGi tisti za mikrofotografijo, mikrokinematografijo in
mikroprojekcijo
– Drugi
mikroskopi
za
mikrofotografijo,
mikrokinematografijo
in
mikroprojekcijo:
– – drugi

pr

6NORSLVWHNRþLPLNULVWDOL /&' NLQHSRPHQLMRL]GHONRYSRGUREQHMHRSLVDQLK
YGUXJLKWDULIQLKãWHYLONDKODVHUMLUD]HQODVHUVNLKGLRGGUXJHRSWLþQHQDSUDYH
in instrumenti, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
– Teleskopske namerilne naprave za orRåMH SHULVNRSL WHOHVNRSL ]D VWURMH
naprave, instrumente ali aparate iz tega poglavja ali XVI. oddelka
– Druge naprave, aparati in instrumenti:
– – druge
– Deli in pribor:
– – drugi
Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki,
meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov;
daljinomeri
– Teodoliti in tahimetri:
– – elektronski
– Nivelirji:
– – elektronski
– – drugi

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr
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1
2

Poimenovanje
3

=QLåDQD
stopnja
4

9015 80

– Drugi instrumenti in aparati:
– – drugi:
– – – meteorološki, hidrološki in geofizikalni instrumenti in aparati

pr

,QVWUXPHQWLLQDSDUDWL]DULVDQMHR]QDþHYDQMHDOLPDWHPDWLþQRUDþXQDQMH QSU
risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribori v kompletu, logaritemska
UDþXQDOD UDþXQDOD Y REOLNL RNURJOH SORãþH  URþQL LQVWUXPHQWL ]D PHUMHQMH
GROåLQH QSUPHULOQHSDOLFHLQWUDNRYLPLNURPHWUVNDPHULODPHULOD]QRQLMHP 
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
– 'UXJLLQVWUXPHQWL]DULVDQMHR]QDþHYDQMHDOLPDWHPDWLþQRUDþXQDQMH
– – drugi risalni instrumenti:
– – – drugi

pr

9015 80 93
9017

9017 20
9017 20 19
9018

9018 11 00
9018 12 00
9018 13 00
9018 19
9018 19 10
9018 19 90
9018 90
9018 90 30
9018 90 85
9020 00
9020 00 90
9021

9021 39
9021 39 10
9021 39 90
9021 40 00
9021 50 00
9021 90
9021 90 10
9021 90 90
9022

9022 12 00
9022 14 00

Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati,
YNOMXþQR]VFLQWLJUDIVNLPLHOHNWURPHGLFLQVNLPi aparati in aparati za preiskavo
vida; deli in pribor
– (OHNWURGLDJQRVWLþQL DSDUDWL WXGL DSDUDW ]D IXQNFLRQDOQH UD]LVNRYDOQH
preiskave ali za preverjanje fizioloških parametrov):
– – elektrokardiografi
– – DSDUDWL]DXOWUD]YRþQR skeniranje
– – aparati za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc (NMR)
– – drugi:
– – – DSDUDWL]DKNUDWQRRSD]RYDQMHGYHKDOLYHþSDUDPHWURY
– – – drugi
– Drugi instrumenti in aparati:
– – RSUHPD]DUHQDOQRGLDOL]R XPHWQHOHGYLFHVWURMLNLQDGRPHãþDMROHGYLFH
in aparati za dializo)
– – drugi
Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih mask brez
mehanskih delov in zamenljivih filtrov; deli in pribor
– Drugi
Ortopedske priprave, tudi bergle, kirurški pasovi in kilni pasovi; opornice in
druge priprave za prelome; umetni deli telesa; aparati za izboljšanje sluha in
druge priprave, ki se nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi odpravile hibo ali
invalidnost
– Drugi umetni deli telesa:
– – drugo:
– – – RþHVQHSURWH]H
– – – drugo
– Aparati za izboljšanje sluha, razen delov in pribora
– $SDUDWL]DVSRGEXMDQMHGHODVUþQLKPLãLFUD]HQGHORYLQSULERUD
– Drugo:
– – deli in pribor za slušne aparate
– – drugo
5HQWJHQVNL DSDUDWL LQ DSDUDWL ] DOID EHWD DOL JDPD åDUNL ]D PHGLFLQVNR
NLUXUãNR ]RER]GUDYQLãNR YHWHULQDUVNR DOL GUXJR XSRUDER YNOMXþQR ] DSDUDWL
za radiografijo ali radioterapijo; rentgenske cevi in drugi generatorji
UHQWJHQVNLK åDUNRY YLVRNRQDSHWRVWQL JHQHUDWRUML NRPDQGQH SORãþH LQ
komandne mize, zasloni, mize, stoli in podobno za preiskovanje in zdravljenje
– Rentgenski aparati za medicinsko, kirurško, zobozdravniško, veterinarsko
ali drugo uporabo, vkljXþQR]DSDUDWL]DUDGLRJUDILMRDOLUDGLRWHUDSLMR
– – DSDUDWL]DUDþXQDOQLãNRWRPRJUDILMR
– – drugi, za medicinsko, kirurško, ali veterinarsko uporabo

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
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9022 19 00

– – za drugo uporabo
– $SDUDWL]DOIDEHWDDOLJDPDåDUNL]Dmedicinsko, kirurško, zobozdravniško,
YHWHULQDUVNR DOL GUXJR XSRUDER YNOMXþQR ] DSDUDWL ]D UDGLRJUDILMR DOL
radioterapijo:
– – za drugo uporabo
– Rentgenske cevi
– 'UXJRYNOMXþQR]GHOLLQSULERURP
– – drugo

9022 29 00
9022 30 00
9022 90
9022 90 90
9023 00
9023 00 10
9024

9024 10
9024 10 91
9024 10 93
9024 10 99
9024 80
9024 80 99
9025

9025 11
9025 11 91
9025 11 99
9025 80

9025 80 99
9027

9027 10
9027 10 10
9027 10 90
9028
9028 10 00
9028 20 00
9028 90
9028 90 10
9028 90 90

3

Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstriranje (npr. pri pouku ali
na razstavah), ki niso primerni za kaj drugega; deli in pribor
– .LVHXSRUDEOMDMR]DSRXþHYDQMHIL]LNHNHPLMHDOLWHKQLþQLKSUHGPHWRY
StrojiLQDSDUDWL]DSUHVNXãDQMHWUGRWHQDWH]QHWODþQHWUGQRVWLHODVWLþQRVWLDOL
drugih mehanskih lastnosti materiala (npr. kovin, lesa, tekstilnega materiala,
SDSLUMDSODVWLþQHPDVH
– Stroji in aparati za preskušanje kovin:
– – drugi:
– – – univerzalni ali za preizkušanje trdnosti
– – – za preizkušanje trdote
– – – drugi
– Drugi stroji in aparati:
– – drugi:
– – – drugi
Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri
YODJRPHUL  LQ SVLKURPHWUL WXGL NRPELQDFLMH WHK LQVWUXPHQWRY ] PRåQRVWMR
registriranja ali brez nje
– Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z drugimi instrumenti:
– – WHNRþLQVNL]DGLUHNWQRRGþLWDYDQMH
– – – drugi:
– – – – NOLQLþQLDOLYHWHULQDUVNLWHUPRPHWUL
– – – – drugi
– Drugi instrumenti:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi
,QVWUXPHQWL LQ DSDUDWL ]D IL]LNDOQH DOL NHPLþQH DQDOL]H QSU SRODULPHWUL
refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in
aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske
napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje
toplote, zvoka ali svetlobe YNOMXþQR]HNVSR]LPHWUL PLNURWRPL
– Aparati za analizo plina ali dima:
– – elektronski
– – drugi
0HULOQLNLSRUDEHDOLSURL]YRGQMHSOLQRYWHNRþLQDOLHOHNWULþQHHQHUJLMHYNOMXþQR
z merilniki za njihovo umerjanje
– Plinomeri
– 0HULOQLNLWHNRþLQ
– Deli in pribor:
– – ]DHOHNWULþQHãWHvce
– – drugi

=QLåDQD
stopnja
4

pr

pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr

pr

pr
pr

pr

pr
pr

pr
pr
6.5
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9029

Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci
korakov in podobno; kD]DOQLNLKLWURVWLLQWDKRPHWULUD]HQWLVWLKNLVHXYUãþDMR
v tar. št. 9014 in 9015; stroboskopi
– Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci
korakov in podobno:
– – drugi

pr

9029 10
9029 10 90
9030

9030 20
9030 20 90

9030 31
9030 31 90
9030 83
9030 83 90
9031
9031 20 00
9031 80

9031 80 34
9031 80 39
9031 80 99
9032
9032 10

9032 10 99
9032 89
9032 89 90
9033 00 00

9302 00
9302 00 10
9302 00 90

Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje
DOLNRQWURORHOHNWULþQLKYHOLþLQUD]HQPHULOQLNRYL]WDUãt. 9028; instrumenti in
DSDUDWL]DPHUMHQMHDOLRGNULYDQMHDOIDEHWDJDPDUHQWJHQVNLKNR]PLþQLKDOL
GUXJLKLRQL]LUDMRþLKVHYDQM
– Osciloskopi in oscilografi s katodno cevjo:
– – drugi
– Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo napetosti, jakosti toka,
XSRUQRVWLDOLPRþLEUH]QDSUDY]DUHJLVWULUDQMH
– – multimetri:
– – – drugi
– Drugi instrumenti in aparati:
– – drugi, z napravo za registriranje:
– – – drugi
Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilov
– Merilne mize
– Drugi instrumenti, aparati in stroji:
– – drugi:
– – – elektronski:
– – – – ]DPHUMHQMHDOLSUHYHUMDQMHJHRPHWULMVNLKYHOLþLQ
– – – – – drugi
– – – – drugi
– – – drugi:
– – – – drugi
Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje
– Termostati:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi
– Drugi instrumenti in aparati:
– – drugi:
– – – drugi

pr

pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr

pr

'HOL LQ SULERU NL VR XSRUDEQL ] UD]OLþQLPL DSDUDWL L] UD]OLþQLK WDU ãW L] 
poglavja in ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za
stroje, naprave, instrumente ali aparate iz 90. poglavja

pr

5HYROYHUMLLQSLãWROHUD]HQWLVWLKNLVHXYUãþDMRYWDUãWLQ
– .DOLEUDPPDOLYHþ
– Drugo

pr
pr
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9306

Bombe, granate, torpedi, mine, rakete in podobno ter njihovi deli; naboji,
GUXJRVWUHOLYRLQSURMHNWLOLWHUQMLKRYLGHOLYNOMXþQRVãLEUDPLLQþHSL]DQDERMH
– Drugo strelivo in njegovi deli:
– – za revolverje in pištole iz tar. št. 9302 in za avtomatske puške iz tar. št.
9301
– – drugo:
– – – ]DYRMDãNRRURåMH
– Drugo:
– – za vojaške namene

9306 30
9306 30 10

9306 30 30
9306 90
9306 90 10

3

=QLåDQD
stopnja
4

pr
pr
pr

9401 90 80
iz 9401 90 80 10

6HGHåL UD]HQWLVWLKL]WDUãW YNOMXþQRVWLVWLPLNLVHODKNRVSUHPHQLMR
YOHåLãþDLQQMLKRYLGeli
– Deli:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – GHOLVHGHåHYL]WDUSRGãW

pr

9403
9403 90
9403 90 90

Drugo pohištvo in njegovi deli
– Deli:
– – iz drugih materialov

6.8

9506

,]GHONLLQRSUHPD]DVSORãQRIL]LþQRSRþXWMHWHORYDGERDWOHWLNRGUXJHãSRUWH
YNOMXþQR]DQDPL]QLWHQLV LQLJUHQDSURVWHPNLQLVRQDYHGHQLLQQH]DMHWLQD
GUXJHPPHVWXYWHPSRJODYMXSODYDOQLED]HQLLQED]HQL]DRWURNH YNOMXþQR]
deli in priborom)
– 'UVDONHLQNRWDONHYNOMXþQRVþHYOMLVSULtrjenimi drsalkami ali kotalkami:
– – deli in pribor

6.5

Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora, za rezljanje, in izdelki
iz teh materialov; izdelki, oblikovani ali izrezljani iz voska, stearina, naravne
gume ali naravne smole ali iz mase za modeliranje, in drugi oblikovani ali
rezljani izdelki, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; obdelana,
QHXWUMHQD åHODWLQD UD]HQ åHODWLQH NL VH XYUãþD Y WDUãW   LQ L]GHONL L]
QHXWUMHQHåHODWLQH
– KaSVXOHL]åHODWLQH]DIDUPDFHYWVNHQDPHQH

pr

0HWOH ãþHWNH YNOMXþQR ãþHWNH NL VR GHOL VWURMHY DSDUDWRY DOL YR]LO 
PHKDQLþQHSULSUDYH]DþLãþHQMHSRGRYNLVHGUåLMRYURNLEUH]PRWRUMDRPHOD
LQ SHUQDWD RPHOD SULSUDYOMHQL ãRSL LQ VQRSL ]D L]GHODYR PHWHO DOL ãþHWN
VRERVOLNDUVNL YORåNL LQ YDOML EULVDOQLNL ]D SRG RNQD LSG UD]HQ EULVDOQLNRY ]
valjem)
– =REQH ãþHWNH þRSLþL ]D EULWMH ãþHWNH ]D ODVH ãþHWNH ]D QRKWH ãþHWNH ]D
WUHSDOQLFH LQ GUXJH WRDOHWQH ãþHWNH ]D RVHEQR QHJR YNOMXþQR ãþHWNH ki so
deli aparatov:
– – drugo:
– – – drugo
– 'UXJHãþHWNHNLVRGHOLVWURMHYDSDUDWRYDOLYR]LO

4
6.5

5RþQL GDWXPVNL SHþDWL åLJL QXPHUDWRUML LQ SRGREQR YNOMXþQR SULSUDYH ]D
WLVNDQMHDOLYWLVNRYDQMHQDQDOHSNDK URþQLYUVWLþQLNLLQJDUQLWXUH]DWLVNDQMHNL
LPDMRWDNHYUVWLþQLNH

pr

Pršila za dišave in podobna toaletna pršila, naprave in glave zanje; blazinice
]DSXGUDQMHLQEOD]LQLFH]DQDQDãDQMHNR]PHWLþQLKDOLWRDOHWQLKSUHSDUDWRY
– Pršila za dišave in podobna toaletna pršila, naprave in glave zanje:
– – toaletna pršila
– – naprave in glave zanje

pr
pr

9401
9401 90

9506 70
9506 70 90
9602 00 00

iz 9602 00 00 10
9603

9603 29
9603 29 80
9603 50 00
9611 00 00

9616
9616 10
9616 10 10
9616 10 90
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5218.

Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na
področju kulture in športa

Na podlagi prvega odstavka 3. člena zakona o izjemnem
priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list RS, št. 14/90 – prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 53. seji dne 6. 12. 2001
sprejela

SKLEP
o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge
na področju kulture in športa
I
Za uspehe, dosežene z ustvarjalnim delom na kulturnem
področju Vlada Republike Slovenije od 1. 12. 2001 dalje
izjemno priznava in odmerja starostno pokojnino:
Stojanu Kerblerju, v višini 85% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,
Martini Ivani Jelnikar, v višini 85% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
Mariji Muck-Stupica, v višini 85% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
Juditi Skalar, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,
Momčilu Vukoviću, v višini 70% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
Antonu Nanutu, v višini 100% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,
Veroniki Per-Eržen, v višini 75% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,
Dragu Hrvackemu, v višini 75% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,
Nives Starc, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,
Janezu Pirnatu, v višini 70% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,
Jožetu Spacalu, v višini 80% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo.
II
Za izjemne mednarodne dosežke in vrhunske rezultate, ki
pomenijo trajen prispevek slovenske športne zgodovine, Vlada
Republike Slovenije izjemno priznava in odmerja starostno pokojnino:
Jožetu Šlibarju, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,
Miroslavu Cerarju, v višini 100% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo.
Št. 194-2/01
Ljubljana, dne 6. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
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ODREDBO
o izdelkih iz kristalnega stekla*
1. člen
Ta odredba določa tehnične zahteve za sestavo ter označevanje izdelkov iz kristalnega stekla, navedenih v Prilogi I, ki je
sestavni del te odredbe in metode za določanje kemičnih in
fizikalnih lastnosti vrst kristalnega stekla, navedenih v Prilogi II,
ki je sestavni del te odredbe, ki spadajo pod poglavje 7013
kombinirane nomenklature carinske tarife.
Proizvodi, ki so namenjeni za izvoz izven Evropske unije,
niso predmet te odredbe.
2. člen
V prometu ne smejo biti izdelki, označeni z opisom iz stolpca
(b) Priloge I, ki ne vsebujejo ustreznih značilnosti, ki se nanašajo
na % kovinskih oksidov, gostoto, refrakcijski indeks in površinsko
trdoto in so navedeni v stolpcih (d), (e), (f) in (g) Priloge I.
3. člen
Če je izdelek, ki se nanaša na to odredbo, označen z
enim od opisov, naštetih v stolpcu (b) Priloge I, ima tak izdelek
lahko ustrezen identifikacijski simbol, ki je predstavljen in opisan v stolpcih (h) in (i) te priloge.
Kadar je blagovna znamka, ime podjetja ali kakršenkoli
napis vsebovan kot glavni del, kot pridevnik ali kot koren opisa,
ki se pojavlja v stolpcih (b) in (c) Priloge I ali pa opis, ki se z njim
lahko pomotoma zamenja, mora takoj pred blagovno znamko,
imenom ali napisom stati viden napis, ki zajema:
a) Opis izdelka, če ima ta izdelek značilnosti, določene v
stolpcih od (d) do (g) Priloge I ali;
b) Izjavo o natančnih lastnostih izdelka, če ta izdelek nima
značilnosti, ki so določene v stolpcih od (d) do (g) Priloge I.
4. člen
Opis in identifikacijski simboli, ki so navedeni v Prilogi I,
se lahko pojavijo na isti etiketi.
5. člen
Pri preverjanju, ali izdelki, ki so označeni z opisi iz stolpca
(b) Priloge I in identifikacijskimi simboli iz stolpca (h) Priloge I,
izpolnjujejo značilnosti, določene v stolpcih od (d) do (g) Priloge I, se uporabljajo samo metode, ki so določene v Prilogi II, ki
je sestavni del te odredbe.
6. člen
Pristojni inšpekcijski organ za nadzor nad izvajanjem te
odredbe v prometu je Tržni inšpektorat Republike Slovenije v
skladu z zakonom o tržni inšpekciji Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 20/97) in 16. členom zakona o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.
7. člen
Določbe te odredbe se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji ali z dnem uveljavitve
ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
8. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-103/01
Ljubljana, dne 12. decembra 2001.

MINISTRSTVA
5219.

Odredba o izdelkih iz kristalnega stekla

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99,
31/00 in 54/00) izdaja ministrica za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
* Ta odredba vsebinsko povzema direktivo ES o kristalnem steklu
(69/493/EEC).
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PRILOGA I

Seznam vrst kristalnega stekla

=1$ý,/1267,

OPIS VRSTE

ŠT.

Pojasnila

Kovinski

Gostota

oksidi(%)

-a1

-b-

-c-

trdota

oblike

-g-

-h-

-f-

≥ 3,00

x

PbO
≥ 30%

2

SVINýEV
KRISTAL
24%

Odstotna številka se
nanaša na vsebnost
svinþevega oksida.

PbO
≥ 24%

3

KRISTALNO
STEKLO
(KRISTALIN)

Opis se sme
uporabljati samo v
jeziku ali jezikih
dråave, v kateri se
blago prodaja.

KRISTALNO
STEKLO

indeks

-e-

Opis se lahko prosto
uporablja, tako v
dråavi izvora kot v
dråavi uporabe.

4

Refrakcijski Površinska Simbol Opombe

-d-

KRISTAL Z
VISOKO
VSEBNOSTJO
SVINCA
30%

ETIKETIRANJE

-i-

Okrogla
etiketa.
≥ 2,90

ZnO
≥ 2,45
BaO
PbO
K2O
posamezno ali
skupaj
≥ 10%

Izjema:
91HPþLMLVHSURdaja
prešano steklo, ki
BaO
≥ 2,40
vsebuje 18 % PbO in
PbO
ima gostoto vsaj 2,70
K2O
pod nazivom
posa"PRESSBLEImezen ali
KRISTALL" ali
skupaj
"BLEIKRISTALL
≥ 10%
GEPRESST" (z
velikimi þrkami).

x

Barva:
zlata
φ ≥ 1 cm

nD
≥1,520

Kvadratna
etiketa.
Barva:
srebrna
Stranica:
≥ 1 cm
Vickers
- 550 ± 20

x: nD ≥ 1,545 kot kriterij za dodatne neporušne pUHL]NXVHL]GHONRY YþDVXXYR]D 

Etiketa
v
obliki
enakostraQLþQHJD
trikotnika.
Barva:
srebrna
Stranica:
≥ 1 cm
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PRILOGA II

0HWRGH]DGRORþDQMHNHPLþQLKLQIL]LNDOQLKODVWQRVWLYUVWNULVWDOQHJDVWHNOD

.HPLþQHDQDOL]H
1.1. BaO in PbO
1.1.1. 'RORþLWHYNRPELQDFLMH%D23E2
2GWHKWDMWHJUDPDVWHNODYSUDKX]QDWDQþQRVWMR± 0,JUDPDLQJDGDMWHYSODWLQDVWORQþHN
2YODåLWH ] YRGR LQ GRGDMWH  PLOLOLWURY -RGVWRWQH UD]WRSLQH åYHSOHQH NLVOLQH LQ  PLOLOLWURY
IOXRURYRGLNRYHNLVOLQH6HJUHYDMWHYSHãþHQLNRSHOLGRNOHUQH]DþQHL]KDMDWLEHOGLP3XVWLWHGDVH
ohladi in še enkrat ponovite postopek z 10 mililitri fluorovodikove kisline. Segrevajte, dokler se
spet ne pojavi bel dim. Pustite, da se ohladi, nato splaknite robove posode z vodo. Segrevajte,
dokler se spet ne pojavi bel dim. Pustite, da se ohladi, previdno dodajte 10 mililitrov vode, nato
prelijte v 400-PLOLOLWUVNRþDãR3RVRGRYHþNUDWVSODNQLWH]-RGVWRWQRåYHSOHQRUD]WRSLQRLQ]LVWR
UD]WRSLQRUD]UHGþLWHPHãDQLFRQDPLOLOLWURY9UHQDM–PLQXWH3XVWLWHVWDWLþH]QRþ
2GFHGLWH VNR]L ILOWULUQL ORQþHN VWRSQMH SRUR]QRVWL  RVWDQHN Y ORQþNX VSODNQLWH ] -odstotno
UD]WRSLQRåYHSOHQHNLVOLQH]DWHPãHGYDGRWULNUDW]HWLOQLPDONRKRORP(QRXURVXãLWHYSHþLFLSUL
150 OC. Stehtajte BaSO4 + PbSO4.
1.1.2. 'RORþLWHY%D2
2GWHKWDMWHJUDPDVWHNODYSUDKX]QDWDQþQostjo ±JUDPDLQJDGDMWHYSODWLQDVWORQþHN
2YODåLWH ] YRGR LQ GRGDMWH  PLOLOLWURY IOXRURYRGLNRYH NLVOLQH LQ  PLOLOLWURY SHUNORUQH NLVOLQH
6HJUHYDMWHYSHãþHQLNRSHOLGRNOHUQH]DþQHL]KDMDWLEHOGLP
Pustite, da se ohladi in dodajte še 10 mililitrov fluorovodikove kisline. Segrevajte, dokler se spet ne
pojavi bel dim. Pustite, da se ohladi, robove posode pa splaknite z destilirano vodo. Spet segrejte,
dokler ne izpari skoraj do suhe snovi. Še enkrat dodajte 50 mililitrov 10-odstotne klorovodikove
UD]WRSLQHLQ]DSRVSHãLWHYUD]WDSOMDQMDSRþDVLVHJUHYDMWH3UHQHVLWHY-PLOLOLWUVNRþDãRLQ]YRGR
UD]UHGþLWHQDPLOLOLWURY=DYULWHQDWRVNR]LUD]WRSLQRGRYDMDMWHYRGLNRYVXOILG.RVHSUHFLSLWDW
VYLQþHYHJD VXOILGD VSXVWL QD GQR SRVRGH SUHQehajte dovajati vodikov sulfid. Precedite skozi fin
ILOWHUSDSLURSHULWH]PU]ORYRGRQDVLþHQR]YRGLNRYLPVXOILGRP
)LOWUDW ]DYULWH QDWR SD þH MH WUHED ] L]SDUHYDQMHP PHãDQLFR ]PDQMãDMWH QD  PLOLOLWURY 9UHOL
mešanici dodajte 10 mililitrov 10-odsWRWQH UD]WRSLQH åYHSOHQH NLVOLQH 2GVWDYLWH ] JRULOQLND LQ
pustite stati vsaj štiri ure.
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3UHFHGLWHVNR]LILQILOWHUSDSLURSHULWH]PU]ORYRGR3UHFLSLWDWåJLWHQD OC in stehtajte BaSO4.
1.2. 'RORþLWHY=Q2
3RL]ORþLWYL%D624 izparevajte filtrate, tako dDERVWHQMLKRYRNROLþLQR]PDQMãDOLQDPLOLOLWURY
1HYWUDOL]LUDMWH ] DPRQLMDNRP Y SULVRWQRVWL LQGLNDWRUMDPHWLOUGHþHJDLQGRGDMWHPLOLOLWURY1
åYHSOHQH NLVOLQH 8UDYQDMWH S+ YUHGQRVW QD  S+ PHWHU  ] GRGDMDQMHP 1 åYHSOHQH NLVOLQH DOL
poljubno N/10 natrijevega hidroksida in na hladnem sedimentirajte cinkov sulfid ob uvajanju
vodikovega sulfida. Precipitat pustite stati štiri ure, potem ga poberite na fin filter papir. Operite z
UD]WRSLQR KODGQH YRGH QDVLþHQH ] YRGLNRYLP VXOILGRP 3UHFLSLWDW  Qa filtru raztopite tako, da ga
SUHOLMHWHVPLOLOLWULYURþHUD]WRSLQH-odstotne klorovodikove kisline. Filter spirajte z vrelo vodo
WROLNRþDVDGRNOHUQHERVWHLPHOLNROLþLQHPLOLOLWURY1HYWUDOL]LUDMWH]DPRQLMDNRPYSULVRWQRVWL
lakmusovega papirja, potem dodajte 1- 2 grama trdega urotropina, s katerim boste raztopino
QHYWUDOL]LUDOL QD SULEOLåQR S+ YUHGQRVW  'RGDMWH QHNDM NDSOMLF VYHåH SULSUDYOMHQH -odstotne
YRGQH UD]WRSLQH NVLOHQRO RUDQåQHJD LQ WLWULUDMWH ] 1 UD]WRSLQR &RPSOH[RQD ,,, GRNler se roza
barva ne spremeni v citronasto rumeno.

1.3.

'RORþLWHY.2O

z obarjanjem in tehtanjem kalijevega tetrafenilborata.
Postopek: Po drobljenju in sejanju, 2 gramoma stekla primešamo
2 mililitra koncentrirane HNO3
15 mililitrov NClO4
25 mililitrov HF
YSODWLQDVWLSRVRGLYYRGQLNRSHOLSRWHPãHYSHãþHQLNRSHOL3RWHPNRVRVHåHL]ORþLOLJRVWLKODSL
SHUNORURYH NLVOLQH SRVWRSHN QDGDOMXMWH GR RVXãLWYH  UD]UHGþLWH ]  PLOLOLWUL YURþH YRGH LQ  – 3
koncentrirane HCl.
Prenesite v 200-PLOLOLWUVNRþDãR]PHULORPSRWUHEQRNROLþLQRXUDYQDYDMWH]GHVWLOLUDQRYRGR
Reagenti: 6-odstotna raztopina natrijevega tetrafenilborata: raztopite 1,5 grama reagenta v 250
mililitrih destilirane vode. Rahle motnosti, ki je ostala se boste znebili z dodanim 1 gramom
hidratiziranega aluminijevega oksida. Stresajte pet minut, prefiltrirajte, pazite, da boste prvih 20
mililitrov ponovno prefiltrirali.
Raztopina za spiranje za precipitat: Pripravite malo kalijeve soli s precipitacijo v raztopini s
SULEOLåQR  JUDPD .&O QD  PLOLOLWURY 1 +&O Y NDWHUR RE PHãDQMX GROLYDMWH UD]WRSLQR
tetrafenilborata, dokler se precipitacija ne ustavi. Prefiltrirajte skozi steklen filter. Operite z
destilirano vodo. V sušilnici sušite pri sobni temperaturi. Potem dodajte 20 – 30 miligramov te soli
YPLOLOLWURYGHVWLOLUDQHYRGH2GþDVDGRþDVDSUHPHãDMWH3RWULGHVHWLKPLQXWDKGRGDMWH– 1
gram hidratiziranega aluminijevega oksida. Mešajte nekaj minut. Prefiltrirajte.
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Postopek: 9]HPLWH DOLNYRWQL GHO NLVOLQVNHJD SULSUDYND NL XVWUH]D SULEOLåQR  PLOLJUDPRP .2O.
5D]UHGþLWH QD SULEOLåQR  PLOLOLWURY 0HGWHP NR UDKOR PHãDWH SRþDVL GRGDMDMWH UD]WRSLQR
UHDJHQWD SULEOLåQR  PLOLOLWURY QD SUHGYLGRPD  PLOLJUDPRY .2O. Pustite stati QDMYHþ SHWQDMVW
minut, potem prefiltrirajte skozi stehtan steklen filter, katerega poroznost naj bo med stopnjama 3 in
4. Operite z raztopino za spiranje. Sušite trideset minut pri 120 OC. Pretvorni faktor za K2O je
0,13143.
1.4.

Tolerance

± 0,1 v absolutni YUHGQRVWL]DYVDNRGRORþLWHYýHQDPDQDOL]DGDQLåMRYUHGQRVW DOL 
]QRWUDM WROHUDQFH VH Y]DPH SRYSUHþMH YVDM WUHK DQDOL] ýH MH WR SRYSUHþMH YHþMH DOL HQDNR 
R]LURPDPRUDELWLVWHNORXYUãþHQRYYUVWRNLXVWUH]DLQ0 %.

2.

)L]LNDOQRGRORþHYDQMH

2.1.

Gostota

0HWRGD KLGURVWDWLþQHJD UDYQRWHåMD ] QDWDQþQRVWMR  ± 0,01. Vzorec vsaj 20 gramov stehtamo na
zraku in stehtamo potopljenega v destilirano vodo pri 20 OC.

2.2.

Indeks lomljivosti svetlobe

Indeks merimo na refraktometru]QDWDQþQRVWMR± 0,001.

2.3.

Mikrotrdota

Trdota po Vickersu se meri po standardu
ASTM E 92-65 (popravljeno 1965), oziroma
BS 3828:1973: 1973-02-28 Titel E - Specification for crystal glass, oziroma
SIST EN 6507-1:1998 Kovinski materiali – Preskus trdote po Vickersu 1. del: Preskusna metoda
(ISO 6507-1:1997).
SULWHPVHXSRUDELREUHPHQLWHYJUDPRYLQY]DPHSRYSUHþMHSHWQDMVWLKPHULWHY
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USTAVNO SODIŠČE
5220.

Odločba, da se pobuda za oceno ustavnosti in
zakonitosti devetega odstavka 17. člena zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije in tretjega odstavka
7. člena in 9. člena uredbe o koncesiji za
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
zavrne in ugotovitev, da uredba o spremembah
in dopolnitvah uredbe o koncesiji za
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
ni v neskladju z ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d., Postojna, in drugih, ki jih zastopa Viktor
Zakrajšek iz Ljubljane, na seji dne 13. decembra 2001

o d l o č i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti devetega odstavka 17. člena zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 10/93 in 1/96) se zavrne.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti tretjega odstavka 7. člena in 9. člena uredbe o
koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 34/96) se zavrne.
3. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 70/00) ni v neskladju z ustavo in zakonom.

Obrazložitev
A)
1. Petnajst gozdnogospodarskih družb je vložilo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti devetega odstavka
17. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSKZ) ter tretjega odstavka 7. člena in 9. člena uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju: uredba1). Pobudnice navajajo, da imajo na podlagi ZSKZ od
1. 7. 1996 koncesijsko razmerje z državo in zato pravico do
izkoriščanja državnih gozdov. Po devetem odstavku 17. člena ZSKZ naj bi imel Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (v
nadaljevanju: sklad) pooblastilo za izdajanje podzakonskih
predpisov, kar je v nasprotju z ustavo. S podzakonskim
aktom naj bi sklad določil celo merila in pogoje za vračunanje kupnine za odplačno pridobljena zemljišča v zakupnino
oziroma odškodnino, čeprav takšne pravice in obveznosti
lahko določa samo zakon. Podzakonski predpis naj bi ne
smel originarno urejati koncesijskih razmerij, zato je izpodbijana določba ZSKZ v nasprotju z ustavnim načelom delitve
oblasti. Ustavno sodišče naj bi v odločbi št. U-I-119/94 z
dne 21. 3. 1996 (Uradni list RS, št. 24/96 in odl. US V, 32)
sprejelo stališče, da določanje stanovanjske najemnine predstavlja način uživanja lastnine, zato zakonodajalec tega normiranja ne more prenesti na državno upravo. Podobno naj bi
veljalo za obravnavane koncesije. Ker deveti odstavek
17. člena ZSKZ dopušča različne razlage in arbitrarno odločanje sklada, naj bi bil nejasen in nedoločen. To naj bi
dokazovalo ravnanje sklada po izdaji odločbe ustavnega
sodišča št. U-I-176/94 z dne 5. 10. 1995 (Uradni list RS,
št. 65/95 in odl. US IV, 88), s katero so se odpravile
številne določbe pravilnika o zakupih kmetijskih zemljišč in
kmetij (Uradni list RS, št. 7/94 – v nadaljevanju: pravilnik).

Uradni list Republike Slovenije
Odpravljenih norm naj bi sklad ne nadomestil z novimi določbami, temveč je po pogajanjih kar s pogodbami določil
pravice iz razmerij, ki so bile predmet urejanja odpravljenih
določb pravilnika. Samovoljnost in arbitrarnost sklada naj bi
dokazovalo tudi dejstvo, da v šestmesečnem roku, ki ga
določa izpodbijana določba ZSKZ, še ni sprejel podzakonskih aktov. Sklad naj bi ne razumel svoje vloge in namena.
Pobudnice menijo, da je sklad tranzicijska ustanova, ki bo
po izvedbi svojih nalog prenehala obstajati. Koncesije naj bi
pobudnice pridobile kot pridobljene pravice in so pri njihovem izvajanju dolžne varovati tudi javni interes, predpisan v
zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl. – v
nadaljevanju: ZG) ter v programu razvoja gozdov v Sloveniji
(Uradni list RS, št. 14/96 – v nadaljevanju: NPRG), zato
posrednik, kot je sklad, ni potreben.
2. Po tretjem odstavku 7. člena uredbe1 sklad določa
letni obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov, kar naj bi bilo v
nasprotju z 2. členom ustave, po katerem je Slovenija socialna država. To pooblastilo naj bi namreč sklad lahko izrabil
in s tem ogrozil socialno varnost delavcev pobudnic. Pobudnice predlagajo, naj se v koncesijskih pogodbah določi
možnost desetodstotnega letnega odstopanja od desetine
10-letnega gozdnogospodarskega načrta za posamezno
gozdno območje, saj administrativno določanje obsega in
dinamike izkoriščanja gozdov, po izpodbijani določbi uredbe1 zavira njihovo podjetniško pobudo in sodi v preživeli
državni socializem. Po 9. členu uredbe 1 se plačilo za
koncesijo določi tako, da se od predvidene letne realizacije
za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski
cesti odštejejo priznani stroški izkoriščanja gozdov, vendar
plačilo za koncesijo praviloma ne more biti manjše od treh
odstotkov tržne vrednosti lesa na kamionski cesti. Priznane
stroške pobudnic naj bi določil pristojni minister tako, da so
ti izračunani po normativih za delo v gozdovih. Uredba1 naj
bi kljub pooblastilu, ki ga ima sklad po zadnjem odstavku
17. člena ZSKZ, podrobneje določala višino odškodnine za
koncesijo. Ker naj bi dopuščala različne razlage in arbitrarno
odločanje sklada, so pobudnice vložile tožbe pred sodišči.
Sklad naj bi namreč s pravilnikom določil, da se zakupnina
določi v skladu s katastrskimi podatki, odškodnina za koncesijo po 9. členu uredbe1 pa se izračuna od predvidene
tržne realizacije, zato so zakupniki in koncesionarji v neenakem položaju, kar je v nasprotju s 14. členom ustave. Zato
naj bi bila uredba1 v nasprotju tudi z ZSKZ, ki dohodke od
kmetijskih zemljišč in gozdov predvideva od katastrskega
dohodka.
3. Državni zbor v odgovoru navaja, da zadnji odstavek
17. člena ZSKZ določa naloge in pooblastila sklada. Pravice in obveznosti koncesionarjev naj bi bile urejene v drugih
določbah ZSKZ in zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZVO), ki jih pobudnice
ne izpodbijajo. Zlasti spremembe in dopolnitve ZSKZ naj bi
sledile odločbam ustavnega sodišča in zakon dopolnile glede zakupa oziroma koncesije. V primerih odplačno pridobljenih zemljišč naj bi predpisale pobotanje kupnine in zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo. Predpisale naj bi
tudi intervencijo sodišč glede nerešenih vprašanj. Osmi odstavek 17. člena ZSKZ naj bi predpisal način pobotanja ob
plačilu zakupnine oziroma odškodnine tako, da se upošteva
kupnina za odplačno pridobljena zemljišča, do poravnave te
kupnine. zakonski okvir za pobotanje kupnine naj bi bil
dovolj jasen in širok, da sklad lahko izda podzakonski akt
oziroma strokovno določi pogoje in merila za vračunanje
kupnine za odplačno pridobljena zemljišča. Ustavno sodišče naj bi že dvakrat ocenjevalo izpodbijano določbo ZSKZ,
vendar je nikoli ni ocenilo kot neskladno z ustavo. Upoštevalo naj bi jo kot pravno podlago za ocenjevanje določb pra-
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vilnika v odločbi št. U-I-176/94. V odločbi št. U-I-78/93 z
dne 18. 10. 1996 (Uradni list RS, št. 68/95 in odl. US IV,
104) naj bi ustavno sodišče sprejelo tudi stališče, da izpodbijana določba ZSKZ zagotavlja kompenzacijo vloženih sredstev, torej kupnine, z vzpostavitvijo zakupnega razmerja za
čas, ki ustreza amortizacijski dobi vlaganj v zemljišča in
trajne nasade ter merila za vračunanje kupnine v zakupnino.
To stališče naj bi potrjevalo njeno skladnost z ustavo. Ker
naj bi bila izpodbijana določba ZSKZ že večkrat predmet
ustavne presoje v okviru celotne ureditve ZSKZ, ni utemeljenih razlogov za njeno ponovno presojo.
4. Vlada v odgovoru navaja, da je ustavno sodišče v
odločbi št. U-I-176/94 sprejelo stališče, po katerem zadnji
odstavek 17. člena ZSKZ daje pooblastilo skladu, da nekatere vsebine uredi s splošnim aktom. Iz 121. člena ustave
naj bi izhajala možnost, da zakon podeli organizacijam in
posameznikom javno pooblastilo za opravljanje nekaterih
funkcij državne uprave. Zakonsko pooblastilo, da sklad določi pogoje in merila za vračunanje kupnine, naj bi ne bilo v
nasprotju z ustavo, saj je lahko v nasprotju z ustavo le
izvedba te norme, če niso upoštevani njeni cilji in namen.
Sklad naj bi bil pravni naslednik bivših upravljalcev gozdov v
državni lasti in odgovarja za vse obveznosti iz tega naslova.
Kot dober gospodar naj bi bil dolžan izvesti tudi vračunanje
kupnine za odplačno pridobljena zemljišča po pogojih in
merilih, ki jih določi kot strokovna organizacija. Kot dober
gospodar naj bi sklad izpolnjeval 10-letne gozdnogospodarske načrte, vendar se mora hkrati letno odzivati na dinamiko
gospodarskih pogojev. V skladu z NPRG naj bi sklad vzdrževal stabilnost trga lesa. Ravnal naj bi tudi v skladu z gozdnogojitvenimi načrti, ki se dopolnjujejo zaradi sprememb v
razvoju gozdov ali zaradi zunanjih vplivov na gozdove in
hkrati omogočal izvajanje denacionalizacijskih odločb. Doslej naj bi obseg izkoriščanja gozdov bistveno ne odstopal
od pričakovanega obsega, zato ni vplival na socialne razmere delavcev pobudnic. Pobudnice naj bi bile v času družbene lastnine upravljalke gozdov, vendar jim je država zagotovila možnost prilagoditve novim pogojem gospodarjenja z
gozdovi s tem, da jim je zagotovila izvajanje koncesij, kar
potrjuje, da je socialna država. Koncesija naj bi bila po ZVO
dovoljenje države za izkoriščanje naravnih dobrin. Temeljila
naj bi na koncesijskem aktu vlade, zato ni predmet pogajanj.
Uredba1 naj bi bila koncesijski akt. Sklad naj bi po zakonskem pooblastilu, v imenu in za račun države, opravljal naloge lastnika. Pri zakupu kmetijskih zemljišč naj bi šlo za drugo
naravno dobrino, kot so gozdovi, zato je ureditev odškodnin
za koncesijo upravičeno različna od zakupnin. Izračun plačila za koncesijo naj bi temeljil na tržni vrednosti prodanega
lesa oziroma priznanih stroških koncesionarjev pri izkoriščanju gozdov. Ker naj bi bili elementi za izračun koncesijske
dajatve predpisani, konkretno višino odškodnine za koncesijo določi sklad. Po stališču vlade so očitki pobudnikov
posledica nerazumevanja vsebine koncesijskega razmerja.
5. Sklad v pojasnilih navaja, da so po ZSKZ nastala
koncesijska razmerja s pobudnicami, vendar koncesijske
pogodbe še niso sklenjene. Pobudnice naj bi januarja leta
1997 vložile tožbe, v katerih predlagajo svojo vsebino koncesijskih pogodb in pri tem ne upoštevajo uredbe1. Istočasno naj bi pobudnice na ustavnem sodišču vložile pobudo
za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. člena uredbe1, vendar
je bila njihova pobuda s sklepom št. U-I-308/96 z dne
10. 12. 1998 (odl. US VII, 216) zavrnjena. Glede na ponovno vloženo pobudo sklad dvomi v resnično pripravljenost
pobudnic, da sodišča določijo vsebino koncesijskih pogodb.
Tudi dosledno izvajanje predpisov naj bi predstavljalo dovolj
dobro podlago za korektne poslovne odnose med pobudnicami in skladom.
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6. Pobudnice v kasnejši pobudi izpodbijajo tudi uredbo
o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
70/00 – v nadaljevanju: uredba 2). Z njimi naj bi vlada
posegla v koncesijska razmerja v nasprotju z načeli pravne
države, saj prehodne določbe uredbe 2 njihove veljavnosti
niso uredile. Izpodbijane določbe uredbe 2 naj bi ne mogle
veljati za nazaj, spreminjajo pa obstoječo ureditev. Po četrtem odstavku 7. člena uredbe 2 lahko sklad med letom
spremeni obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov, če nastopi višja sila ali če se tržne cene lesa občutno spremenijo. To
naj bi bilo v nasprotju s petim odstavkom 21. člena ZVO, po
katerem je predmet koncesije na naravnem viru pravica do
njegovega gospodarskega izkoriščanja, kadar je izkoriščanje dejavnost ali kadar je naravni vir prevladujoča sestavina
za dejavnost koncesionarja, kot je to v obravnavanem primeru. Po izpodbijanih določbah uredbe 2 naj bi imel pravico
gospodarsko izkoriščati gozdove sklad in ne pobudnice,
zato jim je koncesija odvzeta, kar je v nasprotju z drugim
odstavkom 3. člena in s 87. členom ustave, saj bi to lahko
predpisal le zakon. Koncesijska razmerja naj bi izpodbijane
določbe uredbe 2 spreminjale v delovršna razmerja in koncesionarje v izvajalce del za sklad. Ker je 1. člen uredbe 2
pobudnicam odvzel pravico do vzdrževanja gozdnih cest,
naj bi posegel v njihove pridobljene pravice, saj so pred tem
vzdrževale gozdno infrastrukturo (razen cest zgrajenih v državnih gozdovih, ki jih država pridobila po 25. 6. 1993).
Odvzem pravice do vzdrževanja gozdih cest naj bi smel
predpisati le zakon po kriteriju sorazmernosti samo za naprej in ob plačilu odškodnine, kot je to odločilo ustavno
sodišče v odločbi št. U-I-78/93. Pobudnice naj bi na delih
vzdrževanja gozdnih cest zaposlovale invalide, zato imajo
povečane stroške poslovanja. Ker sklad spreminja letni obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov, naj bi bila ogrožena
socialna varnost delavcev pobudnic, kar je v nasprotju z 2.
členom ustave, po katerem je Slovenija socialna država.
Uredba 2 naj bi v 5. členu omejila izhodiščne plače gozdnih
delavcev, saj ne smejo presegati izhodiščnih plač gradbenih
delavcev za več kot petdeset odstotkov, kar je v nasprotju s
splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/97 in nasl. – v nadaljevanju: pogodba) in
v nasprotju z načeli pravne države. Ker je uredba 2 v 9.a
členu predpisala prodajo lesa na javni dražbi, naj bi bile
pobudnice v neenakopravnem položaju v primerjavi z drugimi subjekti, ki les prodajajo na trgu, kar je v nasprotju s 74.
členom ustave, saj povzroča nelojalno konkurenco. Uredba
2 povečanih stroškov zaradi takšne prodaje ne priznava, kar
v nasprotju z načeli pravne države (2. člen ustave) povzroča
pravno praznino.
7. Vlada v odgovoru navaja, da 1. člen uredbe 2 ne
posega v pridobljene pravice pobudnic do vzdrževanja gozdnih cest, saj te pravice po 49. členu ZG niso nikoli imele.
Izvajalce vzdrževanja gozdnih cest naj bi izbirale in plačale
lokalne skupnosti in ne država. Uredba 2 naj bi zato v
1. členu odpravila nejasnosti glede predmeta koncesije.
Namen 4. člena uredbe 2 naj bi bil opredeliti način izkoriščanja gozdov v skladu s 23. členom ZVO, prvo alineo prve
točke 5. člena in določbami od 6. do 11. člena ter
13. členom ZG, 2. členom ZSKZ, NPRG, pravilnikom o
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Uradni list
RS, št. 5/98 – v nadaljevanju: pravilnik o gozdovih) in pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94 –
v nadaljevanju: pravilnik o sečnji). Gozdnogospodarski načrti naj bi urejali največji možni posek v gozdovih, vendar je
obseg sečenj v pristojnosti lastnika gozdov, saj ta oceni
gospodarska gibanja in svoje potrebe. Predpisana naj bi bila
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tudi gozdnogojitvena dela, ki jih lastnik gozda mora izvesti.
ZG naj bi lastniku gozda nalagal, da v primeru višje sile ali
sprememb tržne cene lesa spremeni obseg in dinamiko
izkoriščanja gozdov. Določba 4. člena uredbe 2 naj bi ne
posegala v pridobljene pravice pobudnic, temveč odpravlja
nejasnosti glede vsebine koncesijskih razmerij, zato ni v
neskladju z 2. členom ustave. Pobudnice naj bi ne postale
izvajalke del za sklad, temveč ne razumejo vloge koncesionarja pri izkoriščanju gozdov. Uredba 2 naj bi ne bila v
nasprotju z načelom, da je Slovenija socialna država, saj z
njo država omogoča dosedanjim upravljalcem gozdov, da
zaposlijo delavce kot koncesionarji. Za gospodarjenje z državnimi gozdovi naj bi bil pristojen sklad, ki mora z njimi
ravnati kot dober gospodar. Pobudnice naj bi ne pristajale
na nove odnose in ureditev razmerij s skladom, čeprav ta
predstavlja interese lastnika. Pobudnice naj bi ne navedle,
kako uredba 2 posega v njihove pravice in obveznosti, ki bi
jih lahko določil le zakon. Uredba 2 naj bi ne omejila izhodiščnih plač delavcev pobudnic, temveč obratno, te plače
uporablja za izračun priznanih stroškov, zato ne krši načel
pravne države. Vezava plač na plače gradbenih delavcev (ob
priznavanju visoke tolerance petdesetih odstotkov) naj bi
izključevala možnost sklepanja špekulativnih pogodb na račun države, ker so plače gozdnih delavcev med najvišjimi v
državi, saj presegajo celo plače rudarjev. Plačila za koncesijo naj bi ne bilo mogoče določiti, če ni znan prihodek oziroma tržna cena lesa. Uredba 2 naj bi zato predpisala ponudbo in prodajo lesa na javni dražbi ter koncesionarjem iz tega
naslova priznava dvanajst odstotkov dodatnih stroškov. Javna dražba naj bi omogočala neodvisno ugotavljanje tržne
cene lesa, čeprav uredba 2 omogoča tudi direktno prodajo
lesa, če s tem soglaša koncedent, ki ima pravico vpogleda v
prodajno dokumentacijo. Pravno varnost naj bi uredba 2
zagotovila tako, da priznava sklenjene dolgoročne pogodbe, ki jih je treba koncedentu predložiti na vpogled zaradi
nadzora nad izvajanem koncesije.
B)
Deveti odstavek 17. člena ZSKZ
8. Po devetem odstavku 17. člena ZSKZ sklad določi
višino zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo, amortizacijsko dobo vlaganj v zemljišča in trajne nasade po tretjem
odstavku tega člena ter pogoje in merila za vračunanje kupnine v zakupnino oziroma odškodnino iz prejšnjega odstavka v šestih mesecih.
9. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-176/94 ocenjevalo ustavnost in zakonitost določb pravilnika. Sprejelo je
stališče, po katerem sme zakon v skladu s 121. členom
ustave dati organizacijam in posameznikom »javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave«, torej
tudi pooblastilo za izdajanje predpisov za izvrševanje zakona. V citirani odločbi je ustavno sodišče zapisalo: “… da je
opravljanje vseh dejavnosti, ki jih je skladu naložil zakon,
mogoče šteti za izvrševanje javnega (zakonskega) pooblastila v širšem smislu, torej ne zgolj v smislu javnega pooblastila
za opravljanje oblastvenih funkcij uprave. Z nepremičninami
in drugim premoženjem Republike Slovenije upravlja vlada,
če glede posameznih nepremičnin s posebnim zakonom ni
drugače določeno (drugi odstavek 5. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 4/93 in nasl. ZVRS). Gre za neoblastno funkcijo države, ki je z javnim
pooblastilom po ZSKZ prepuščena v izvajanje skladu. Ker
tudi z javnim pooblastilom ni mogoče prenesti več pravic,
kot pa jih ima siceršnji upravljalec državnega premoženja,
ima sklad kot nosilec javnega pooblastila lahko le tiste in
toliko pravic in dolžnosti, kot bi jih imela vlada pri izdajanju
predpisov in urejanju razmerij med pravnimi subjekti. To pa
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pomeni splošno pooblastilo za urejanje in razčlenjevanje z
zakonom določenih razmerij v skladu z namenom in kriteriji
zakona.” Glede na navedeno izpodbijana določba 17. člena
ZSKZ, ki pooblašča sklad, da določi višino zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo in amortizacijsko dobo vlaganj
v zemljišča in trajne nasade, očitno ni v neskladju z ustavo,
saj je v obravnavanem primeru sklad poleg zakona dolžan
upoštevati tudi ureditev, predpisano v koncesijskem aktu
vlade. Ustavno sodišče je v citirani odločbi tudi zapisalo, da
je pustilo ob strani vprašanje ustavnosti pooblastila skladu
za določitev pogojev za vračunanje kupnine za odplačno
pridobljena zemljišča. Pobudnice pa očitajo, da je izpodbijana določba prav v tem delu v nasprotju z načelom delitve
oblasti, saj sklad pooblašča, da določi merila in pogoje za
vračunanje kupnine v zakupnino oziroma odškodnino, čeprav naj bi to po drugem odstavku 3. člena ustave lahko
predpisal le zakon.
10. Podzakonske norme morajo imeti po vsebinski
plati svoj temelj v zakonskih normah. Načelo delitve oblasti
iz drugega odstavka 3. člena ustave namreč zahteva, da je
vlada (po pooblastilu ZSKZ je v obravnavanem primeru to
sklad) pri svojem pravnem urejanju v vsebinskem pogledu
vezana na namen zakonodajalca in mora upoštevati vrednostna merila za izvrševanje zakona.
11. Vračunanje kupnine za odplačno pridobljena zemljišča ob izpodbijani določbi ZSKZ urejata še peti in osmi
odstavek 17. člena ZSKZ. Po petem odstavku 17. člena
ZSKZ morajo dosedanji upravljalci za sklenitev pogodb najpozneje 15 dni pred potekom roka za sklenitev teh pogodb
(rok za njihovo sklenitev je bil po drugem odstavku 17. člena
ZSKZ 30. 6. 1996) predložiti skladu dokazila o odplačno
pridobljenih zemljiščih, plačanih iz lastnih sredstev, sicer
izgubijo pravico do pobota te kupnine z zakupnino oziroma
odškodnino za koncesijo. V skladu z osmim odstavkom
17. člena ZSKZ se ob plačilu zakupnine oziroma odškodnine za podeljeno koncesijo upošteva kupnina za odplačno
pridobljena zemljišča tako, da se, do poravnave te kupnine,
kupnina in zakupnina oziroma odškodnina pobotata.
12. Navedeno pomeni, da ZSKZ določa način vračila
kupnine za odplačno pridobljena zemljišča tako, da predpisuje pobotanje te kupnine in zakupnine oziroma odškodnine
za koncesijo. Ker morata biti ob pobotanju terjatvi resnični,
ZSKZ predpisuje breme dokazovanja resničnosti terjatve v
obliki kupnine in zanj določa rok. Hkrati predpisuje čas
oziroma zaporedje pobotanja vzajemnih terjatev tako, da se
do poravnave kupnine za odplačno pridobljena zemljišča ta
kupnina in zakupnina oziroma odškodnina za koncesijo pobotata. Za izpolnitev pogojev pobotanja je treba ugotoviti še
velikost zakupnine oziroma dajatve za koncesijo in sedanjo
vrednost kupnine za odplačno pridobljena zemljišča, torej
njeno valorizacijo. Po navedenem je ZSKZ v 17. členu s
tem, ko je sklad pooblastil, da določi merila in pogoje za
vračunanje kupnine v zakupnino oziroma odškodnino za
koncesijo, nedvoumno izrazil namen, da sklad določi merila
in pogoje za valorizacijo kupnin za odplačno pridobljena
zemljišča. Ker je vprašanje valorizacije vrednosti kupnine
ekonomsko, torej strokovno tehnično vprašanje, ne predstavlja abstraktne originarne norme, ki jo je treba urediti z
zakonom. Strokovno tehnične norme pojasnjujejo oziroma
razlagajo zakon, zato predstavlja akt, ki jih vsebuje, odvisen
upravni akt. Izpodbijana določba ZSKZ v delu, ki sklad pooblašča, da določi merila in pogoje za vračunanje kupnine v
zakupnino oziroma odškodnino za koncesijo, zato ni v nasprotju z načelom delitve oblasti po drugem odstavku
3. člena ustave.
13. Pobudnice na splošno očitajo, da je izpodbijana
določba 17. člena ZSKZ nejasna in nerazumljiva, ker dopu-
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šča različne razlage in arbitrarno odločanje sklada. To dokazujejo z ravnanjem sklada v posameznih primerih in menijo,
da sklad ni potreben, saj so že same dolžne varovati javni
interes, ki je določen v ZG in NPRG. Pri tem navajajo, da za
koncesijska razmerja veljajo podobna pravila o izvajanju lastninskih upravičenj kot za stanovanjska razmerja, zato stanovanjsko najemnino primerjajo z odškodnino za koncesijo.
14. Pobudnice niso opredelile, zakaj naj bi bil deveti
odstavek 17. člena ZSKZ nejasen in nerazumljiv. Tudi ustavno sodišče ni ugotovilo drugačne razlage določbe, kot izhaja iz zgoraj navedene obrazložitve, zato je očitek pobudnic
zavrnilo kot očitno neutemeljen. Pri tem se ustavno sodišče
v postopku ocenjevanja ustavnosti in zakonitosti predpisa ni
pristojno spuščati v presojo posameznih ravnanj sklada pri
izvajanju zakona.
15. Posledica prenosa dela gozdov v lastnino države je
po drugi alinei drugega odstavka 17. člena ZSKZ med drugim ta, da je za njihovo izkoriščanje potrebna koncesijska
pogodba, kot je smiselno urejena v ZVO, oziroma vzpostavitev drugega pogodbenega razmerja v skladu z zakonom.
Vlada je izdala uredbo 1 in uredbo 2 in z njima določila
pogoje za podeljevanje koncesije za izkoriščanje gozdov, ki
so v lasti Republike Slovenije in s katerimi gospodari sklad,
kar pomeni, da je za izkoriščanje gozdov potrebna koncesija. V obravnavanem primeru koncesija pomeni dovoljenje
države za izkoriščanje naravnih virov, ki so v njeni lasti. V
koncesijsko razmerje vstopata država in zasebnopravni subjekt kot koncesionar. Gre za pogodbeno razmerje, vendar
to ni razmerje dveh enakopravnih strank, temveč razmerje,
ki temelji na s strani države enostransko določenih pogojih,
ki izhajajo iz koncesijskega akta. Ta ima obliko predpisa,
torej oblastnega, enostranskega akta, katerega določbe ne
morejo biti predmet pogajanja med pogodbenimi strankami.
V sklepu št. U-I-301/96 z dne 16. 7. 1998 je ustavno
sodišče sprejelo stališče, da presoja ustreznosti in smotrnosti nove ureditve gospodarjenja z gozdovi in temu ustrezne
spremenjene porazdelitve funkcij in nalog med posamezne
subjekte ni v njegovi pristojnosti. Vendar je stališče pobudnic kot koncesionark, da bi v obravnavanih koncesijskih
razmerjih lahko hkrati zastopale interese koncendenta, to je
države (kar je po pooblastilu iz ZSKZ sklad), in da je sklad
nepotreben, očitno neutemeljeno, saj pobudnice ne morejo
hkrati predstavljati obeh strank koncesijskega razmerja. Pri
tem je pravna narava stanovanjskih in koncesijskih razmerij
različna. Gozdovi kot naravne dobrine in naravni viri terjajo
drugačne ukrepe za zagotavljanje njihove gospodarske, socialne in ekološke funkcije, kot to zahteva stanovanjsko
premoženje (67. člen ustave). Ustavno sodišče je v odločbi
št. U-I-119/94 z dne 21. 3. 1996 (Uradni list RS, št. 24/96
in odl. US V, 32), ki jo navajajo pobudnice, sprejelo stališče,
da je poseg v oblikovanje stanovanjske najemnine eden od
ukrepov zagotavljanja socialne funkcije stanovanjskega premoženja. Vendar je v citirani odločbi ustavno sodišče navedlo (12. točka obrazložitve), da pomeni omejevanje višine
najemnine poseg v lastninsko pravico lastnikov stanovanj, ki
so bili pobudniki v tej zadevi. Določitev višine koncesijske
dajatve pa ne pomeni posega v nobeno ustavno pravico
pobudnic, zato se te neutemeljeno sklicujejo na navedeno
odločbo ustavnega sodišča, ko zahtevajo, naj se pooblastilna norma devetega odstavka 17. člena ZSKZ presoja z
enako strogostjo, kot določba 11. člena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I in nasl. – SZ).
Tretji odstavek 7. člena in 9. člen uredbe 1
16. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-78/93 sprejelo stališče, da ureditev ZSKZ in ZG zagotavlja in varuje
socialno varnost pobudnic na način, ki onemogoča, da bi bil
položaj tistih, ki želijo nadaljevati s svojo dejavnostjo kot
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dobri gospodarji, bistveno prizadet. V sklepu št. U-I-308/96
je ustavno sodišče sprejelo tudi stališče, da je država z
lastništvom nad delom gozdov pridobila tudi vsa lastninska
upravičenja - ne tistih, ki so jih na teh gozdovih imele pobudnice iz naslova upravljanja oziroma gospodarjenja z družbeno lastnino, pač pa tista, ki jih daje lastninska pravica.
Določba prvega odstavka 17. člena ZSKZ je omejila državo
kot lastnico tako, da je bila do 30. 6. 1996 (oziroma do
pravnomočne odločbe o denacionalizaciji) dolžna dovoliti
uporabo in upravljanje gozdov dosedanjim upravljalcem; od
1. 7. 1996 dalje pa dosedanjim upravljalcem zagotoviti (kot
lastnica in zakonodajalec) vzpostavitev takega pogodbenega oziroma koncesijskega razmerja, ki jim bo zagotavljal
pogoje za nadaljnji obstoj oziroma nadaljnje opravljanje njihove dejavnosti. Pri tem je bilo treba upoštevati, da se je
položaj nekdanjih gozdnogospodarskih organizacij tako statusno kot po vsebini spremenil že na podlagi ZG.
17. Z vzpostavitvijo koncesijskih razmerij se je, skladno z naravo teh razmerij, vsebina pravic pobudnic spremenila v primerjavi s tistimi, ki so jih imele kot bivše upravljalke
gozdov. Njihova podjetniška naravnanost ni nujno usklajena
z javno koristjo, ki jo zasleduje koncedent, torej država.
Vendar je država s tem, ko je postala lastnica dela gozdov,
prevzela pravice in hkrati obveznosti, ki jih prinaša lastnina
nad gozdovi. Z njimi je dolžna gospodariti v skladu z ZG, ki
med drugim predpisuje namen in vsebino načrtov za gospodarjenje z gozdovi. Po 8. členu ZG ti načrti določajo tudi
»najvišjo možno stopnjo izkoriščanja gozdov«. Letno določanje obsega in dinamike izkoriščanja gozdov je zato pravica in hkrati dolžnost sklada, da v imenu in za račun države z
njimi gospodari kot dober gospodar, in ne administrativno
predpisovanje, ki zavira podjetniško pobudo koncesionark.
Lastninska pravica na državnih gozdovih terja, da lastnik po
5. členu ZG varuje njihovo ekološko, socialno in proizvodno
funkcijo, torej javno korist. Obveznost varovanja navedenih
javnih koristi hkrati varuje tudi interes pobudnic po dolgoročnem izkoriščanju gozdov in varovanju njihove proizvodne
funkcije. Po navedenem, ni utemeljen očitek pobudnic, da
bi lastnik oziroma sklad v nasprotju z 2. členom ustave, po
katerem je Slovenija socialna država, zlorabil pooblastilo za
določanje obsega in dinamike izkoriščanja gozdov tako, da
bi jim zmanjšal obseg del in pri tem ravnal v nasprotju z
nalogami, ki jih ima v javnem interesu.
18. ZSKZ je pri gospodarjenju z gozdovi predvidel pogodbeno oziroma koncesijsko razmerje s pobudnicami. Ustavno sodišče ponavlja svoje stališče, da presoja ustreznosti in
smotrnosti nove ureditve gospodarjenja z gozdovi in temu
ustrezne spremenjene porazdelitve funkcij in nalog med posamezne subjekte ni v njegovi pristojnosti. Pravna narava
koncesijska razmerja se razlikuje od zakupnega razmerja, ki
ga ZSKZ predvideva pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči.
Koncesijsko razmerje je za razliko od zakupnega, ki je civilnopravno razmerje, takšno razmerje, ki omogoča lažje enostransko uveljavljanje volje koncedenta in je enakopravnost druge
stranke, to je koncesionarja, močno omejena.1 Zato gre pri
koncesijskem v primerjavi z zakupnim razmerjem za različni
dejanski stanji, ki utemeljujeta različno ureditev odškodnin za
koncesijo oziroma zakupnin. Očitek pobudnic, da so v neenakem položaju v primerjavi z zakupniki (drugi odstavek
14. člena ustave), je zato neutemeljen. Pri tem je katastrski
dohodek od kmetijskih zemljišč in gozdov drug pojem, kot sta
odškodnina za koncesijo ali zakupnina, zato uredba 1 v izpodbijanem delu očitno ni v neskladju z ZSKZ, ki po stališču
pobudnic predvideva katastrski dohodek od gozdov ob upoštevanju katastrskih podatkov.
1 Andrej Berden, Koncesije na naravnih dobrinah, Inštitut za pravo, GIZ
gozdarstva Slovenije, Ljubljana, 1996, strani 45 in 46.
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Uredba 2
19. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti uredbe 2 sprejelo in glede na izpolnjene pogoje
iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
20. Uredba 2 je v 1. členu dopolnila drugi odstavek
1. člena uredbe 1, ki opredeljuje pojem izkoriščanja gozdov. Od gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture je izvzela vzdrževanje gozdnih cest. Pobudnice očitajo, da je
izpodbijana določba uredbe 2 s tem posegla v njihove pridobljene pravice v nasprotju z načeli pravne države (2. člen
ustave). Pobudnice menijo, da bi jim te pravice lahko odvzel
samo zakon, zato naj bi bila citirana določba v nasprotju tudi
z načelom delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena ustave) in
s 87. členom ustave.
21. Po tretjem odstavku 38. člena ZG sredstva za
vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo lokalne skupnosti iz
lastnih sredstev in iz pristojbin iz 49. člena tega zakona ter
Republika Slovenija. Pri tem po drugem odstavku 38. člena
ZG gozdne ceste, ki omogočajo tudi dostop do kmetij,
zaselkov oziroma vasi, turističnih objektov, izletniških in drugih podobnih objektov in so pretežno javnega značaja, prevzamejo lokalne skupnosti. Na podlagi tretjega odstavka
17. člena ZSKZ lahko pri izbiri izvajalcev za vzdrževanje
gozdnih cest v kompleksih gozdov v lasti Republike Slovenije, v skladu z razpisnimi pogoji dosedanji upravljalci gozdov
na javnem razpisu pod enakimi pogoji uveljavljajo prednostno pravico.
22. Navedeno pomeni, da so po ZG naročniki in plačniki vzdrževanja gozdnih cest pretežno pristojne lokalne skupnosti in ne država. Pobudnice v okviru obravnavanih koncesijskih razmerij z državo zato niso imele pravice do vzdrževanja gozdih cest. ZSKZ je za pridobitev teh del predpisal
javne razpise, na katerih lahko v skladu z razpisnimi pogoji
dosedanji upravljalci gozdov pod enakimi pogoji uveljavljajo
prednostno pravico. Določba 1. člena uredbe 2 je tako
uskladila pojem izkoriščanja gozdov z ZSKZ in ZG, zato ni
posegla v pridobljene pravice pobudnic v nasprotju z načeli
pravne države (2. členu ustave). Ker se pobudnicam ne
odvzema pridobljenih pravic, citirana določba tudi ne more
biti v neskladju z načelom delitve oblasti (drugi odstavek
3. člena ustave) in s 87. členom ustave.
23. Po 4. členu uredbe 2 se dopolni tretji odstavek
7. člena uredbe1 tako, da koncendent določi letni obseg
in dinamiko izkoriščanja gozdov v letnem programu izkoriščanja gozdov, ki je podlaga za izvajanje koncesije v
posameznem letu. Letni program koncedent sprejme do
1. decembra tekočega leta za naslednje leto in ga pošlje
koncesionarju v elektronski obliki. Koncedent lahko letni
program med letom kadarkoli spremeni, če nastopi višja
sila, zaradi katere je treba spremeniti letni obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov za več kot deset odstotkov, ali
če se tržne cene gozdnih lesnih sortimentov občutneje
spremenijo. Pri tem se za nastop višje sile štejejo posledice naravnih ujm, zlasti žleda, snega, močnega vetra ipd.
ter kalamitete škodljivcev in bolezni. Koncesionar je dolžan za posamezna četrtletna obdobja do petnajstega v
mesecih, ki jim sledijo, poročati koncedentu o izvajanju
letnega programa izkoriščanja gozdov na predvidenih
obrazcih. V zvezi z navedenim se po 7. členu uredbe 2
doda nov 11.b člen, ki opredeljuje obdobje v letu 2000,
od katerega dalje se pripravi in izvaja letni program izkoriščanja gozdov (to je od 1. oktobra do 31. decembra
2000). Ureditev ne povzroča dvomov glede veljavnosti
letnih programov, zato ni v nasprotju z načeli pravne države (2. člen ustave).
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24. Pobudnice hkrati očitajo, da je 4. člen uredbe 2 v
neskladju z 21. členom ZVO, ker jim je odvzel koncesije.
Ker bi po stališču pobudnic lahko to predpisal le zakon, naj
bi bil 4. člen uredbe 2 v nasprotju tudi z drugim odstavkom
3. člena in s 87. členom ustave.
Vsebino oziroma predmet koncesije ZVO opredeljuje
različno glede na vrsto in lastnosti naravne dobrine, na katero se koncesija nanaša. V primeru koncesije na naravnem
viru je po petem odstavku 21. člena ZVO vsebina oziroma
predmet koncesije pravica do njegovega gospodarskega
izkoriščanja, kadar je izkoriščanje dejavnost ali kadar je
naravni vir prevladujoča sestavina za dejavnost koncesionarja. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-308/96 pojasnilo, da
pojem “izkoriščanja gozdov” definira drugi odstavek 1. člena uredbe1, ki predstavlja koncesijski akt, sprejet na podlagi 23. člena ZVO in v skladu z ZSKZ in ZG ureja koncesijo
na državnih gozdovih kot naravnih virih. Izkoriščanje gozdov
tako zajema sečnjo in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih
sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih del, ki so
potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov ter gradnjo gozdne infrastrukture. Ena od pravic, ki jih
ima koncedent, in ki v klasičnih civilnopravnih pogodbenih
razmerjih ne pride v poštev, je njegova pravica, da lahko
enostransko, seveda pod pogojem, da to narekuje javna
korist, nalaga koncesionarju nove obveznosti, ki jih v koncesijski pogodbi ni. Koncesionar je v takšnem primeru upravičen do ustreznega nadomestila. Za razliko od enostranske
naložitve novih obveznosti koncesionarju se sprememba
koncesijskega razmerja ne kaže kot dodajanje novih obveznosti tistim, ki so zajete v koncesijskem aktu in koncesijski
pogodbi, temveč se kaže kot sprememba že prevzetih obveznosti, torej tistih, ki so vsebovane v koncesijskem aktu in
pogodbi od vsega začetka. Tudi takšne spremembe se lahko opravijo neodvisno od volje koncesionarja, če jih opravičuje javna korist, zaradi katere se dejavnost, ki je predmet
koncesije, opravlja. Koncesionar ima v tem primeru pravico
do odškodnine za morebitno škodo, ki bi s spremembo
nastala.2
25. Ureditev, po kateri lahko koncedent v primeru
višje sile ali občutne spremembe tržnih cen lesnih sortimentov spremeni letni program izkoriščanja gozdov, koncesijskih razmerij ne spreminja v razmerja po pogodbi o
delu, kot to očitajo pobudnice, temveč spreminja prevzete
obveznosti koncesijskega razmerja. Izkoriščanje gozdov,
kot jih definira drugi odstavek 1. člena koncesijskega akta,
ostaja pobudnicam, zato 4. člen uredbe 2 ni v neskladju z
21. členom ZVO. Izpodbijana določba uredbe 2 zato iz
razlogov, ki jih navajajo pobudnice, tudi ni v nasprotju z
načelom delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena ustave) in
s 87. členom ustave. Pri tem pravico in dolžnost koncedenta, da letno določa obseg in dinamiko izkoriščanja
gozdov, predpisuje že uredba 1 in ne uredba 2. Ustavno
sodišče je zato iz razlogov, ki izhajajo iz 18. točke obrazložitve te odločbe, zavrnilo tudi ponoven očitek pobudnikov,
da je navedeno v neskladju z načelom, da je Slovenija
socialna država (2. člen ustave).
26. Uredba 2 je v 5. členu opredelila zgornjo raven
stroškov, ki jih koncedent priznava koncesionarju. Med drugim se stroški za enoto dela določijo tako, da se izhodiščna
plača po veljavni kolektivni pogodbi za gozdne delavce pomnoži s količnikom 3,4, pri čemer izhodiščne plače ne smejo
presegati izhodiščnih plač gradbenih dejavnosti za več kot
50 odstotkov. Pobudnice očitajo, da izpodbijana določba
uredbe 2 s tem omejuje njihove izhodiščne plače v nasprotju s pogodbo in z načeli pravne države po 2. členu ustave.
2 Janez Čebulj, Koncesije na naravnih dobrinah, Inštitut za pravo, GIZ
gozdarstva Slovenije, Ljubljana, 1996, strani 13 in 14.
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27. Določba 5. člena uredbe 2 opredeljuje raven priznanih stroškov dela in ne izhodiščnih plač gozdnih delavcev.
Ker ne ureja pravic in obveznosti delodajalcev in delavcev,
kot to določa pogodba, z njo ne more biti v neskladju.
Pobudnice hkrati niso navedle, zakaj naj bi bila citirana
določba v neskladju tudi z načeli pravne države (2. člen
ustave). Iz odgovora vlade izhaja, da priznani stroški dela
upoštevajo višino izhodiščnih plač gozdnih delavcev, zato je
ustavno sodišče ta očitek pobudnic zavrnilo.
28. Uredba 2 ne določa posebnega roka za veljavnost omejitev zgornje ravni stroškov, zato te začnejo veljati
z dnem veljavnosti uredbe 2. Ni torej utemeljen očitek
pobudnic, da prehodne določbe uredbe 2 ne urejajo veljavnosti te določbe v nasprotju z načeli pravne države
(2. člen ustave).
29. Po 6. členu uredbe 2 se doda nov 9.a člen, po
katerem je koncesionar dolžan za zagotovitev prodaje lesa
po tržni vrednosti vse lesne sortimente, pridobljene iz gozdov, ki so predmet koncesije, ponuditi na javni dražbi.
Citirana določba v nadaljevanju: med drugim predpisuje
postopek javne dražbe. Po zadnjem odstavku te določbe
se koncesionarju priznajo stroški v višini do dvanajstih odstotkov od tržne vrednosti lesa. Ni torej utemeljen očitek
pobudnic, da 6. člen uredbe 2 v nasprotju z načeli pravne
države (2. členu ustave) povzroča pravno praznino, ker
povečanih stroškov prodaje ne ureja.
30. Pobudnice očitajo, da so zaradi prodaje na javni
dražbi v neenakem položaju, kar je tudi v nasprotju s
74. členom ustave, saj se ustvarja nelojalna konkurenca pri
prodaji lesnih sortimentov. Po 74. členu ustave je gospodarska pobuda svobodna, vendar pa se gospodarska dejavnost
ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Vsebina in meje
javne koristi so razvidne iz zakonske ureditve posameznega
področja. Na področju izkoriščanja državnih gozdov je pomembno, da se ta dejavnost zagotavlja trajno in nemoteno.
Po drugi alinei 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 – v nadaljevanju: ZGJS) se na
način in v oblikah, ki jih ta zakon določa za gospodarske
javne službe, zagotavljajo tudi dejavnosti, ki so pogoj za
izvrševanje gospodarskih, socialnih in ekoloških funkcij države oziroma lokalnih skupnosti. Javnih potreb po trajnem in
nemotenem izkoriščanju državnih gozdov, ki obsega tudi
prodajo lesnih sortimentov, zato ni mogoče vedno in v celoti
zagotavljati s povsem prosto prodajo lesnih sortimentov na
trgu. Koncesijski akt namreč v 9. členu predvideva plačilo
za koncesijo tako, da se od predvidene letne realizacije za
posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti
odštejejo priznani stroški izkoriščanja gozdov, vendar plačilo odškodnine praviloma ne more biti manjše od treh odstotkov tržne vrednosti lesa na kamionski cesti. Prodaja lesa, ki
ne dosega tržne vrednosti, je ob takšni ureditvi odškodnine
za koncesijo v škodo lastnika gozdov, to je države, in zato
ne more zagotavljati nemotenega in trajnega izvajanja te
dejavnosti.3 Vendar pa hkrati podjetniška naravnanost koncesionarjev ni izražena, ker so jim priznani stroški izkoriščanja gozdov, ki jih lastnik pretežno normira. Ker so koncesionarji civilnopravne osebe je zanje pomemben prihodek in v
njegovem okviru dobiček. Njihovi prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije, so prihodki od
izkoriščanja naravne dobrine. Ker gre pri koncesijah za dejavnost, ki se opravlja v javno korist, je določanje plačil v
pristojnosti koncedenta. Koncendent mora koncesionarjem
3 Čebulj, Koncesije na naravnih dobrinah, isto tam, stran 20: “Koncesija na
naravni dobrini je po ZVO načeloma vedno odplačna, čeprav zakon ne postavlja
nobenih kriterijev za določanje višine plačila, temveč to prepušča koncesijskemu
aktu. Določa pa, da v primerih, ko je koncedent država, del plačila vedno pripada
tudi občini, na območju katere se nahaja naravna dobrina.”
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zagotoviti razumen dobiček. Na določanje njegove višine
prav gotovo vpliva tudi dejstvo, da ta sicer ni in nikoli ne bo
maksimalen, vendar je in bo, vsaj v času trajanja koncesije,
vsaj kot minimalen vedno zagotovljen.4 Presoja gospodarnosti, ekonomičnosti in smotrnosti odločitev lastnika oziroma koncedenta glede plačil iz obravnavanih koncesijskih
razmerjih pa ni v pristojnosti ustavnega sodišča.
31. Z uvedbo posebnega javnopravnega režima gospodarjenja in izkoriščanja gozdov je že zakonodajalec na
podlagi drugega odstavka 70. člena ustave omejil svobodno
gospodarsko pobudo. Svoboda konkuriranja se zato v primeru koncesijskih dejavnosti lahko nanaša zgolj na postopek oddaje koncesije (v obravnavanem primeru je celo v
tem postopku obstajala prednostna pravica), ne pa tudi na
svobodno konkurenco pri opravljanju dejavnosti (podobno
ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-89/97 z dne 10. 7.
1997, Uradni list RS, št. 45/97 in odl. US VI, 105). Eden
od aktov, ki na podlagi zakona ureja javnopravni režim, je
koncesijski akt. Koncesijski akt, ki ga je sprejela vlada, tako
določa pogoje za podeljevanje oziroma izvajanje koncesije
za izkoriščanje državnih gozdov in pri tem predpisuje prodajo lesnih sortimentov na način in po postopku, ki terja neodvisno ugotavljanje in doseganje njihove tržne vrednosti. Koncendent je s tem zaradi varstva javnih koristi koncesionarjem
naložil nove obveznosti, vendar jim je hkrati priznal nadomestilo. Cene lesnih sortimentov na trgu zato ne bremenijo novi
stroški, kar bi lahko povzročilo njihovo manjšo konkurenčnost. Pojem nelojalne konkurence opredeljuje 13. člen
zakona o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93 –
ZVK) kot dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je v
nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na
trgu, za kar v obravnavanem primeru ne gre. Tudi na neenak
položaj v primerjavi z drugimi subjekti na trgu, ki so lahko le
zasebni lastniki gozdov, se koncesionarji ne morejo uspešno sklicevati. Za koncesijsko razmerje je značilno, da omogoča uveljavljanje volje lastnika, torej koncedenta, zato se
pravni položaj lastnikov gozdov razlikuje od pravnega položaja koncesionarjev. Iz zgoraj navedenih razlogov določba
6. člena uredbe 2 ni v neskladju z načeli svobodne gospodarske pobude po 74. členu ustave.
32. Po 7. členu uredbe 2 se doda nov 11.a člen, po
katerem so koncesionarji dolžni na javni dražbi ponuditi
gozdne lesne sortimente v skladu z določbami tega akta od
1. 9. 2000 naprej. Na dosedanji način lahko koncesionarji
dobavljajo les kupcem na podlagi kupnih pogodb, ki so bile
sklenjene pred uveljavitvijo te uredbe. Kopije teh pogodb so
bili koncesionarji dolžni posredovati koncedentu do 31. 8.
2000. Ni torej utemeljen očitek pobudnic, da uredba 2 v
nasprotju z načeli pravne države (2. člen ustave) ni uredila
veljavnosti 6. člena uredbe.
33. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
odločilo, da izpodbijane določbe uredbe 2 niso v neskladju
z ustavo in zakonom.
C)
34. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
21. člena in drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki
dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in
dr. Lojze Ude. 1. točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi
proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Fišer in Ude. 2. in
3. točko izreka je sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti
so glasovali sodnica Modrijan ter sodniki Fišer, Ribičič in
4 Čebulj,

Koncesije na naravnih dobrinah, isto tam, stran 12.
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Ude. Sodnica Modrijan ter sodnika Ribičič in Ude so dali
odklonilna ločena mnenja.
Št. U-I-262/01
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

5221.

Sklep o sprejemu pobude in o začasnem
zadržanju izvrševanja akta Občine Domžale,
Oddelek za prostor in varstvo okolja, št. 35101193/00-36 z dne 14. 9. 2001 ter določitev
učinkov začasne odredbe, kot izhajajo iz 8.
točke obrazložitve sklepa

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Alojza Prašnikarja iz Domžal in drugih na seji dne 19. decembra 2001

s k l e n i l o:
1. Pobuda za oceno zakonitosti druge alinee drugega
odstavka 4. člena in 13. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja J3 Srednje Jarše “Ob
razbremenilniku” in J4 Jarše center (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 10/99) ter akta Občine Domžale, Oddelka za
prostor in varstvo okolja, št. 35101 – 193/00 – 36 z dne
14. 9. 2001, s katerim soglaša s spremembo namembnosti
objektov na območju J4 - ZO 2, se sprejme.
2. Izvrševanje akta Občine Domžale, oddelka za prostor in varstvo okolja, št. 35101 – 193/00 – 36 z dne
14. 9. 2000 se do končne odločitve ustavnega sodišča
zadrži. Zadržanje učinkuje v skladu z 8. točko obrazložitve
tega sklepa.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po njegovi vročitvi
Upravni enoti Domžale.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku navedeni določbi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja J3
Srednje Jarše “Ob razbremenilniku” in J4 Jarše center (v
nadaljevanju: odlok) in akt Občine Domžale št. 35101 –
193/00 – 36 z dne 14. 9. 2000, s katerim ta soglaša s
spremembo namembnosti objektov na območju morfološke
enote ZO 2 (v nadaljevanju: akt občine). Pobudniki navajajo,
da so stanovalci in lastniki hiš v neposredni bližini območja,
na katerem je po odloku predvidena gradnja individualnih
stanovanjskih objektov, katerih slemena so po 7. členu odloka načrtovana v smeri V-Z. V nasprotju s tem naj bi se v
njihovi bližini (čez cesto, široko 4,8 do 5 metrov) začela
gradnja šestih štiristanovanjskih in dveh petnajststanovanjskih objektov, katerih slemena so načrtovana v smeri S-J,
kar posega v oblikovno identiteto in homogenost območja.
Pobudniki naj bi za obravnavano gradnjo zvedeli v aprilu
letos, ko je krajevna skupnost predlagala, naj se jih pri
izdelavi lokacijske dokumentacije zaprosi za mnenje. Investitor naj bi jim v juniju posredoval idejno zasnovo območja
J4, s katero se niso strinjali in so na upravno enoto Domžale
posredovali vlogo, s katero so priglasili udeležbo v postopku
izdaje dovoljenja za gradnjo. Upravni organ naj bi pobudnikom ne omogočil varstva njihovih pravic in pravnih koristi in
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investitorju izdal enotno dovoljenje za gradnjo. Pobudniki
naj bi zahtevali vročitev izdanega dovoljenja za gradnjo in
upravni organ opozorili, naj njihovo vlogo v primeru, če
dovoljenje še ni pravnomočno, šteje za pritožbo oziroma
vroči odločbo, da bodo lahko vložili predlog za obnovo
postopka v primeru, če je odločba že pravnomočna. Pobudniki navajajo, da izpodbijani določbi odloka na obravnavanem območju dopuščata gradnjo vrstnih stanovanjskih hiš
ob soglasju pristojne občinske službe (druga alinea 4. člena
odloka) oziroma spremembo namembnosti zemljišč, objektov in naprav izven z odlokom dovoljenih toleranc, če bistveno izboljšajo pogoje za bivanje in delo in jih odobri občinska
strokovna služba na podlagi strokovne presoje, ob soglasju
soglasodajalcev ter pod pogojem, da se ne spreminja glavni
namen oziroma funkcija območja in s tem poslabšajo pogoji
za bivanje in delo (13. člen odloka). Navedeno naj bi bilo v
nasprotju s 40. členom zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v
nadaljevanju: ZUN), po katerem prostorski ureditveni pogoji
določajo pogoje urbanističnega oblikovanja območja in arhitektonskega oblikovanja objektov, ki jih ni mogoče spreminjati tako, da se spremeni funkcija območja oziroma predpiše njihova sprememba v nasprotju z zakonom. Izpodbijani
določbi odloka tudi v nasprotju s 43. členom ZUN predpisujeta spremembo odloka. V morfološki enoti ZO 2 Akt občine
omogoča spremembe odloka, čeprav je ustavno sodišče že
v odločbi št. U-I-379/98 z dne 18. 1. 2001 (Uradni list RS,
št. 11/01 in odl. US X, 2) in v odločbi št. U-I-34/99 z dne
12. 7. 2001 (Uradni list RS, št. 62/01) sprejelo stališče, da
občinska strokovna služba ne more sprejemati odločitev v
zvezi s prostorskimi izvedbenimi akti in da morajo biti tolerance njihov sestavni del. Akt občine naj bi bil zato po
vsebini predpis, ki nima podlage v ZUN in je v nasprotju s
40. in 43. členom tega zakona.
2. Pobudniki predlagajo odpravo izpodbijanih določb
odloka in akta občine. V primeru, da bi ustavno sodišče
izpodbijane akte odpravilo, bi bili sporni objekti že zgrajeni,
verjetnost njihovega rušenja pa majhna. Po mnenju pobudnikov to izkoriščajo investitor, občina in upravna enota, kar
naj bi izhajalo iz poteka postopka izdaje dovoljenja za gradnjo. Zato pobudniki predlagajo začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih aktov. Težko popravljive škodljive posledice
utemeljujejo tudi s tem, da bo porušeno oblikovno ravnovesje območja, ogrožena prometna varnost zaradi ozke ceste
brez pločnika in zmanjšana vrednost njihovih objektov. S
sklicevanjem na 69. člen zakona o upravnem sporu (Uradni
list RS, št. 50/97 in nasl. – v nadaljevanju: ZUS) predlagajo
izdajo začasne ureditvene odredbe, s katero naj ustavno
sodišče prepove nadaljevanje gradnje na zazidalnem otoku
ZO 2. Glede na drugi odstavek 40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) predlagajo, naj ustavno sodišče pristojni inšpekciji
naloži nadzor nad izvajanjem začasne prepovedi nadaljevanja gradnje. Pobudniki pojasnjujejo, da navedene odločitve
predlagajo tudi zato, ker so nezakonitosti pri urejanju prostora in pri izdajanju dovoljenj za posege v prostor pogoste,
saj občine in upravne enote pogosteje varujejo investitorje
kot javne koristi. Tako je občina pobudnikom pojasnila, da
večstanovanjski objekti v obravnavanem primeru predstavljajo vrstne hiše, ker ima vsak objekt svoj vhod.
3. Občina Domžale v odgovoru predlaga, naj ustavno
sodišče pred odločitvijo o začasnem zadržanju izvrševanja
izpodbijanih predpisov razpiše javno obravnavo. Investitor
naj bi razpolagal le z načelnim soglasjem občine k zasnovi
gradnje stanovanjskih četvorčkov, ki niso sporni, saj ima
zanje tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za sporne
večstanovanjske objekte naj investitor še nebi vložil vloge za
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izdajo soglasja. Začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih
aktov naj bi onemogočilo gradnjo številnih nespornih posegov in investitorjem oziroma lastnikom zemljišč povzročilo
zamudo in veliko materialno škodo.
4. Upravna enota je ustavnemu sodišču pojasnila, da je
enotno dovoljenje za gradnjo pravnomočno.
5. Dve družbi sta kot investitorki na območju urejanja ZO 2, ZO 3 in ZO 11 predlagali, naj jima ustavno
sodišče vroči pobudo in omogoči udeležbo v postopku,
saj naj bi bila ocenjena vrednost njunih projektov pozidave okoli 20,000.000 DEM. Za gradnjo naj bi pridobili
ustrezna dovoljenja, sklenili pogodbe z izvajalci in predpogodbe s kupci stanovanj, zato jima grozi velika premoženjska škoda.
B)
6. Pobudniki kot stanovalci in lastniki hiš v neposredni bližini obravnavanega območja izkazujejo pravni interes. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. V nadaljevanju
postopka bo ocenilo, ali odlok za spremembo namembnosti objektov in za odstopanje od v njem določenih dopustnih toleranc zakonito predpisuje soglasje občinskega
upravnega organa. Ocenilo bo tudi pravno naravo in zakonitost akta občine.
7. Po 39. členu ZUstS sme ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisov
ali splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, če bi
zaradi njihovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive
škodljive posledice. Kadar ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanih predpisov, vselej
tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnih ali nezakonitih predpisov, in
med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale. Izvrševanje akta občine,
izdanega na podlagi izpodbijanih določb odloka, omogoča
gradnjo obravnavanih večstanovanjskih objektov, ki bi lahko porušili ravnovesje območja in ogrozili prometno varnost zaradi ozke ceste brez pločnika. Nadaljevanje njihove
gradnje bi torej lahko privedlo do škodljivih posledic, ki bi
jih bilo pozneje ob morebitni ugotovitvi nezakonitosti akta
občine težko, če že ne nemogoče, odpraviti. Tudi začasno
zadržanje izvrševanja akta občine sicer lahko privede do
škodljivih posledic, če se bo v postopku ocene zakonitosti
izkazalo, da ni nezakonit. Vendar bo morebitna škoda v
primeru začasnega zadržanja izvrševanja manjša od tiste,
ki bi lahko nastala zaradi vzpostavitve prejšnjega stanja, če
bi sodišče ugotovilo, da je to ob morebitni nezakonitosti
akta občine potrebno. Zato se je ustavno sodišče odločilo
za začasno zadržanje izvrševanja akta občine. Ustavno sodišče bo v obravnavani zadevi razpisalo javno obravnavo.
Po izvedeni javni obravnavi bo presodilo, ali je treba spremeniti odločitev o začasnem zadržanju.
8. Začasno zadržanje pomeni, da na podlagi akta
občine upravna enota Domžale ne sme izdati novih dovoljenj za gradnjo. Za gradnjo obravnavanih štiristanovanjskih
objektov je že izdano pravnomočno dovoljenje za gradnjo
in investitor je z gradbenimi deli že začel. V postopku
izdaje dovoljenja za gradnjo pobudnikom ni bilo odgovorjeno na njihove vloge. Med temi je bila tudi vloga, da se
pobudnikom prizna položaj stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Ker o njej pred izdajo gradbenega dovoljenja ni bilo odločeno, jim je bilo onemogočeno varstvo
njihovih pravic in pravnih koristi. To dejstvo je moralo ustavno sodišče upoštevati pri odločanju o začasnem zadržanju. Do končne odločitve ustavnega sodišča investitor ne
sme nadaljevati del, ki temeljijo na aktu občine, katerega
izvrševanje je začasno zadržano.
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C)
9. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk,
Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo soglasno.
Št.U-I-262/01-11
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
5222.

Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem
obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

Na podlagi 74. in 92. člena v zvezi s 6. točko
91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99,
102/00 in 59/01) ter 20. in 35. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu
likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
1
V sklepu o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora
banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01) se prvi odstavek 9. točke spremeni tako, da se glasi:
»Banke so dolžne v drugem razredu deviznega dela
dnevno zagotavljati vsoto terjatev v tujem denarju do Banke
Slovenije, Republike Slovenije, tujih in domačih bank, naložb
v tuje vrednostne papirje in tuje gotovine v višini, ki je enaka
najmanj 80% bilančnih obveznosti v drugem razredu deviznega dela po stanju na zadnji delovni dan preteklega meseca.«
2
Drugi odstavek 9. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Blagajniški zapisi Banke Slovenije v tujem denarju
morajo predstavljati najmanj 45% bilančnih obveznosti iz
prvega odstavka te točke.«
3
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2002.
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

5223.

Sklep o spremembi sklepa o pogojih in načinu
nakupa vrednostnih papirjev v tujini

Na podlagi tretjega in petega odstavka 27. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in
drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
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SKLEP
o spremembi sklepa o pogojih in načinu nakupa
vrednostnih papirjev v tujini
1
V 1. točki sklepa o pogojih in načinu nakupa vrednostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št. 50/99 in 44/01, v
nadaljevanju: sklep) se črta druga alinea.
2
2. točka sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Rezident mora pooblaščenemu udeležencu, preko katerega v tujini kupuje vrednostni papir, za nakup tega vrednostnega papirja zagotoviti devizno kritje na posebnem
deviznem računu izločenih sredstev stranke, če se pri tem
nakupu v tujini zahteva devizno plačilo«.
3
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2002.
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

5224.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 31. 12. do 6. 1.
2002

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki.

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 31. 12. do 6. 1. 2002
Naziv pravne osebe

2 GM D.O.O.
A & D D.O.O.
A INŽENIRING D.O.O.
A.P.A. ZAVAROVALNIŠKO
ZASTOPANJE D.O.O.
ABD D.O.O.
ADAPT M D.O.O.
AEROKLUB PRLEK LJUTOMER
AFP D.O.O.
AFP D.O.O.
AGM D.O.O.
AGROPROM D.O.O.
AGROPROM D.O.O.
AGROSAL D.O.O.
AGROTRECK D.O.O.
AJDINOSKI ECONOCOM K.D.
AJLA D.O.O.
ALEA 2000 D.O.O.
ALIAS D.O.O.
ALLY-KOROŠEC & CO. D.N.O.
ALMA TRADE D.O.O.
ALP CLUB D.O.O.

Transakcijski račun v banki

04753-0000398089
06000-0114940740
05100-8010086440
04515-0000404222
04430-0000398881
03162-1061044657
03173-1012671479
33000-4456381751
02373-0010482138
04802-0000404515
90672-0000021013
06000-0144088852
05100-8000011826
19100-0010037808
02019-0011038125
04430-0000390345
26330-0012817220
05100-8010088768
05100-8010086537
06000-0117356137
03138-1008744403
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Naziv pravne osebe

ALPCOM D.O.O.
AMI D.O.O.
ANCHI INŽENIRING D.O.O.
ANCHI INŽENIRING D.O.O.
ARC -KRANJD.O.O.
ARCUS, PROJ. IN INŽ. D.O.O.
ARSMEDIA D.O.O.
ART GRAF D.O.O.
ARTINIAN PODJ. D.O.O.
ASTOL D.O.O.
ATACO SISTEMI D.O.O.
ATARIO D.O.O.
ATHOL-UM D.O.O.
ATHOL-UM D.O.O.
AUREMIANA D.O.O.
AVTO MOTO DRUŠTVO GORICA
AVTO PRINC, D.O.O.
AVTO SLEJKO D.O.O.
AVTOCVET D.O.O.
AVTODOM GVS D.O.O.
AVTOHIŠA MALGAJ D.O.O.
AVTO-MOTO DRUŠTVO
SLOVENSKE KONJICE
AVTOSERVIS GORICA D.D.
AVTOSERVIS GORICA D.D.
AVTOSERVIS OSMAK D.O.O.
AVTOSERVIS ŠPAJZER D.O.O.
B&G AVTOMOBILI D.O.O
BALAVTO D.O.O.
BALETNA ŠOLA SAŠA D.N.O.
BAN COMPUTERS D.O.O.
BARUCA, D.O.O.
BEKUŠ ŽELJKO K.D.
BERG D.O.O.
BESCO D.O.O.
BEYASOL COMMERCE D.O.O.
BIG-D D.O.O.
BIOTOP D.O.O.
BIT D.O.O.
BIT D.O.O.
BLITZ FILM&VIDEO DISTRIB. D.O.O.
BONAMY TURISTIČNA AGENCIJA
BONUS D.O.O.
BOROŠAK D.O.O.
BOVAS D.O.O.
BPK, D.O.O.
BRIVSKO FRIZERSKI SALON D.O.O.
BRUNNY D.O.O.
BUSINESSMEN’S CLUB D.O.O.
BZ & CO. TRADE D.O.O.
CARGO PLUS D.O.O.
COLLEGIUM APA D.O.O.
COTA D.O.O.
CUBUS IMAGE D.O.O.
ČEBELARSKO DRUŠTVO TRBOVLJE
DALJA D.O.O.
DALJA D.O.O.
DAMIS D.O.O.
DAMJAN OBREZA K.D.
DARCOMMERCE D.O.O.
DEBY D.O.O.
DELFIN, ZAVAROVALNA AGENCIJA D.O.O.
DELTACOM D.O.O.
DENTACOM INŽENIRING D.O.O.
DETEKTIV D.O.O.
DIAMANT D.O.O.
DIANA D.O.O.
DIMNIKARSTVO D.O.O.
DINAMIC D.O.O.
DOMINKO & CO D.N.O.
DONEKO D.O.O.
DPD SVOBODA PRAGERSKO
DR. JAD. PAD. LUFTRAJDER

Transakcijski račun v banki

04430-0000214096
06000-0114101593
24301-9003974681
24301-9003974681
03138-1009298758
02068-0013101339
02010-0017827014
02054-0051711711
02018-0017632816
02320-0018380147
03102-1008895256
04515-0000405192
04753-0000403715
14000-0155017916
05100-8010078874
14000-0514552005
06000-0143293161
14000-0552045221
04753-0000397022
04752-0000401921
26330-0012983090
06000-0003715011
24500-9002164513
03130-1004263104
02320-0019621553
26330-0018618402
06000-0895721579
14000-0586258285
02056-0035410569
02022-0050193386
02236-0018706497
06000-0526035373
06000-0104776013
05100-8010088962
02068-0017833290
26330-0015236303
02312-0018591514
02010-0015106649
05100-8010089059
02013-0089091506
05100-8010087992
05100-8010089738
02373-0010707275
06000-0112210093
26330-0014239628
06000-0001231908
02320-0010768363
06000-0080539496
05100-8010087604
05100-8000061102
03100-1061248582
03108-1087733943
02312-0012058176
26330-0016793444
06000-0067279305
18309-0016066414
04750-0000405414
03118-1012630718
06000-0105414758
06000-0090816937
03138-1008643523
04750-0000405511
02426-0010047115
02013-0018677654
02970-0014464029
04752-0000401824
06000-0001133938
02970-0020003408
03157-1087756859
02021-0011780659
04430-0000398202
26330-0052831660
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DR. UPOKOJENCEV BUKOVICA-VOLČJA
DRAGA
DRANIC D.O.O.
DRSALNI KLUB CELJE
DRU. IZDEL. UNIKATNIH IZD. KOČEVJE
DRUŠ. GOJIT. MALIH ŽIVALI ”GOJITELJ”
DRUŠ. TABORNIKOV ROD ROŽNIK
DRUŠTVO DAR
DRUŠTVO GAIA
DRUŠTVO INŽ. IN TEHNIKOV TEKS. LJ.
DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV
KEMIKOV CELJE
DRUŠTVO JADRALNIH PADAL. DOBROVLJE
DRUŠTVO KOSTELSKIH ŽENA NEŽICA
DRUŠTVO KRAŠKI KROG
DRUŠTVO LJUDSKE TEHNIKE KLIMA CELJE
DRUŠTVO ORODJARJEV SRS,
PODRUŽNICA CELJE
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE
DRUŠTVO PEVSKI ZBOR ZNAMENJE
DRUŠTVO PODEŽ. ŽENA KOČEVSKE
DRUŠTVO ŠTUDENTOV BIOLOGIJE
DRUŠTVO TABORNIKOV ZMAJEV ROD
DRUŠTVO UPOK. KOSTANJEVICA NA KRASU
DRUŠTVO UPOKOJENCEV GOTOVLJE
DRUŠTVO VOJNIH INVAL. KOČEVJE
DRUŠTVO ZA PRAKTIČNO STRELJANJE
SOČA
DRUŽINA D.O.O.
EKMOS D.O.O.
EKO D.O.O.
ELIN D.O.O.
ELIN DELIČ IN ČLANI D.N.O.
ELINK D.O.O.
ELMETOOL D.O.O.
EMLES D.O.O.
EMONA OBALA KOPER D.D.
ENMAKO D.O.O.
ENOTA D.O.O.
EPRO D.O.O.
ERHART MARKETING D.O.O.
ESOT D.O.O.
ESOT D.O.O.
ESSEX 2000 D.O.O.
ESTERA LOGAR & RUDOLF D.N.O.
ESTRIH BELE & CO D.N.O.
ETP D.O.O.
ETP SKAPIN D.O.O.
EUROMEDICA D.O.O.
EUROPE COMMERCE, D.O.O.
EUROPOOL D.O.O.
EUROSOL, D.O.O.
EUROTOURS PROMET D.O.O.
EUROTOURS D.O.O.
EXSACTA D.O.O.
FABIO LINE D.O.O.
FADING CHEM D.N.O.
FALCOM AIR D.O.O.
FEL DOVJE D.O.O.
FLUID D.O.O.
FORMITAS D.O.O.
FOTO COLOR D.O.O.
FUNFOOD D.O.O.
GALA PODJ. D.O.O.
GASILSKA ZVEZA GORIŠKE NOVA GORICA
GASILSKA ZVEZA ZREČE-VITANJE
GASILSKO DRUŠTVO PONIKVA
GEA BIRO D.O.O.
GEMAX D.O.O.
GENT D.O.O.
GEODETSKI BIRO APOLONIJ D.O.O.
GEOSADJE NOVAKOVIČ & CO D.N.O.
GKZ PTUJ Z.O.O.

04750-0000405705
04202-0000400547
06000-0003604819
02320-0088984313
04515-0000403543
02013-0010875362
14000-0595663308
14000-0561470808
02083-0016751781
06000-0041404264
06000-0142373892
02320-0088946289
02083-0014789083
06000-0003610251
06000-0007357167
06000-0042940647
14000-0595380456
02320-0020006546
03105-1087745245
02044-0018504445
04750-0000403668
06000-0893049035
02320-0050653114
14000-0590266519
02014-0015204714
26330-0015086244
06000-0116241122
03135-1009561872
03154-1087703268
14000-0576344497
14000-0590031003
04430-0000388308
02236-0012136493
04515-0000404804
02014-0089453752
02027-0013807956
02426-0013905969
33000-6478189514
06000-0066742022
24400-9004177798
14000-0567726241
02312-0089579509
03150-1087631975
14000-0540451781
03135-1006280459
04515-0000369011
26330-0016522911
02068-0020020737
06000-0117701069
06000-0057907650
02970-0052601713
03138-1086809712
04515-0000406162
03127-1008120262
03139-1009120035
03130-1006953302
06000-0114025642
02236-0011322372
02340-0016839486
02343-0019081785
04750-0000405802
06000-0140540398
06000-0008285651
04430-0000400142
02010-0013635838
03100-1061093091
02312-0012763948
02044-0010065445
04202-0000402778
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GLG, PROJEKTIRANJE, D.O.O.
GOBUS D.N.O.
GOLF OAZA MIRU D.O.O.
GOMBOC & GOMBOC D.N.O
GORSO D.O.O.
GOSPODARSKI TERMINAL OBREŽJE G.I.Z.
GP OKTISI D.O.O.
GPT-KIT D.O.O.
GRADFING GRADBENIŠTVO D.O.O.
GRAD-TOP DOL. TOPLICE D.O.O.
GRAFEX D.O.O.
GRAND CORPORATION ZALOŽNIK D.O.O.
GRANIT D.D.
GRAPO D.O.O.
GRATOURS D.O.O.
GROBELNIK D.O.O.
HABIT D.O.O.
HALOŽAN D.O.O.
HELENA D.O.O.
HEROE D.O.O.
HIPOS D.O.O.
HIŠKO D.O.O.
HOLIN D.O.O.
HOTEL SLAVIJA D.D.
HOTELI BERNARDIN D.D.
HRAM CVETJA IN DARIL PEČNIK CO D.N.O.
HRAST ŽNIDARŠIČ K.D.
I & B GRAFIKA D.O.O.
I.D.B. PIVKA D.N.O.
I.O.N. D.O.O.
IB PETRU D.O.O.
IC DELTA D.O.O.
IF D.O.O.
IGRAS D.O.O.
IMN D.O.O.
INERTEAM D.O.O.
INSTALACIJE D.D.
INTERING D.O.O.
INTERMEDIA INŽENIRING D.O.O.
INTERŠAFAR METRO D.O.O.
IRLES D.O.O.
ISI, INFOR. SVET. IZOBRAŽ. D.O.O.
ITAS-CAS D.O.O.
JAMARSKO DRUŠTVO NETOPIR
JAN-MAR D.O.O.
JELI D.O.O.
JEŽEK D.O.O.
JP KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.
KADRIJA & COM D.N.O.
KATASTRI D.O.O.
KD MEŠANI PEVSKI ZBOR STRUNE
SLOV. KONJICE
KEGLJAŠKI KLUB KOČEVJE
KEMAMIX D.O.O.
KERAMIKA CALERA D.O.O.
KERINBA D.O.O.
KINO SVEČINA D.O.O.
KLUB IPA NOVA GORICA
KMETIJSTVO PELOZ D.O.O.
KMS D.O.O.
KNG SINDIKAT ISOKON SLOV. KONJICE
KO-AL D.O.O.
KOBE D.O.O.
KOCKA D.O.O.
KOLMANČIČ & CO. K.D.
KOMUNALNE GRADNJE
KONJENIŠKI KLUB GROSUPLJE
KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
KONSIGNACIJA D.O.O.
KONTOFIN D.O.O.
KOP LINE D.O.O.
KOSTRAD.O.O.
KOŠARKAŠKI KLUB AJDOV.

02236-0013903542
02241-0013873421
04753-0000398768
06000-0116559379
06000-0095832807
04802-0000399956
05100-8010084985
06000-0146386103
02373-0052571020
05100-8010087119
26338-0012542415
04430-0000402470
03121-1005640169
06000-0145661028
06000-0080839323
06000-0113641037
02426-0016931011
06000-0144338045
04202-0000400450
03121-1010431872
02320-0019081845
04515-0000406356
05100-8000037919
04515-0000404416
02237-0012281556
03108-1012866821
02041-0035454081
06000-0085368253
03103-1061281512
02056-0013920898
06000-0108566288
04750-0000405608
03128-1087601819
14000-0585829157
02068-0011464949
02320-0017994669
24500-9002364333
03125-1008020547
06000-0057948390
02010-0089761147
24302-9004184637
02060-0016791805
02970-0017384311
03113-1012296895
03162-1008710247
05100-8010083045
33000-3288821075
03154-1002721859
04751-0000403328
03113-1012200283
06000-0115596266
02320-0014329427
04515-0000404319
18309-0090173347
04750-0000204236
02232-0010059628
04750-0000401437
14000-0139158513
03128-1012782615
06000-0141587513
02320-0015459962
02430-0013100770
14000-0543951541
02060-0035066508
03108-1007824567
03108-1003479743
02312-0011739240
05100-8010085373
02312-0011489659
05100-8010088574
06000-0097702094
04751-0000401388
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KUD GABRIJEL KOLBIČ
KUD KOMORNI ZBOR AVE
KUD SLOGA ČRNI VRH
KUD VLADKO MOHORIČ
KUKMAK D.O.O.
KULTURNO DRUŠTVO GODBA LIBOJE
KULTURNO DRUŠTVO ŠKOCJAN
KULTURNO ZGODOVINSKO DRUŠTVO
ŽOVNEK
LAMEX D.O.O.
LANIZ I&Z – LESKOVAR & CO. D.N.O.
LAOS D.O.O.
LEKS D.O.O.
LENDERO THETA CENTER D.O.O.
LES3 D.O.O.
LESCO D.O.O.
LESK D.O.O.
LITHOTEAM & CO, D.O.O.
LIVADA D.O.O.
LJILJAN D.O.O
LOMAX D.O.O.
LOVSKA DRUŽINA ARTIČE
LOVSKA DRUŽINA GLOBOKO
LOVSKA DRUŽINA KOZJA STENA
M & P BURJA D.O.O.
M.P.P. KAROSERIJE D.O.O.
MAC D.O.O.
MALGAJ D.O.O.
MALGOSTRANS D.O.O.
MALNETI D.O.O.
MARKUS DAILY D.O.O.
MARKVEST D.O.O.
MARMET D.O.O.
MARPOS D.O.O.
MASKA LJUBLJANA
MBK-LINIJA D.O.O.
MCLAW D.O.O.
MED. DR. SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJ
MEDIS-M D.O.O.
MEG, GRAD., KAMN., IN TRANS. D.O.O.
MEGAVAR D.O.O.
MELTEK D.O.O.
MERCURI INTERNATIONAL D.O.O.
MERNIK D.O.O.
MERXLEI D.O.O.
MES-MIHELIN D.O.O.
METLICA D.O.O.
MIKMIK D.O.O.
MIKROVIT USTJE D.O.O.
MILTEX D.O.O.
MIMARO D.O.O.
MIROVNI CENTER KRKA
MISCH, OBLAK IN SCHWARZ D.N.O.
MLEKARNA CELEIA D.D.
MLEKARNA CELEIA D.O.O.
MLINOTEST D.D.
MOČNIK D.O.O.
MODA PLUS D.O.O.
MOKRONOŽEC D.O.O.
MOSKK D.O.O.
MOTO KLUB IRON HORSE
MS ZORNIK, BLED, D.O.O.
MTA-MERIDIAN D.O.O.
MULTIMEDIA D.O.O.
MUSTAFA IN DRUŽBENIKI D.N.O.
NAMIZNOTENIŠKI KLUB KOČEVJE
NAMIZNOTENIŠKI KLUB OLIMPIJA
NARCISA D.O.O.
NEDRA D.O.O.
NOGOMETNI KLUB DOMŽALE
NOGOMETNI KLUB KOSTEL
NOGOMETNI KLUB VRANSKO
NOVA NOVA D.O.O.

Transakcijski račun v banki

04515-0000404125
02014-0050764817
04752-0000406092
06000-0008095046
03113-1011024158
06000-0008337255
03108-1087774780
06000-0354580695
14000-0533766638
04430-0000403052
06000-0893588258
02056-0015825687
02017-0017523934
02236-0050359149
06000-0062516702
06000-0071650222
06000-0061663005
06000-0068300036
02083-0014975614
02320-0014597535
02373-0017177078
02373-0010258456
14000-0515376020
18300-0015739480
04515-0000351745
03178-1012273922
26330-0011940340
06000-0103715318
03108-1010818375
02320-0016055542
02241-0017924044
04751-0000211171
06000-0106987031
02010-0016250861
02373-0015613341
02013-0016394953
02083-0017274514
04515-0000253290
02060-0018386388
02014-0019471841
02320-0015837971
02014-0019977890
02068-0017710003
04752-0000402988
06000-0081513667
24600-9004041122
05100-8010085567
04751-0000401291
06000-0058920912
02060-0090145533
02022-0016075964
02010-0017641550
02426-0011425485
19100-0010032958
14000-0513206130
04752-0000402018
02426-0052062568
02056-0015456311
06000-0352407895
02373-0052585085
03139-1012808557
27000-0000114153
06000-0103416267
06000-0520767303
02320-0014013692
02014-0011442278
04515-0000406453
03139-1012381175
18300-0018728050
02320-0087533484
06000-0049682050
04751-0000403910
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NOVITTA D.O.O.
NSS ISOKON SLOVENSKE KONJICE
OBČ. STRELSKA ZVEZA KOČEVJE
OBM. OBRTNA ZBORNICA TRBO.
OBM. OBRT. ZBORNICA AJD.
OBM. OBRT. ZBORNICA KOČEVJE
OBM. ZD. VET. VOJNE ZA SLOV.
OBMOČNO ZB IN UDELEŽENCEV NOB
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
ODVETNIŠKA DRUŽ. KEKEC IN MIHELČIČ
OPREM INŽENIRING D.O.O.
OPS SPR NOVA GORICA
ORODJARNA TRBOVLJE D.O.O.
OSTRO-ROM IN KLANJŠEK, D.N.O.
PALMA D.O.O.
PALOMA D.D.
PARTY-PRO D.O.O.
PEK D.O.O.
PENZION MIKLIČ & MIKLIČ D.N.O.
PER D.O.O.
PEREC D.O.O.
PGD DRAŽA VAS
PGD GODOVIČ
PGD IG
PGD KOČEVSKA REKA
PGD MALI LOG
PGD MIHALOVEC
PGD PIROŠICA
PGD ROB
PGD SMLEDNIK
PGD SOBENJA VAS
PGD STARA VAS
PGD STRANICE
PGD SUŠJE
PGD VAS FARA
PGD VELIKI OSLONIK
PGD VRH NAD ŽELIMLJAMI
PGD ZAMOSTEC
PGD ŽEROVINCI
PGD ŽIČE
PGD ŽUNIČI
PGDVIPAVA
PGP LJUTOMER D.O.O.
PIRAMIDA D.O.O.
PLANA D.O.O.
PLANINSKO DRUŠTVO KOČEVJE
PLANINSKO DRUŠTVO LIBOJE
PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE
PLANVIT D.O.O.
PLEMKA D.O.O.
PLURES D.O.O.
PODING, INŽENIRING D.O.O.
PODVELB D.O.O.
POHIŠTVO BREŽICE D.D.
POLEMSS D.O.O.
POLICIJSKI SIND. SLO. OSO D. IN B. KR.
POLJE D.O.O.
POMORSKO DRUŠTVO YACHT CLUB CELJE
POSOČJE D.O.O.
POŠTRAK D.O.O.
PPS PEKARNE PTUJ D.D.
PRAH AVTO ŠOLA D.O.O.
PRELIV D.O.O.
PREMAX D.O.O.
PREVOZ BREŽICE V STEČAJU
PREZRA.SISTEMI PICHLER & CO D.O.O.
PRI ŠINKU D.O.O.
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA D.O.O.
PROTEKT D.O.O.
PROTOS D.O.O.
PUP D.D.
PVC NAGODE D.O.O.
QUELLE D.O.O.

Transakcijski račun v banki

02232-0035127726
06000-0142490486
02320-0013278141
26330-0011604526
04751-0000400806
02320-0012408827
04751-0000402164
06000-0007423321
14000-0500827184
03103-1012758232
03100-1008188418
04750-0000402892
26330-0012924890
06000-0113544910
03118-1007277288
04515-0000183159
33000-8476626388
04430-0000402664
03178-1012337942
14000-0148844933
06000-0058761347
06000-0008116774
04752-0000402503
02014-0016463968
02320-0050894935
02321-0012791152
02983-0013724834
02373-0017615227
02083-0018097753
02021-0011823727
02373-0012263543
02985-0020128676
06000-0026039852
02321-0012514993
02320-0014705981
02083-0013045314
02014-0013280719
02321-0014916907
03173-1086983761
06000-0009452852
02430-0011704455
04751-0000401097
03173-1000492450
06000-0058918778
24100-9003853192
02320-0015767840
06000-0144733514
06000-0007427686
06000-0058915286
04430-0000400239
02320-0088987805
02340-0012836781
04751-0000403231
03157-1000186326
04752-0000401727
02970-0011850364
03108-1006776967
06000-0519902645
14000-0541064918
04515-0000400051
04202-0000375133
06000-0064822198
05100-8000017646
06000-0066598365
02373-0051158409
04515-0000293448
03108-1007828835
05100-8000044224
03150-1008460866
02320-0011512547
02426-0016493929
14000-0151093296
02426-0015167551
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RAČUNOVODSKI BIRO D.O.O
RADIOKLUB KONJICE S59DXU
RAJMAX D.O.O.
RAMA-ŠPED D.O.O.
RARITETA D.O.O.
RDF, DRUŽBA ZA ZOB. DEJ. D.O.O.
RE-MI SAJE IN OSTALI D.N.O.
REMIH&REMIH D.N.O.
RIBIŠKA DRUŽINA VEVČE
RIKOFLEX D.O.O.
ROKOMETNI KLUB CELJE,
PIVOVARNA LAŠKO
ROSTEP D.O.O.
ROTARY KLUB KOČEVJE
RULES D.O.O.
S SOFT D.O.O.
S. P. PLOD D.O.O.
S.E.R. MEHANIKA D.O.O.
SADJAR IN VRTNAR D.O.O.
SAKS D.O.O.
SCALA D.O.O.
SECURITON D.O.O.
SECURITY EQUIPMENT D.O.O.
SEGRA D.O.O.
SEPI AVTO ŠOLA D.O.O.
SFERA PREŠERN IN PARTNER D.N.O.
SI SPORT D.O.O.
SIMEL D.O.O.
SINANI D.O.O.
SIND. STROJEGRADNJE TRBOVLJE
SIND. TELEKOM SLOVENIJE
SINDIKAT DELAVCEV PGP
SINDIKAT HOTELI BOVEC KNSS
SINDIKAT KONGRAD SLOVENSKE KONJICE
SINDIKAT NLB
SINDIKAT PODJETJA COMET ZREČE
SINDIKAT PODJETJA KOMUNALA TOLMIN
SINDIKAT SVIZ LJUBLJANA CENTER
SINDIKAT UE LJUBLJANE
SINDIKAT ZAVAROVALNICE TRIG.
SINDIKAT ZAVODA OŠ ŠMARTNO
SINTAL D.D.
SINTAL ISTRA D.O.O.
SINTEZA D.O.O.
SINTIM D.O.O.
SKEI BELT LIVAR ČRNOMELJ
SKEI SINDIKAT PODRUŽNICA THERMOKON
SKLAD ZA IZOBRAŽ. DEL. PRI SP PTUJ
SKUPN. LAST. HIŠE JAKŠIČEVA 2
SLANTO D.O.O.
SLB D.O.O.
SLOV. OGLAŠEV. ZBORNICA-SOZ LJ.
SMUČARSKO DRUŠTVO SNEŽAK CELJE
SONEX D.O.O.
SORING D.O.O.
SPIN D.O.O.
SPLAVAR D.O.O.
STARKON D.O.O.
START RENTA CAR D.O.O.
STIK D.O.O.
STREL. DRUŽ. KOČEVSKI TISK KOČEVJE
STRELSKA DRUŽINA BRASLOVČE
STRIGIDA, D.O.O.
STUBELJ D.O.O.
STUDIO 10 D.O.O.
SUPERKEM, D.O.O.
SVET NEPREMIČNINE D.O.O.
SVIZ OŠ COL
SVIZ OŠ ZBORA ODPOSL. KOČEVJE
SVIZ SIND. PRIRODOS. MUZEJA SLO.
SVIZ SINDIKAT OŠ OB RINŽI
SVIZ SLO. SIND. OŠ LJUBO ŠERCER
ŠAVEL INŽ. NOTRANJE OPREME D.O.O.

03113-1000340190
06000-0008080205
06000-0506992042
04202-0000404912
03137-1087590223
02010-0089878905
02430-0052497223
02320-0014974574
02054-0012567264
02013-0089981675
06000-0003653610
14000-0577162595
02320-0089611418
05100-8000086710
06000-0513236320
04430-0000227288
02043-0017026893
05100-8010079844
02320-0011900644
04515-0000405289
02083-0012026620
24900-9004305588
04430-0000388114
06000-0141239671
04430-0000400336
03126-1061223446
02013-0012550261
06000-0145685763
26330-0016252087
26330-0035554020
03173-1000969884
14000-0575126856
06000-0113643753
02010-0020049284
06000-0008071378
04753-0000402260
02014-0013979216
02083-0018161482
26330-0035545678
02312-0016420654
02320-0013327417
02236-0019982047
06000-0062558218
06000-0085447696
02430-0014560814
06000-0008054306
04202-0000400741
02044-0010559660
02010-0051114116
06000-0114641689
02010-0053715074
06000-0096511128
05100-8010087798
02320-0018035797
06000-0069603037
02970-0012864305
04515-0000404610
03139-1010612768
02320-0019006282
02320-0010138348
06000-0008395067
06000-0096513844
04751-0000218543
02083-0035834785
04515-0000376189
03102-1012782919
04751-0000399545
02320-0012278750
02083-0012792920
02320-0019433082
02320-0089441183
02496-0012055465
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Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

ŠEPIČ D.O.O.
ŠILC & CO. D.O.O.
ŠIPADKOMERC D.D.
ŠOLSKO ŠD RINŽA KOČEVJE
ŠPERT KAJAK-MINČ D.O.O.
ŠPORTNO DRUŠTVO FONTANA
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPON
ŠPORTNO DRUŠTVO TRNAVA
ŠPRINTERGROSUPLJE
ŠŠD GROFJE CELJSKI
ŠUMI K.D.
TAGE D.O.O. AJDOVŠČINA
TB ŠPORTNA OPREMA D.O.O.
TCI TRADING D.O.O.
TEAK D.O.O.
TECNOCOM D.O.O.
TEHNO SHOP D.O.O.
TEHNOMAG D.O.O.
TELFEX D.O.O.
TENIS KLUB CVIŠLERJI
TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
TERRAPLAN D.O.O.
TEXAL D.O.O.
THERMOKON D.O.O.
TIKOMEX D.O.O.
TIKRA D.O.O.
TISA D.O.O.
TLAKA K.D.
TMP D.O.O.
TONTOM D.O.O
TOP FOTO DESIGN D.O.O.
TPS D.O.O.
TRANS PEER D.O.O.
TRANS VID D.O.O.
TRANSLES D.O.O.
TRGO TRANS D.O.O.
TRGOVSKA DRUŽBA ŽANA D.D.
TRIUMPH D.O.O.
TUKANO D.O.O.
TURIST. DRUŠTVO SV. TROJICA
TURISTIČNO DRUŠTVO RAZVANJE
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠEBRELJE
TVD PARTIZAN TABOR
ULTIMO D.O.O.
UNISTAMP D.O.O.
VEGRAD D.D.
VELIKONJA IN DRUGI GOZDARSTVO D.N.O.
VEROMA D.O.O.
VET D.O.O.
VETERINARSKA POSTAJA
ŠMARJE/JELŠAH D.O.O
VIDE D.O.O.
VILJA D.O.O.
VINOGRADNIŠKO VINARSKO DRUŠTVO,
SLOV. KONJICE
VIRTEK D.O.O.
VITEA D.O.O.
VIVID, TRGOVINA, PROIZV., STOR. D.O.O.
VLADI-MIR D.O.O.
WEMEX D.O.O.
WILFAN, FINANČNA DRUŽBA, D.O.O.
YUKIYAMA ZAVOD
ZAM SMOLE K.D.
ZAPIS D.O.O.
ZDENKO GOLOB D.O.O.
ZDR. ZA MEDSOSED. POMOČ
STROJNI KROŽEK GORJAN
ZDRUŽENA LISTA ZLSD
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTO.
LJUTOMER
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ SLOV.
ZMAJ 89 D.O.O.
ZSSS SIND. PODJETJA VINO BREŽICE

03135-1009623661
18309-0073718073
05100-8010086634
02320-0052582056
14000-0556309729
14000-0112017428
14000-0113026907
06000-0895840889
03108-1061138968
06000-0526550928
02056-0051844988
04751-0000376653
02021-0020169413
24201-9004342264
03160-1012231639
02241-0011915379
06000-0088660239
06000-0107952278
03111-1012080974
02320-0013030209
02010-0012591148
03113-1010654976
04430-0000227579
06000-0515057495
02044-0013445119
02027-0017065022
04515-0000405968
02041-0089608890
02083-0015484961
02083-0016141554
04515-0000406259
06000-0114941516
06000-0104898815
06000-0106306576
06000-0092308797
14000-0553095440
06000-0026983274
06000-0112978333
05100-8000074973
04102-0000399821
04515-0000403834
04752-0000401630
06000-0007482976
05100-8010084888
14000-0590798564
06000-0027924271
14000-0590762480
02430-0014201526
02010-0014027524
06000-0003744305
03160-1010461874
02373-0018594054
06000-0113273310
05100-8010082948
02236-0087640711
02010-0017753391
02373-0035409586
03103-1087661244
02068-0017497088
02014-0089937588
02041-0035498895
26330-0014671084
14000-0529563725
04753-0000398380
02010-0010910623
03173-1000926040
06000-0506430994
02056-0018027684
02373-0013473909
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Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

ZSSS SINDIKAT PODJETJA REGION
ZSSS, SINDIKAT FERSPED NOVA GORICA
ZSSS,SINDIKAT PODJETJA KOPLAST
EKSTRUZIJE
ZUM D.O.O.
ZUPANČIČ AGENC. INORM. FIN. D.O.O.
ZVEZA KULTURNIH DRUŠT. SAVINJA ŽALEC
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE
ZVEZA TOLMINSKIH MLADINSKIH DRUŠTEV
ŽENSKI ROKOMET. KLUB CELJE PUV-NIVO
ŽUPNIJA ŠTURJE

02373-0018663991
04750-0000401534
06000-0116240346
04515-0000404707
02041-0014252209
06000-0890144952
04515-0000405095
04753-0000404006
06000-0895298174
04751-0000401194

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 31. 12. do 6. 1. 2002
so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 24. decembra 2001.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5225.

Sklep o višini povprečne pokojnine v letu 2001

Na podlagi petega odstavka 266. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 106/99, 72/00 in 124/00) je Skupščina Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
21. 12. 2001 sprejela

SKLEP
o višini povprečne pokojnine
v letu 2001
I
Povprečna mesečna pokojnina, izplačana v letu 2001,
ki po četrtem odstavku 123. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00 in 124/00) – v nadaljevanju: zakon – vpliva na
izplačilo dela vdovske pokojnine, znaša 89.969 SIT.
Povprečni znesek pokojnine, določen v prvem odstavku te točke, obsega v skladu z 8. členom zakona, povprečni
znesek pokojnine in varstvenega dodatka, ki je v letu 2001
mesečno pripadal uživalcu pokojnine.
II
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2002.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Milan Utroša l. r.
Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
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5226.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena
zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih
poročanja

Na podlagi 177. člena, 3. točke 233. člena in 2. točke
256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS,
št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini
poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona
o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
1. člen
V sklepu o vsebini poročil in obvestil iz 176. in
239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih
poročanja (Uradni list RS, št. 122/00) se v 8. členu doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je zavarovalnica pridobila kvalificirani delež v drugi
pravni osebi s pridobitvijo posrednega in neposrednega deleža v tej pravni osebi, poroča na obrazcu NAL-KD ločeno o
neposrednem in o posrednem deležu v tej pravni osebi.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavarovalnica je imetnik posrednega deleža v drugi
pravni osebi v isti višini, v kakršni je imetnik deleža v tej
pravni osebi neposredni imetnik, ki je za posrednega imetnika pridobil delež v tej pravni osebi oziroma, ki je s posrednim imetnikom povezana oseba.«
Drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
V četrtem odstavku se v prvi alinei besedilo »s firmo,
sedežem in dejavnostjo« nadomesti z besedilom »z nazivom«. V tretji alinei se vejica za besedo »osebe« zamenja s
piko, besedilo »pri čemer zavarovalnica razdeli naložbe iz
tega člena na naložbe v Republiki Sloveniji, državi članici in
v tuji državi.« pa se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalnica predloži agenciji poročilo v obliki obrazca NAL-KD, po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja, do
zadnjega dne v naslednjem mesecu. Obrazec NAL-KD je
sestavni del tega sklepa.«
Obrazec NAL-KD se nadomesti z novim obrazcem NALKD, ki je sestavni del tega sklepa.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Postavke obrazca NAL-KD, navedene v nadaljevanju,
izpolni zavarovalnica, kot sledi:
– V stolpec 4, »Vrsta naložbe«, vpiše, ali gre za neposredno (N) ali za posredno (P) imetništvo deleža v drugi
pravni osebi. Če je zavarovalnica imetnik posrednih deležev
v isti pravni osebi preko več različnih neposrednih imetnikov, poroča skupno o vsoti vseh posrednih deležev.
– V stolpec 5, »Vir naložbe«, vpiše, ali gre za naložbo
kritnega premoženja (KP), premoženja kritnega sklada (KS)
ali lastnih virov (LV).
– V stolpec 6, »Knjigovodska vrednost«, vpiše revalorizirano nabavno vrednost naložbe, zmanjšano oziroma povečano za ustrezni popravek vrednosti (pri kapitalski metodi
vrednotenja dolgoročnih finančnih naložb je to povečanje
oziroma zmanjšanje za vlagateljev delež pri dobičku oziroma
izgubi, pri naložbeni metodi pa popravki vrednosti naložb
zaradi izgubljanja oziroma povečevanja vrednosti naložbe).
Pri deležu, katerega je zavarovalnica pridobila posredno, se
vpiše vrednost naložbe neposrednega imetnika oziroma neposrednih imetnikov naložbe.
– V stolpec 9, »Datum naložbe«, vpiše datum prve
pridobitve kakršnegakoli deleža v določeno pravno osebo.

Uradni list Republike Slovenije
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– Stolpec 10, »Opis spremembe«, izpolni, če je v obdobju zadnjega trimesečja prišlo do spremembe naložbe.
Zavarovalnica navede, na podlagi katerega pravnega posla
oziroma poslov je do spremembe naložbe prišlo (nakup,
prodaja, dokapitalizacija, idr.).«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

5227.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter
vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega
poročila zavarovalnice

Na podlagi 54. člena zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98,
6/99 in 45/01) ter na podlagi drugega odstavka 170. člena
in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list
RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni
nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu
ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega
poročila zavarovalnice
1. člen
V sklepu o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter
vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zava-

rovalnice (Uradni list RS, št. 6/01) se v 11. členu beseda
»nivo« nadomesti z besedo »višino«.
Na koncu 1. točke se doda besedilo »pri čemer se
prikaže strukturo naložb po vrstah naložb, ročnosti naložb
(po pogodbeni zapadlosti oziroma unovčljivosti za tržne vrednostne papirje), izpostavljenosti (izdajatelj, upnik in njuna
država) in po valutah,«.
V 2. točki se za navedbo »med letom« doda besedilo
»(posamična povečanja oziroma zmanjšanja posebej za dolžniške vrednostne papirje, posojila in lastniške vrednostne
papirje)«.
2. člen
V 12. členu se na koncu 1. točke doda besedilo »pri
čemer se prikaže strukturo naložb po vrstah naložb, ročnosti
naložb (po pogodbeni zapadlosti oziroma unovčljivosti za
tržne vrednostne papirje), izpostavljenosti (izdajatelj, upnik
in njihova država) in po valutah,«.
V 2. točki se za navedbo »med letom« doda besedilo
»(posamična povečanja oziroma zmanjšanja posebej za dolžniške vrednostne papirje, posojila in lastniške vrednostne
papirje)«.
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3. člen
V 13. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi »Poročilo o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj mora za vsako od naslednjih vrst tveganj:
kapital in kapitalska ustreznost ter zagotavljanje minimalnega kapitala, naložbeno tveganje, pozavarovanje in sozavarovanje, likvidnost in druge vrste tveganj obsegati najmanj:«
V 1. točki se za besedo »tveganja« doda besedilo »z
mnenjem revizorja,«
2. točka se spremeni tako, da se glasi: »opis postopka
upravljanja s tveganji z mnenjem revizorja«.
Črta se 4. točka, sedanja 5., 6. in 7. točka postanejo
4., 5. in 6. točka.
Nova 4. točka se spremeni tako, da se glasi: »opis
sistema notranjih kontrol z mnenjem revizorja,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Revizor
pojasni tudi morebitne popravke pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in naložbe zavarovalnice iz lastnih virov.«
4. člen
V 14. členu se v 1. točki za besedo »preizkušeni« doda
beseda »notranji«.
5. člen
V 16. členu se v prvem odstavku beseda »ugotovitvami« nadomesti z besedo »mnenjem«.
6. člen
V 18. členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo »ter mnenje revizorja«.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
Podpisniki:
Sindikat tekstilne
Gospodarska zbornica Slovenije
in usnjarsko-predelovalne
Združenje za tekstilno,
industrije Slovenije
oblačilno in
Anton Rozman l. r.
usnjarsko-predelovalno
industrijo
Viljem Glas l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje
Vitko Roš l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register
kolektivnih pogodb z datumom 14. 12. 2001 pod zap. št.
49/5 in št. spisa 121-03-042/94-15.

5229.

Aneks h kolektivni pogodbi za cestno
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 21/98)

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI
za cestno gospodarstvo
(Uradni list RS, št. 21/98)
1. člen
Izhodiščne plače v Tarifni prilogi za cestno gospodarstvo se s 1. decembrom 2001 povečajo za 3% in za prvi
tarifni razred znaša 68.330 SIT.
2. člen
Ta aneks začne veljati z dnem podpisa pogodbenih
strank, uporablja pa se od 1. decembra 2001.
3. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. novembra 2001.

5228.

Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne,
oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne
dejavnosti

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI
za tekstilne, oblačilne, usnjarske
in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
1. člen
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske
in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št.
5/98) se podaljša za eno leto in velja do 31. 12. 2002.
2. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja od dneva sklenitve.
Ljubljana, dne 2. novembra 2001.

ZSSS – Sindikat delavcev
prometa in zvez Slovenije
Predsednik
Srečko Lorenčak l. r.
Konfederacija sindikatov
Slovenije Pergam
Sindikat cestnega
prometa Slovenije
Predsednik
Zoran Alijevič l. r.

Slovenska cestna podjetja
Predsednik skupščine
Alojz Kramljak l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Generalni sekretar
Vitko Roš l. r.

Konferenca sindikatov
o cestnem gospodarstvu
Predsednik
Ivan Ašenberger l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 14. 12. 2001 pod zap. št. 36/3
in št. spisa 104-01-002/96-07.

Uradni list Republike Slovenije

5230.

Št.

Razlaga kolektivne pogodbe med delavci in
družbami drobnega gospodarstva

Komisija za razlago kolektivne pogodbe med delavci in
družbami drobnega gospodarstva je na podlagi 18. člena te
pogodbe (Uradni list RS, št. 6/00) in 13. člena poslovnika o
delu komisije za razlago kolektivne pogodbe na 1. seji dne
5. 11. 2001 in na nadaljevanjih te seje dne 12. 11. 2001,
15. 11. 2001 in 4. 12. 2001 sprejela

RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE
med delavci in družbami drobnega
gospodarstva
Letni dopust – 72. člen
Po določbi 72. člena kolektivne pogodbe med delavci
in družbami drobnega gospodarstva pripada delavcu najmanj eden in največ tri delovne dni dopusta na podlagi
njegove delovne uspešnosti. Delovna uspešnost delavca po
določbi tega člena se meri s preseganjem vnaprej določenih
delovnih rezultatov, ki jih mora delavec doseči v določenem
časovnem obdobju (ura, delavnik, teden, mesec).
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Podlaga za določitev dodatnih dni letnega dopusta na
podlagi delovne uspešnosti je delavčeva delovna uspešnost
v določenem primerno dolgem obdobju pred določitvijo dolžine letnega dopusta delavca.
Jubilenje nagrade – tretja alinea prvega odstavka
142. člena in tretji odstavek istega člena.
Po določbi tretje alinee prvega odstavka 142. člena
pripada delavcu jubilejna nagrada za 30 let dela pri zadnjem
delodajalcu.
Po določbi tretjega odstavka istega člena pripada delavcu ne glede na določbo tretje alinee prvega odstavka
142. člena jubilejna nagrada za 30 let skupne delovne
dobe.
Delavcu pripada na podlagi citiranih določb le ena jubilejna nagrada za 30 let dela pri istem delodajalcu, in sicer
po pogoju, ki ga izpolni prej.
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednica komisije
mag. Katarina Kresal-Šoltes l. r.

OBČINE

LJUBLJANA
5231.

Sklep o določitvi povprečne cene za obračun
storitev gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki in odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov

Na podlagi navodila o oblikovanju cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS, št. 56/01), uredbe
o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS,
št. 46/01 in 60/01), odredbe o pošiljanju obvestila o spremembi cen (Uradni list RS, št. 84/01), sklepa Vlade Republike Slovenije št. 383-02/2001-5 z dne 25. 10. 2001,
9. sklepa št. 383-5/01 z dne 15. 1. 2001 in 1. sklepa št.
383-3/01-8 z dne 17. 7. 2001, ki ju je sprejel Mestni svet
mestne občine Ljubljana je direktor Snage Javnega podjetja
d.o.o. sprejel

SKLEP
o določitvi povprečne cene za obračun storitev
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in
odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1. člen
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komu-

nalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih
na območju Mestne občine Ljubljana izvaja javno podjetje
SNAGA d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je 1.266,10 SIT/m3 komunalnih
odpadkov. Od tega je:
– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpadki
829,00 SIT/m3
– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 437,10 SIT/m3.
2. člen
Cenik za obračun storitev javne službe, v katerem so
določene cene glede na število in velikost vrečk in posod za
prevzem komunalnih odpadkov in glede na različno vrsto na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje odloženih odpadkov, je priloga sklepa.
3. člen
V cenah iz cenika za obračun storitev javne službe niso
upoštevane zakonsko predpisani davki in takse.
4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa,
preneha veljati sklep o določitvi povprečne cene za obračun
storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 89/01).
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5. člen
Ta sklep začne veljati in se uporabljati od 1. 1. 2002.

ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom, se določi na podlagi naslednjega izračuna:
strošekmesečni = E x N,

Št. 12439
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
V. d. direktorja
Valter Nemec, univ. dipl. ek. l. r.
CENIK
1. Cene storitve javne službe za komunalne odpadke iz
gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim
odpadkom, so za velikosti vrečke ali posode za enkratni
prevzem naslednje:
Ravnanje
z odpadki
(SIT)

Odlaganje
odpadkov
(SIT)

Osnovna
cena skupaj
(SIT)

Za vrečko
50 l
100 l

61,80
116,50

50,10
93,10

111,90
209,60

Za posodo
80 l
120 l
240 l
360 l
500 l
550 l
660 l
700 l
770 l
900 l
1000 l
1100 l

66,30
99,00
199,00
298,00
415,00
455,00
546,00
578,00
635,00
740,00
825,00
905,00

35,20
52,70
105,20
158,30
220,00
241,90
289,00
307,90
338,70
396,00
440,20
484,20

101,50
151,70
304,20
456,30
635,00
696,90
835,00
885,90
973,70
1.136,00
1.265,20
1.389,20

2. Cene storitev odlaganja ostalih komunalnih odpadkov so:
Klasifikacijska Vrsta odpadka
številka
odpadka

20 02 01 Odpadki iz vrtov in parkov,
primerni za kompostiranje
20 02 02 Zemlja in kamenje

Povprečna
specifična teža
(kg/ m3)

Cena
(SIT/m3)

242

1.468,50

1.800 10.922,40

kjer sta:
E – cena za komunalne odpadke za velikost vrečke ali
posode iz prve točke tega cenika in
N – število prevzemov posod ali vrečk v koledarskem
mesecu.
4. Pri izračunu cene za odlaganje komunalnih odpadkov iz 1. in 2. točke tega cenika je upoštevana osnovna
cena odlaganja komunalnih odpadkov 6.068,00 SIT za tono odloženih komunalnih odpadkov, za odpadke v vrečkah
in posodah pa tudi povprečna specifična teža 90 kg/m3 ter
80% povprečna stopnja polnjenja posod.
5. Za stavbo, ki se jo uporablja kot počitniško hišo, se
za obračun storitev javne službe upošteva 30% cene iz 1.
točke te priloge, ki velja za prevzemanje komunalnih odpadkov v posodi s prostornino 120 litrov.
6. Če v primeru spremembe velikosti posode za prevzem komunalnih odpadkov iz 1. točke te priloge izvajalec
javne službe zaradi pomanjkanja posod ne zamenja posode,
se do zamenjave posode obračunava storitev javne službe
na podlagi spremenjene prostornine posode.
7. Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe med posameznimi stanovanji v stavbi ali v več stavbah s
skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov se uporablja število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju. Če izvajalcu
javne službe lastniki stavbe ali njen upravitelj ali plačniki
računov storitev javne službe niso posredovali pisno podatke in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem v posameznih stanovanjih, se uporabi kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe po posameznih stanovanjih podatke o tlorisnih površinah stanovanj.

BRASLOVČE
5232.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Braslovče za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
59/99, 70/00 in 100/00) in 3. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99,
61/99 in 89/99) ter 16. člena statuta Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine
Braslovče na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

20 02 03 Odpadki iz vrtov in parkov
vključno z odpadki iz pokopališč,
neprimerni za kompostiranje

242

1.468,50

20 03 03 Odpadki iz čiščenja cest

262

1.589,80

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Braslovče za leto 2001

546,10
1.777,90
964,80

1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2001 (Uradni list RS, št.
92/01) se besedilo 2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:

3. Mesečni strošek za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti,

“2. člen
Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih
zneskih:

Mešani komunalni odpadki iz
gospodinjstev
20 03 01 – redni odvoz
20 03 01 – drugi komunalni odpadki
20 03 07 – kosovni odpadki

90
293
159
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I.
1.
2.
3.
II.
4.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki
Odhodki
Proračunski presežek (1–2)
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
5. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
6. Prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev
III. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna
8. Odplačilo dolga
9. Neto zadolževanje (7–8)
10. Povečanje sredstev na računih

Št.

Znesek v SIT
400,330.870
398,566.605
1,764.265

2002 oziroma največ tri mesece, to je od 1. 1. 2002 do
31. 3. 2002.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor
Občine Braslovče.

–
–
–
–
–
–
1,764.265"

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 403-04/02/2001
Braslovče, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/05/2001
Braslovče, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

5233.
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Sklep o začasnem financiranju Občine
Braslovče v letu 2002

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
je župan Občine Braslovče dne 12. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Braslovče
v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Braslovče za leto 2002
se financiranje funkcije Občine Braslovče ter njihovih nalog
in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje
na podlagi proračuna Občine Braslovče za leto 2001 in za
iste programe kot v letu 2001.

5234.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98 in 70/00) je Občinski svet
občine Braslovče na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Braslovče znaša
0,0670 SIT.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja od 1. 1. 2002 dalje do določitve nove vrednosti
točke.
Št. 42008/01/2001
Braslovče, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2002 do sprejetja proračuna Občine Braslovče za leto

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

BREŽICE
5235.

Odlok o zazidalnem načrtu spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko
sosesko Hrastina v Brežicah

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih 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, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, in 59/99 – odločba US) ter
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16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS 49/99 in
86/99) je Občinski svet občine Brežice na 29. seji dne
3. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko
Hrastina v Brežicah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah,
ki ga je izdelal CRP, d.o.o. Brežice pod številko
SDZN-026-UB/2001. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastina v Brežicah je bil sprejet dne 1. 4.
1966 (Uradni vestnik Celje, št. 11/66), spremembi sta bili
objavljeni v Uradnem listu SRS, št. 22/75 in 6/88.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev,
2. Pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij,
3. Odlok
B) Grafičnim delom:
– izsek iz prostorskega plana Občine Brežice 1:5000
– izsek iz veljavnega zazidalnega načrta
1:1000
– katastrski načrt
1:1000
– geodetska podloga
1:500
– situacija obstoječega stanja
1:500
– arhitektonsko zazidalna situacija
1:500
– situacija infrastrukture
1:500
– prometna situacija
1:500
– zakoličbena situacija
1:500
– načrt gradbenih parcela
1:500
– ukrepi za obrambo in zaščito
1:500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poteka po naslednjih parcelah št.: 1497, 996, 953,
961 in 962, k.o. Brežice. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na parcelno št.: 965, k.o. Brežice.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
4. člen
Doda se nov 4.a člen, ki glasi:
Zazidalni načrt se spremeni tako, da se na parc. št.
965, k.o. Brežice zgradi trinadstropni poslovno-stanovanjski objekt – mestna vila - dimenzij 16 × 10 m (tolerance
±1 m). Vertikalni gabarit je max do 14.50 m. Dovoljeno je
dodajanje manjših volumnov do 16 m2 na osnovni gabarit
objekta. Objekt je potrebno oblikovati kot mestno vilo v
vrtnem naselju. Oblikovno je potrebno ločiti pritlični del, ki je
namenjen strankam ob ulici, osrednji poslovni del in stanovanjski del objekta.
Streha objekta je ravna ali štirikapna v blagem naklonu
do 25, kritina je temno rdeče ali rjave barve. Zadnja etaža se
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lahko oblikuje kot del podstrešja, fasada zadnje etaže je
lahko del strehe (ki je v tem primeru večjega naklona do 70).
Na strehi je dovoljena uporaba centralnoosne frčade, ki je
lahko orientirana na vsaki fasadi objekta. Ob njej so dovoljene manjše frčade, ki so ji oblikovno in gabaritno podrejene.
Prepovedana je uporaba večjega števila manjših frčad. V
sklopu objekta je potrebno oblikovno poudariti glavne vhode. Dovoljene so nadstrešnice, ki so del oblikovanja samega objekta.
Kota pritličja je 162,75 m s tolerancami 0,30 m.
Fasada je omet svetle barve v kombinaciji s steklom.
Možna je kombinacija več barv. Dovoljena je uporaba fasadnih in strešnih elementov, ki prispevajo k dinamiki in zazelenitvi objekta oziroma fasade. Odprtine se svobodno oblikujejo.
Na severni strani predvidenega objekta, ob Bizeljski
cesti se tlakuje površina za pešce in se zasadijo visoka
drevesa. Na vzhodu in jugu objekta se tudi tlakuje peš
površina. Parkirišča so asfaltirana. Ostali del parcele se
zatravi.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO,
ENERGETSKO IN TELEKOMUNIKACIJSKO UREJANJE
PROSTORA
5. člen
Doda se nov 4.b člen, ki glasi:
Obstoječi priključek na Bizeljsko cesto se ukine. Nov
priključek se predvidi na Gregorčičevo cesto. Priključek je
lahko maksimalnega vzdolžnega naklona 3% na dolžini
5,0 m.
Na južnem delu obravnavanega območja, na dvorišču
se uredi 14 asfaltiranih parkirišč za osebna vozila, od katerih
je vsaj eno rezervirano za invalide.
Parkirišča se postavijo pravokotno na objekt, so širine
2,4 in 3,5 m (za invalide). Globina parkirišč je 5 m. Radij
horizontalne zaokrožitve na vhodu na parkirišče je 2 m.
Padec parkirnih površin je 1% proti sredini dvorišča.
Obstoječi vodovodni priključek se obnovi, zgradi se
novi vodomerni jašek, v katerem se uredi merilno mesto
ločeno za poslovne dejavnosti in gospodinjstva. Na vogalu
Gregorčičeve in Bizeljske ceste (nasproti predvidenega objekta) se postavi podzemni hidrant.
Obstoječi priključni elektro kablovod se obnovi in zaščiti pod prometnimi površinami s položitvijo v zaščitno cev
tudi na križanjih z vodovodnim in kanalizacijskim priključkom
(na vsako stran po 2 m).
Opusti (in odstrani) se obstoječa greznica. Fekalne
vode predvidenega objekta se odvajajo preko novega kanalizacijskega priključka v jašek KKp na mešanem kanalu BC
30 cm v Gregorčičevi ulici.
Meteorne vode s strešnih in parkirnih površin se stekajo v obstoječo mešano kanalizacijo, s parkirnih površin pa
preko lovilca olj.
Posode za zbiranje komunalnih odpadkov se postavijo
na jugozahodni strani parcele ob parkirišču za osebna vozila. Velikost posode za odpadke določi izvajalec odvoza komunalnih odpadkov (120 l ali 700 l).
Ogrevanje poslovno stanovanjskega objekta bo s centralno kurjavo na zemeljski plin. V prvi fazi se plinska cisterna
vkoplje na zahodni strani objekta ob parkirišču. V drugi fazi
se objekt priključi na mestno plinovodno omrežje.
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Za zaščito obstoječih telefonskih kablov in izvedbo novih telefonskih priključkov za potrebe poslovno stanovanjskega objekta se dogradi dvocevna telefonska kabelska
kanalizacija iz kabelskega jaška KJ 9/1 (na križišču Bizeljske in Cankarjeve ulice) ob Bizeljski cesti po trasi obstoječega kabla do križišča z Gregorčičevo ulico ter nadaljevanjem
po Gregorčičevi do meje parcele št. 965 k.o. Brežice.
Na križišču Bizeljske ceste in Gregorčičeve ulice se na
trasi nove kabelske kanalizacije zgradi kabelski jašek KJ
9/2 (dim. 1.1*1.8*1.9) z odcepom do predvidenega poslovno stanovanjskega objekta kjer se kanalizacija zaključi v
kabelskem jašku (dim. 0.6 *0.6*1.0) pod zunanjo kabelsko
omarico Z-020.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR
6. člen
Doda se novi 4.c člen, ki glasi:
Konstrukcije objektov je potrebno dimenzionirati za intenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MCS.
Potrebno je postaviti nadzemni javni hidrant v bližini
obravnavanega območja, v notranjosti objekta pa gasilne
aparate in na fasadah speljati strelovodno zaščito.
Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za poslovno-stanovanjsko-trgovsko
območje.
Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s svojimi
tehnološkimi in odpadnimi vodami onesnaževale okolje. Meteorne vode s prometnih površin je dovoljeno spuščati v
kanalizacijo le preko lovilcev olj in maščob.
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti
za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ZAZIDALNEGA NAČRTA
7. člen
Doda se nov 4.d člen, ki glasi:
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.
Investitor je dolžan postaviti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Če bi zaradi gradnje ali
kasnejše uporabe objektov prišlo do onesnaženja ceste,
mora investitor cesto in priključek takoj očistiti.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-548/00
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Št.
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Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje 1986–2000 za območje “bencinski
servis Brezovica na Bizeljskem“ – dopolnitev
2001/5

Na podlagi 1., 2. ter 6. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 71/93) in 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je župan Občine Brežice dne 17. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega plana Občine Brežice
za obdobje 1986–2000 za območje “bencinski
servis Brezovica na Bizeljskem“
– dopolnitev 2001/5
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 za območje “bencinski servis
Brezovica na Bizeljskem“ – dopolnitev 2001/5 (v nadaljevanju: osnutek).
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Uradnem listu RS v času uradnih ur v prostorih Krajevne skupnosti Bizeljsko in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javna obravnava bo organizirana v času trajanja javne
razgrnitve.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji
dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 352-193/01
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.
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5237.

Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje 1986–2000 za sanacijo opuščenih
kamnolomov v Križah in Cirniku ter širitev
naselja v k.o. Brezovica, širitev poslovnega
območja v k.o. Črnc in širitev poslovno
stanovanjskega območja v k.o. Brežice –
sprememba 2001/1

Na podlagi 1., 2. ter 6. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 71/93) in 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je župan Občine Brežice dne 17. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega plana Občine Brežice
za obdobje 1986–2000 za sanacijo opuščenih
kamnolomov v Križah in Cirniku ter širitev
naselja v k.o. Brezovica, širitev poslovnega
območja v k.o. Črnc in širitev poslovno
stanovanjskega območja v k.o. Brežice
– sprememba 2001/1
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 za sanacijo opuščenih kamnolomov v Križah in Cirniku ter širitev naselja v k.o. Brezovica,
širitev poslovnega območja v k.o. Črnc in širitev poslovno
stanovanjskega območja v k.o. Brežice – sprememba
2001/1 (v nadaljevanju: osnutek).
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Uradnem listu RS v času uradnih ur v prostorih Krajevne skupnosti Bizeljsko, Krajevne skupnosti Brežice, Krajevne skupnosti Pečice–Križe, Krajevne skupnosti Šentlenart, Krajevne skupnosti Velika Dolina in prostorih Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javne obravnave bodo organizirane v času trajanja javne razgrnitve.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek lahko zainteresirani podajo v knjige pripomb ali posredujejo po pošti
na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in
razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji
dan javne razgrnitve.
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6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 352-647/00
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

CANKOVA
5238.

Odlok o režijskem obratu v Občini Cankova

Na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) 8. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00),
16. člena odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cankova (Uradni list RS, št. 27/99) in
16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/97
in 12/01) je Občinski svet občine Cankova na 27. redni seji
dne 14. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o režijskem obratu v Občini Cankova
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ustanovi režijski obrat kot samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave.
II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Cankova. Režijski obrat bo ob ustanovitvi zaposloval najmanj dva delavca. O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v režijskem
obratu odloča predstojnik organa oziroma od njega pooblaščena oseba ali oseba, ki jo ob spremembi predpisov določi
zakon.
3. člen
Med zaposlenimi delavci režijskega obrata predstojnik organa ali od njega pooblaščena oseba imenuje vodjo,
kateri je neposredno odgovoren za izvrševanje danih nalog
direktorju občinske uprave. Za delovno mesto vodje režijskega obrata se zahtevajo naslednji pogoji: srednja strokovna izobrazba štiriletnega programa tehnične smeri in
najmanj dve leti delovnih izkušenj, ali primerno izobrazbo,
ki jo zahtevajo predpisi glede na vrsto dejavnosti režijskega
obrata.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Cankova,
oziroma tudi izven Občine Cankova, kadar v skladu s predpisi tako določi predstojnik ali od njega pooblaščena oseba.
Sredstva za obratovanje režijskega obrata se zagotavljajo v občinskem proračunu na podlagi letnega programa,
ki ga potrdi občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Letni program mora vsebovati vrsto in obseg dejavnosti, število potrebnih zaposlenih delavcev in potrebna finančna sredstva.
5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Delovni
čas in druge določbe delovnih mest se določijo s pravilnikom in v pogodbi o delovnem razmerju v skladu s predpisi.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, v letnem programu v okviru in obsegu javnih služb,
za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja neposredno v okviru občinskih služb (občinske uprave) to je režijskega obrata.
Režijski obrat lahko opravlja vse dejavnosti obveznih in
neobveznih javnih gospodarskih služb na podlagi zakonov in
njih temelječih pravnih aktih za katere izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje in jih z letnim programom potrdi občinski
svet.
IV. KONCESIJA
7. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina
podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije.
8. člen
Koncesija se podeli za dejavnosti, ki jih javna podjetja
ne izvajajo oziroma režijski obrat v okviru svojih tehničnih in
strokovnih možnosti ne more ali ne sme opravljati.
9. člen
Občina Cankova pridobiva koncesionarja na podlagi
koncesijskega akta. O izbiri koncesionarja odloči občinska
uprava z upravno odločbo.
V. KONČNI DOLOČBI

5239.

Št. 110-01/2001
Cankova, dne 14. decembra 2001.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Cankova v letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/94, 6/94, 45/94, 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), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 89/99) in 99. člena
statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01)
je župan Občine Cankova dne 17. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe
Občine Cankova v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cankova za leto 2002
se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v istih
obdobjih po proračunu za leto 2001.
3. člen
Prihodki in njihova razdelitev po tem odloku so sestavni
del proračuna Občine Cankova za leto 2002.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2002 do sprejetja proračuna Občine Cankova za leto
2002 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Cankova
za leto 2002, župan obvesti občinski svet, nadzorni odbor
in proračunske porabnike.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. januarjem 2002.
Št. 41401-7 /2001
Cankova, dne 17. decembra 2001.

10. člen
Župan izda v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka
pravilnik o delovanju režijskega obrata.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

5240.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

Na podlagi 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni
list RS, št. 21/99 in 12/01) in v skladu s 56. členom
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
22. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00, 46/01) je Občinski
svet občine Cankova na 27. redni seji dne 14. 12. 2001
sprejel

Stran
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Cankova za leto 2002 znaša
0,80 SIT.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 42008-6/2001
Cankova, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

5241.

Uradni list Republike Slovenije
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji
dne 12. 12. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Celje
1. člen
V statutu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) se prvi
stavek prvega odstavka 34. člena spremeni tako, da se
glasi:
»Nadzorni odbor mora imeti najmanj pet članov.«
2. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01300-1/95
Celje, dne 13. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
v k.o. Cankova

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet
občine Cankova na 27. seji dne 14. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Cankova
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra – družbene lastnine v javno dobro – (dvor) dvorišče, parc. št.
1023/2, v izmeri 89 m2.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra - dvorišče in postane last Občine
Cankova in se vknjiži kot lastnina Občine Cankova.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465012-12 /2001
Cankova, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

5243.

Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni
občini Celje

Na podlagi 40. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 8. člena statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99 in 117/00) je Mestni svet mestne občine Celje na
seji dne 12. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o lokalnem turističnem vodenju
v Mestni občini Celje
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Celje (v
nadaljevanju: MOC) določa program turističnega vodenja
ter pogoji za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja.
2. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje
obiskovalcev na območju MOC.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA

CELJE
5242.

Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine
Celje

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 64.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00)
in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.

3. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših znamenitosti na
področju Mestne občine Celje, je standardni program turističnega vodenja in je na vpogled pri Lokalni turistični organizaciji Celje ( v nadaljevanju: LTO Celje).
Posebni programi turističnega vodenja pa obsegajo,
skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k
ogledu določenih znamenitosti v MOC kot npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in dru-
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gih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
4. člen
Vodenje obiskovalcev po standardnem programu iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka je redni ogled,
če poteka po vnaprej določenem časovnem razporedu in ga
organizira za to pooblaščena organizacija.
Naročen ogled pa je vodenje obiskovalcev po standardnem ali po posebnem programu, ki časovno ni vnaprej
določen in ga lahko organizirajo poleg pooblaščene organizacije tudi organizatorji potovanj (pravne osebe in podjetniki
posamezniki).
Vse naročene oglede je potrebno pred začetkom izvajanja najaviti pri LTO Celje. Najava vsebuje ime organizatorja, število obiskovalcev, ime vodnika ter številko licence.
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IV. KAZENSKI DOLOČBI

9. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje pravna
oseba, če redni ali naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni
turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni
lokalni turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje oseba, ki
izvaja naročen ogled in ni lokalni turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje oseba oziroma organizacija, ki izvaja naročen ogled, ki ni evidentiran pri
LTO.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna
straža mestne občine Celje.

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
TURISTIČNEGA VODENJA
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja oseba, ki
opravi strokovni preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti, ki ga določi LTO Celje v sodelovanju z Društvom
turističnih vodnikov Slovenije sekcija Celje (v nadaljevanju:
DTVS sekcija Celje) in Turističnim društvom Celje (v nadaljevanju: TDC). Dejavnost turističnega vodenje lahko opravlja
tudi oseba, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije
za turističnega vodnika.
K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični
in praktični del – samostojno strokovno vodenje, se lahko
prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in
znanje enega tujega jezika za stopnjo končane srednješolske izobrazbe. Stalno bivališče na področju MOC ni pogoj
za prijavo k strokovnemu preizkusu znanja.
6. člen
Strokovno usposobljenost preverja komisija, ki jo imenuje LTO Celje.
7. člen
Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 5. člena
tega odloka, pridobi naziv lokalni turistični vodnik MOC (v
nadaljevanju: lokalni turistični vodnik). Oseba, mlajša od 18
let, lahko pridobi naziv “mladi turistični vodnik” po opravljenem posebnem programu izobraževanja, ki ga pripravijo
LTO Celje, TDC in DTVS sekcija Celje. LTO Celje mu izda
izkaznico lokalnega turističnega vodnika ali mladega turističnega vodnika, ki jo mora imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost
turističnega vodenja, in priponko, ki jo mora nositi na vidnem mestu.
Veljavnost izkaznice se podaljša, če lokalni turistični
vodnik v dveh letih opravi vsaj eno turistično vodenje.
8. člen
Lokalni turistični vodnik se vpiše v register lokalnih
turističnih vodnikov, ko ga vodi LTO Celje in vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek
– prebivališče
– rojstni podatki
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto
– podatke o strokovnem znanju in usposobljenosti ter
znanju tujih jezikov.
Lokalni turistični vodnik začne opravljati dejavnost iz 2.
člena tega odloka po vpisu v register.

11. člen
LTO Celje, DTVS sekcija Celje in TDC določijo program strokovne usposobljenosti iz 5. člena tega odloka v
roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
12. člen
LTO Celje imenuje komisijo iz 6. člena tega odloka v
roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
13. člen
LTO Celje, TDC in DTVS sekcija Celje določijo obliko
in vsebino izkaznice ter priponke iz 7. člena tega odloka v
roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
14. člen
LTO Celje začne z vodenjem registra lokalnih turističnih vodnikov v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
15. člen
Osebe, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo dejavnost turističnega vodenja v MOC in so vpisane v seznam
turističnih vodnikov pri DTVS sekcija Celje in TDC, so dolžne v roku enega leta od uveljavitve tega odloka posredovati
LTO Celje vse podatke iz 8. člena tega odloka za vpis v
register.
Z dnem vpisa v register pridobijo osebe naziv lokalni
turistični vodnik, izkaznico lokalnega turističnega vodnika in
priponko.
Če osebe iz prvega odstavka tega člena ne posredujejo v tem roku zahtevanih podatkov za vpis v register, se po
preteku tega roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo turističnega vodenja v MOC.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 33301-1/99
Celje, dne 12. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Stran
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5244.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmestni prostor Mestne občine Celje

Mestni občinski svet mestne občine Celje je na podlagi
39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99
in 117/00) je na seji dne 12. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni
prostor Mestne občine Celje
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 –
Celjskega prostorskega plana (Uradni list SRS, št. 40/86,
4/88 in Uradni list RS, št. 86/01) se v celoti odpravi odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje
izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega
območja Celja (Uradni list RS, št. 39/92 in 65/94) in sprejme nov odlok.
2. člen
Skladno z Celjskim prostorskim planom se s tem odlokom določajo prostorski ureditveni pogoji za obmestni prostor Mestne občine Celje na podlagi elaborata št. 322/98
ZPI, ki vsebuje:
– Tekstualni del
– Grafični del, in sicer:
– pregledno karto v merilu 1:25000,
– prikaz namenske rabe prostora z varovanimi območji in prikaz infrastrukturnih ureditev na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 (25 listov PKN).
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje
za posege v prostor za območje odprtega prostora in razpršene poselitve in za območja nekaterih naselij, katerih urejanje po Celjskem prostorskem planu ni predvideno s PIN.
II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA, KI SE UREJA
S PROSTORSKIMI UREDITVENIMI POGOJI
4. člen
Ureditveno območje prostorskih ureditvenih pogojev
za obmestni prostor Mestne občine Celje je nezvezno. Na
severni in južni del obmestnega prostora ga deli območje
mestnega jedra s primestnim prostorom, ki je pokrito z že
sprejetimi PIA.
Meja severnega dela območja sovpada na zahodni,
severni in vzhodni strani z občinsko mejo z izjemo na delu,
kjer meji z območjem krajinske zasnove Šmartinsko jezero,
vojaškim območjem Zadobrova in območjem naselij Ljubečna, Šmiklavž in glinokopi Glinsko, ki se urejajo z že sprejetimi PIA. Na jugu meji severni del obmestnega prostora na
primestna naselja katerih urejanje je določeno z že sprejetimi PIA.
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Severni del ureditvenega območja obmestnega prostora zajema naslednja naselja oziroma zaselke: del Babnega,
del Medloga, del Lokrovca, Gorico pri Šmartnem, Šentjungert, okolico Šmartnega v Rožni dolini, Pepelno, Rupe,
Otemno, del Brezove, obrobje Prekorja, del Arclina, Zadobrove, Trnovelj, Leskovca, Začreta, Šmiklavža, Žepine in
Glinskega v izmeri 3675,97 ha.
Meja južnega ureditvenega območja obmestnega prostora Mestne občine Celje poteka od vtoka reke Savinje na
območje Mestne občine Celje po zahodni občinski meji,
nato po južni občinski meji in zavije proti severu po vzhodni
občinski meji, na severu pa ga omejuje primestno območje,
ki se ureja z že sprejetimi PIA.
Južni obmestni prostor meri 1899,23 ha in zajema
hribovito, pretežno gozdno območje z razpršeno pozidavo,
ki predstavlja del naselij Lisce, Tremerje, Košnica, Zgornje
Polule, Vipota, Pečovnik, Grmada, del pogorja Celjske koče
in Svetine ter del Zvodnega.
5. člen
Meja ureditvenega območja obmestnega prostora in
meje ureditvenih območij naselij, ki se urejajo z že sprejetimi
PIA, meje površin po namenu so določene v grafičnih prikazih na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 v
okviru prikaza namenske rabe prostora z varovanimi območji, ki so sestavni del tega odloka.
III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE IN OSTALIH POSEGOV
V PROSTOR
6. člen
Obravnavano območje obmestnega prostora, ki se bo
urejalo s tem odlokom, vključuje glede na namen in varovanje naslednje površine:
– območja za poselitev:
ureditvena območja naselij in zaselkov in druga ureditvena območja stavbna zemljišča na območju razpršene
poselitve območja zidanic
– kmetijska zemljišča (najboljša in druga kmetijska zemljišča)
– območja gozdov (večnamenskega gozda, varovalnega gozda in gozda s posebnim pomenom)
– območje vodnogospodarskih ureditev in varovana območja vodnih virov
– varovana območja naravnih vrednot in kulturne dediščine
– prometne površine ter območje komunalne in energetske infrastrukture.
Vsa zgoraj navedena območja so prikazana v kartografskem delu PUP.
Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor
7. člen
Na celotnem obravnavanem območju so dovoljeni naslednji posegi:
– redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav,
rekonstrukcije in adaptacije;
– melioracije in druge ureditve kmetijskih in gozdnih
zemljišč, ki služijo izboljšanju stanja teh zemljišč, urejanje
vodnih zemljišč ter vodnogospodarske ureditve;
– za energetsko, komunalno in prometno omrežje in
naprave za zveze so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, odstranitve in razširitve oziroma dograditve.
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8. člen
Poleg navedenih posegov iz 7. člena so v območju
dovoljeni naslednji posegi, ki imajo značaj graditve ob
upoštevanju pogojev iz 18. in 19. člena ter ostalih določil
tega odloka:
– nadomestni objekti in novogradnje na opredeljenem
stavbnem zemljišču kot zapolnitev vrzeli v strnjeno zazidalnem območju naselja ali zaselka za stanovanje ali dopolnilno
(poslovno-gospodarsko) dejavnost;
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov za potrebe poslovno-gospodarskih dejavnosti pod pogoji določb tega odloka in v skladu z opredeljeno namembnostjo posameznih naselij;
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov (razen pri
zidanicah in počitniških objektih);
– gradnja zidanic oziroma počitniških objektov znotraj
območij zidanic (Šentjungert, Kunigunda, Forštner, Brezova);
– sprememba namembnosti obstoječih objektov kmetij
ali delov teh objektov za potrebe turistične dejavnosti, za
stanovanja in potrebe kmetijstva.
Novogradnje v okviru ureditvenih območij in na območju stavbnih zemljišč razpršene gradnje so možne le kot
zapolnitev znotraj zaokroženih območij. Novogradnje morajo biti praviloma iste namembnosti kot je namembnost opredeljenega območja.
Dopolnilna gradnja individualnih stanovanjskih objektov in prizidave so ob upoštevanju določil tega odloka možne do zazidave stavbišča, ki ne presega razmerja 40% pozidanega proti 60% nepozidanega funkcionalnega zemljišča.
Kot dopolnilne poslovno-gospodarske dejavnosti so
mogoče le tiste, ki izboljšujejo pogoje dela in bivanja prebivalcev; izboljšujejo raven osnovne oskrbe območja z manjkajočimi dopolnilnimi dejavnostmi, ki ne spreminjajo namembnosti območja, ampak dopolnjujejo obstoječo. Dejavnosti,
ki se štejejo za dopolnilne so: dejavnosti na kmetiji skladno z
uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji, kmečki turizem, trgovina osnovne preskrbe z največ tremi zaposlenimi, gostinska dejavnost, intelektualna dejavnost in opravljanje drugih obrtnih in neobrtnih
dejavnosti, ki ne povzročajo povečane obremenitve cestnoprometnih, kanalizacijskih in drugih infrastrukturnih objektov, ko gre za samozaposlitev.
Bistvena širitev že obstoječih delavnic in dejavnosti ter
poslovnih objektov v ureditvenem območju obmestnega prostora ni dopustna.
Gradnja nadomestnih objektov je možna v primeru, če
je obstoječi objekt dotrajan, funkcionalno neprimeren ali
oblikovno moteč objekt v prostoru. Namembnost novega
objekta mora biti v skladu z opredeljeno namembnostjo
območja.
Gradnja objektov je možna le na stavbišču ali na območju stavbnega zemljišča objektov, če je do zemljišča izgrajena javna dovozna cesta in je možen priključek na javno
komunalno omrežje – zagotovljena oskrba z vodo in električno energijo.
Gradnja zidanic oziroma počitniških objektov v conah
zidanic je mogoča s pogojem intenzivne obdelave pripadajočega zemljišča na katerem je možna gradnja samo enega
objekta omejene tlorisne velikosti.
V okviru funkcionalnih zemljišč obstoječih legalno zgrajenih objektov, ki v Celjskem prostorskem planu in v kartografskem delu PUP še nimajo opredeljenega stavbnega zemljišča, so dovoljeni posegi v obsegu kot so sicer dovoljeni za
stavbna zemljišča v območju razpršene pozidave in skladno
z določili tega odloka, razen dopolnilne gradnje.
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9. člen
Pod posebnimi pogoji so v območju dovoljeni tudi:
– Novogradnje izven opredeljenih stavbnih zemljišč za
potrebe kmečkih gospodarstev in formiranje novih kmetij,
kjer je lastninska pravica na najmanj 3 ha kmetijsko obdelovalnih zemljišč s strokovno izdelanim usmeritvenim programom kmetijske proizvodnje in soglasjem pristojne službe za
kmetijstvo.
– Nadomestna gradnja objekta izven funkcionalnega
zemljišča starega v primeru geološko neugodnega terena
oziroma pogojev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine ali pogojev komunalne infrastrukture.
– Novogradnja zidanic ali gospodarskih objektov izven
območij, ki so opredeljena za to namembnost, če je investitor kmet in mu bo objekt služil za primarno kmetijsko proizvodnjo.
– Na kmetijskih zemljiščih je skladno in pod pogoji iz
8. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96) dopustna tudi gradnja drugih objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji kot so: hlevi, silosi,
hmeljske sušilnice, vinske kleti, strojne lope, rastlinjaki ipd.
– Na kmetijskih zemljiščih je dopustna izvedba tudi
drugih posegov, ki jih dopušča 8. člen zakona o kmetijskih
zemljiščih.
– Namesto samostojno stoječih kozolcev, pomožnih
objektov ali drugih kmetijskih objektov, ki so locirani izven
funkcionalnih zemljišč domačij oziroma kmečkih gospodarstev in so zunaj opredeljenih stavbišč je mogoča le gradnja
objektov enake namembnosti.
Posamične gradnje za objekte in naprave za lovsko,
turistično, rekreacijsko dejavnost ipd. (koče, pešpoti, kolesarske steze trim steze ipd.) so mogoče, če so opredeljene
kot javni interes Mestne občine Celje.
Posegi v območjih kulturne in naravne dediščine ter
način ravnanja z grobovi in grobišči vojnih in povojnih žrtev
pod pogoji, ki so opredeljeni z določbami 13., 14. oziroma
15. člena tega odloka.
Vsi posegi v prostor v opredeljenih varovanih območjih
virov pitne vode morajo biti podrejeni določilom odlokov o
varstvenih pasovih vodnih virov oziroma vodnogospodarskim
pogojem.
10. člen
Posegi v prostor iz 7., 8. in 9. člena so dopustni ob
upoštevanju nadaljnjih določb tega odloka, ki podajajo merila in pogoje oblikovanja, komunalnega opremljanja zemljišč,
priključevanja objektov na komunalne naprave in pogoje
varstva okolja.
Merila in pogoji urejanja na kmetijskih zemljiščih
11. člen
Prostorski ureditveni pogoji upoštevajo razvrstitev kmetijskih zemljišč (najkvalitetnejša kmetijska zemljišča in druga
kmetijska zemljišča) skladno s sprejetimi planskimi akti.
Kmetijska zemljišča se bodo urejala na podlagi agrokarte občine, ki bo opredelila vrste in namembnosti kmetijskih dejavnosti na posameznih območjih.
Izjemoma so na kmetijskih zemljiščih dovoljeni posegi
iz 9. člena tega odloka, oziroma posegi, ki jih dovoljuje
8. člen zakona o kmetijskih zemljiščih.
Merila in pogoji urejanja na gozdnih površinah
12. člen
Vsi posegi v gozdni prostor se urejajo z določili zakona
o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), na njegovi podlagi

Stran

11910 / Št. 108 / 27. 12. 2001

izdanih predpisov, gozdnogospodarskih načrtov in z določili
tega odloka.
V varovanih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom je pri posegih v te gozdove upoštevati poseben režim
gospodarjenja kot to določa odlok o gozdovih s posebnim
pomenom Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 37/97).
V območjih gozdov so dovoljeni le posegi za namen
izgradnje ali rekonstrukcije trasnih koridorjev infrastrukture,
če niso možne drugačne izpeljave tras ter posegi, ki so nujni
za izkoriščanje gozdov in so v soglasju s pristojno službo za
gozdove ter za posege, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji (ograje in obore za gojenje živine in divjadi, gozdne
ceste...).
Merila in pogoji urejanja na območjih kulturne
dediščine
13. člen
Na območjih, ki so opredeljena kot območja kulturne
in naravne dediščine, morajo biti vse gradnje in posegi v
prostor podrejeni določilom, ki jih je za ta območja opredelila pristojna služba za varstvo naravne in kulturne dediščine
in so sestavni del tega odloka. Isto velja tudi za objekte
stavbne dediščine. Pri objektih stavbne dediščine se varuje
objekt s funkcionalnim zemljiščem ter širši vizualni prostor,
ki zagotavlja integriteto varovane stavbne dediščine v prostoru.
Kot kulturna dediščina so opredeljeni:
– K0.01 kulturna krajina – vaško naselje Lipovec.
V naselju Lipovec se varuje historična poselitvena struktura naselja, krajevno značilni arhitektonski tip gradnje, način kmetovanja. Pri načrtovanju novogradenj in prenov obstoječih objektov je potrebno upoštevati gabarite stavbnih
mas tradicionalne arhitekture.
– K1.02 naselbinska dediščina – naselje Jezerce pri
Šmartnem.
V območjih naselij Jezerce pri Šmartnem in Loče je pri
posegih v prostor obvezno upoštevati grajeno strukturo in
kontinuiteto načina pozidave. V okviru grajene strukture so
pod posebnimi pogoji službe za varstvo kulturne dediščine
mogoče adaptacije in rekonstrukcije ter izjemoma novogradnje kot funkcionalne dopolnitve obstoječe strukture naselja;
– sakralna stavbna dediščina:
– K3.27 kapelica pri hiši Runtole 3
– K3.28 cerkev Sv. Kunigunde
– K4.138 kulturna dediščina – graščina Prešnik
– profana stavbna dediščina:
– K4.133 opekarna Hojnik
– K4.134 opekarna Martinc
– K4.135 opekarna Ropan
– K4.136 opekarna Vovk
– K4.140 Šentjungert kaplanija
– K5.01 kozolec pri domačiji Brezova 1
– K5.04 kozolec pri domačiji Brezova 3
– K5.05 kozolec pri domačiji Brezova 11
– K5.06 kozolec pri domačiji Brezova 12
– K5.08 kozolec pri domačiji Brezova 33
– K5.02 hiša Brezova 3
– K5.07 hiša Brezova 29
– K5.09 hiša Brezova 41
– K5.03 kašča Brezova 3
– K5.010 kašča Brezova 41)
– K5.17 hiša Košnica 78)
– K5.18 kozolec Košnica 80)
– K5.19 kozolec Košnica 81)
– K5.27 kozolec Medlog 59)
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– K5.28 kozolec Medlog 62
– K5.29 kozolec Medlog 66
– K5.34 Pečovnik – hiša Alme Karlin
– K5.35 kozolec Runtole 2
– K5.36 kozolec Runtole 5
– K5.42 hiša Zvodno 45
– K5.43 hiša Zvodno 56
– memorialna dediščina:
– K6.03 javka borcev Celjske čete
– K6.13 Gorica pri Šmartnem – Rebčeva hiša
– K6.15 Slatina v Rožni dolini – Lebičeva hiša
– K6.16 Šentjungert – grobišče
Pri posegih v prostor pri objektih ali na zemljiščih, ki so
opredeljena v Celjskem prostorskem planu kot kulturna dediščina, je potrebno upoštevati Strokovne podlage ZVNKD
št. NC 546/00, predhodno pridobiti kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Merila in pogoji urejanja na območjih naravnih
vrednot
14. člen
Kot naravna dediščina v območju obravnavanega PUP
so v skladu s Celjskim prostorskim planom zavarovana naslednja območja in je za kakršnokoli poseganje vanje potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo naravne
dediščine:
– NR1 območje naravnega rezervata ob Ložnici (zahodni del), ki je v fazi usklajevanja
– NR 1 območje naravnega rezervata ob Ložnici (vzhodni del)
– NR 2 apnenčast hrib nad Pečovnikom – Grmada
– NR 2 gozdni rezervat Vipote
– NS 3 Hudičev graben
– NV 5 skalna pečina nad Hudičevim grabnom
– NV 6 skala na Lopati
– NVG 6 mokrišče v opuščenih glinokopih pri Ljubečni
– NV 11, NV 12, NV 13, NV 14, NV 15, NV 28, NV 29
ostanki nižinskih hrastovih gozdičev
– NV 30 rastišča tise nad Košnico
– NV 22 duglazija v Pečovniku
– NV 25 Boštjanovi hrasti v Lipovcu.
Cilji varstva naravne dediščine so usmerjeni predvsem
v varovanje naravnih rezervatov pred razvrednotenjem, poškodovanjem in uničenjem naravne vrednote, ohranitvijo
ekosistemov in habitatnih tipov. Izjemoma je v soglasju s
pristojno službo za varovanje naravne dediščine mogoče
postavljanje označevalnih in pojasnjevalnih tabel, urejanje
učnih in raziskovalnih pešpoti, sanacijski ukrepi na posameznih naravovarstvenih vrednotah v smislu obnovitve in
oživitve posameznih naravnih vrednot.
Za vsak poseg v območjih ki so opredeljeni kot naravna vrednota, je potrebno predhodno pridobiti pogoje in
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne in naravne
dediščine.
Pogoji za varovanje grobov in grobišč vojnih
in povojnih žrtev
15. člen
Znotraj ureditvenega območja obravnavanih prostorsko ureditvenih pogojev so evidentirana območja grobov in
grobišč vojnih in povojnih žrtev. V primeru posegov v območja grobov in grobišč, je potrebno obvezno upoštevati do-
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ločila odloka o zavarovanju in začasnem urejanju grobov in
grobišč vojnih in povojnih žrtev revolucije v območju Občine
Celje (Uradni list RS, št. 12/93).
Merila in pogoji za varovanje okolja
16. člen
Pri vseh gradnjah in posegih v prostor je potrebno
upoštevati veljavne normative in predpise za posamezna
področja v zvezi z varstvom okolja.
Pri gradnji novega objekta ali naprave ali pri rekonstrukciji obstoječega objekta ali naprave, ki so namenjeni poslovni dejavnosti ali spremembi namembnosti iz stanovanjskega
v poslovni, in za katerega okoljevarstveno soglasje ni potrebno, mora biti sestavni del lokacijske dokumentacije poleg
osnovnih podatkov o vrsti in obsegu dejavnosti tudi strokovna ocena o:
– emisiji snovi v zrak in predvidenih ukrepih za zmanjšanje teh emisij;
– emisiji snovi in toplote v kanalizacijo ali neposredno v
vode ter predvidenih ukrepov za njeno zmanjšanje in ravnanje z odpadno vodo;
– obremenitvi okolja s hrupom kot posledice uporabe
ali obratovanja objekta ali naprave in predvidenih ukrepov
varstva pred hrupom;
– vrsti in količini proizvedenih odpadkov in predvidenih
ukrepih gospodarjenja z njimi.
Strokovno oceno iz drugega odstavka tega člena izdela pravna ali fizična oseba, pooblaščena za izdelavo poročil
o vplivih na okolje.
Nadaljevati je potrebno z izgradnjo plinovodnega omrežja tudi v obmestnem prostoru in priključiti nanj čimveč
porabnikov. Kot ogrevalni medij za nove objekte je dopustno lahko kurilno olje, plin in drugi ekološko primerni viri
ogrevanja.
Prav tako je potrebno nadaljevati z izgradnjo javnega
kanalizacijskega sistema. V območjih, kjer ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je za odvod fekalij pri
gradnji objektov predvideti individualno čistilno napravo. Ni
dopustno divje odlaganje gospodinjskih in drugih odpadkov, divja odlagališča je potrebno sanirati v prvotno namembnost zemljišča.
Ob gradnji objektov so investitorji dolžni obvezno
upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena,
ki jih predpiše geološka služba. V času gradnje je investitor
dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem.
Za varstvo pred hrupom je potrebno zagotoviti predpisano zaščito za zmanjšanje hrupa do največje dovoljene
ravni. Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati vse
predpise za varstvo pred hrupom.
Pri posegih v naravno okolje je potrebno poiskati rešitve, ki ne pomenijo bistvenih sprememb na kmetijskih in
gozdnih zemljiščih, ne pomenijo sprememb reliefa kulturne
krajine, površinskih voda, visoke vegetacije in biotopov. Na
območjih varstva vodnih virov, obvodnih zemljišč in zaradi
vpliva vode labilnih zemljišč in erozijskih območij je pred
morebitnimi posegi vanje pridobiti vodnogospodarske pogoje pristojnega upravljavca.
Arheološke raziskave so mogoče na območjih, ki so v
planskih aktih Mestne občine Celje opredeljena kot arheološka območja in na podlagi predhodnega soglasja pristojne
službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Opuščene kamnolome, glinokope in peskokope je potrebno sanirati na podlagi predhodno potrjenih sanacijskih
projektov.
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Merila in pogoji za zagotavljanje požarne varnosti
17. člen
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor je potrebno upoštevati določbe zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93), veljavne predpise, normative in
pravilnike za zagotovitev požarne varnosti območja.
Najmanjši medsebojni odmik prostostoječih objektov
mora zagotoviti preprečitev širjenja ali prenos požara z objekta na objekt. Pri načrtovanju območja ali objektov je
potrebno zagotoviti dostope za potrebe intervencije z gasilskimi avtomobili, zagotovljena mora biti tudi zadostna količina vode za gašenje.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ
IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
IN NAPRAV
18. člen
Z izborom lokacije objekta mora biti zagotovljena ohranitev obstoječe tipične zasnove značilne za posamezno naselje v obravnavanem območju. V naseljih oziroma delih
naselja, ki so ovrednoteni kot naselbinska oziroma kulturna
dediščina opredeljenih v 13. členu, je pri izboru lokacije in
oblikovanju upoštevati pogoje pristojne službe za varstvo
naravne in kulturne dediščine.
Lokacija, odmiki
Najmanjši medsebojni odmik prostostoječih objektov
se določi glede na terenske razmere in v skladu s sanitarnotehničnimi, požarno-varnostnimi predpisi in pogoji osončenja. Lokacija novih objektov ne sme poslabšati bivalnih pogojev v neposredni soseščini. Z načrtovanimi odmiki novogradenj od posestnih mej mora biti zagotovljeno vzdrževanje
objekta tako, da ni motena sosednja posest, da so upoštevani sanitarni in požarno-varnostni predpisi in pogoji odmikov od cest in komunalnih naprav.
Oblikovanje objektov
Pri vseh novogradnjah za stanovanjske, poslovno-gospodarske in kmetijske potrebe je obvezna prilagoditev
obstoječi arhitekturi tako v masah kot tipologiji arhitekture.
Upoštevati je obstoječe stavbne mase – etažnost objektov,
ki ne sme izstopati iz kulturne krajine oziroma njene tipologije. Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati obstoječe naklone strešin in vrsto kritine, oblikovanje napuščev
in zatrepov ter ostale pomembnejše detajle in fasadne
elemente.
Načelno je mogoče tudi sodobnejše oblikovanje objektov, ki pa se mora v masah in osnovnih gabaritih podrediti
avtohtoni arhitekturi in konfiguraciji terena in s svojimi elementi, predvsem pa masami ne sme izstopati iz kulturne
krajine.
Za oblikovanje objektov velja:
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabaritom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine
dveh etaž;
– prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta, v
mejah funkcionalnega zemljišča;
– nadzidave so dopustne do višine sosednjih objektov
in ne smejo v le-teh poslabšati bivalnih pogojev;
– tlorisne dimenzije novih objektov ne smejo presegati
razmerja površin 1:2 med stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem;
– objekti, tlorisno večjega gabarita od obstoječih zasnov, morajo biti oblikovani tako, da je s členitvijo stavbne
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mase dosežena razgibanost in prilagoditev grajenemu stavbnemu fondu v obmestnem, pretežno ruralnemu okolju;
– naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni
s sosednjimi objekti, načeloma so zaželene dvokapnice v
plastični rimi z nagibi terena;
– oporni zidovi, razen v mejnih primerih (sanacija zemeljskih plazov, nujna premostitev višinske razlike, itd.) niso
dovoljeni.
Za oblikovanje zidanic velja:
– Tlorisna površina zidanic je največ 35m2, etažnosti
klet, pritličje in izzidano podstrešje s pogojem, da kolenčni
zid ne presega 80 cm. Streha mora biti oblikovana kot
simetrična dvokapnica z naklonom strešin od 33°–45°, kritina prilagojena značilni v prostoru.
Priporočljiva je podolgovata zasnova objekta, umestitev v prostor mora biti prilagojena konfiguraciji terena, značilnosti krajine ter izpostavljenosti lokacije ob pogoju, da je
klet vkopana v teren.
Merila in pogoji za določanje velikosti gradbenih
parcel in funkcionalnih zemljišč
19. člen
Funkcionalno zemljišče obstoječih objektov je površina zemljišča, ki je potrebna za redno rabo obstoječega
objekta. Določi se ga v lokacijskem postopku z lokacijsko
dokumentacijo ob upoštevanju določb tega odloka.
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč novih objektov je potrebno upoštevati namembnost in velikost objektov, oblikovanost terena, lokacijo komunalnih vodov ter druge omejitve v prostoru ob upoštevanju predvidenega razvoja. Pri tem je potrebno zagotoviti
sanitarno-tehnične zahteve (osončenje, proste in zelene površine) in ostale urbanistične pogoje v zvezi z dovozi in
drugimi utrjenimi površinami okrog objektov.
Za kmetije je potrebno zagotoviti velikost funkcionalnega zemljišča v takšnem obsegu, da bo prilagojeno obsegu
proizvodnje in kmetijske mehanizacije.
Velikost funkcionalnega zemljišča za zidanice praviloma ne presega 200m2, s pogojem da je preostali del zemljišča intenzivno kmetijsko obdelan.
Pri določanju funkcionalnih zemljišč je potrebno v maksimalni meri upoštevati namembnost kmetijskih zemljišč tako, da se v čim manjši meri posega na zemljišča, ki so
namenjena kmetijski rabi.
Merila in pogoji iz tega člena smiselno veljajo tudi za
določanje funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov. Pri
določanju funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov in ostalih ureditev je potrebno obvezno upoštevati legalnost gradnje objekta in pri tem zagotoviti njegovo redno rabo.
Merila in pogoji urejanja prometne, komunalne,
vodnogospodarske in energetske infrastrukture
20. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno prometno omrežje in komunalno infrastrukturo.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene skladno s
predpisi za posamezna področja, da se preprečijo kvarni
vplivi na okolje in zagotovijo obrambno zaščitni pogoji (požarna varnost, oskrba itd.). V primeru, da je obstoječa komunalna infrastruktura dotrajana in pomanjkljiva, jo je za
potrebe obstoječe pozidave ter možnih novogradenj sanirati
in povečati zmogljivost tako, da bo zaselkom in naseljem v
obravnavanem območju omogočeno funkcioniranje in bodo
zagotovljeni normalni bivalni poji ter varstvo okolja.
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Za vse nove vode ali predvidene rekonstrukcije prometnih in komunalnih vodov in naprav na območju, ki se
ureja s PUP se izdela lokacijska dokumentacija. Za zahtevnejše komunalne in prometne objekte in naprave je potrebno izdelati lokacijski načrt skladno s planskimi akti Mestne
občine Celje.
Prometno omrežje
Novogradnjam je potrebno zagotoviti priključke na javno cestno omrežje in pri tem upoštevati odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št.
85/99) ter glede na sprejeto kategorizacijo cest pridobiti za
vse posege, ki povzročajo nove priključke na ceste ali kakorkoli drugače posegajo v obstoječi prometni sistem, soglasje upravljavca le-teh.
Pri poslovno-gospodarskih objektih je potrebno glede
na vrsto dejavnosti zagotoviti ustrezno število parkirišč in
manipulacijskih površin na svojem funkcionalnem zemljišču.
Pri tem je zaradi emisij v okolje potrebno upoštevati vso
veljavno okoljevarstveno zakonodajo.
Obstoječe občinske ceste je mogoče po potrebi rekonstruirati ter jih opremiti s hodniki za pešce in kolesarje,
avtobusnimi postajališči ter drugo prometno tehnično opremo.
V območju obravnavanega PUP so tudi deli tras cest
R2-430, G1-5 in G2-107 in avtoceste A1, ki so obvezna
izhodišča plana Republike Slovenije in predvidene za rekonstrukcijo.
Vodovodno omrežje
Pretežni del območja obmestnega prostora se z vodo
oskrbuje iz celjskega vodovodnega sistema. Skrajni severozahodni del – Jezerce, Rožni vrh, Otemna, Pepelno, Šentjungert, ter skrajni južni del – Zgornja Košnica, Vipota,
Pečovnik, Celjska koča in Grmada sta z vodooskrbo le
delno pokrita. Zato se morajo novogradnje do dograditve
vodovodnega sistema oskrbovati z lastnimi vodnimi viri.
Za potrebe oskrbovanja območja je potrebno obstoječe vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti ustrezno rekonstruirati, oziroma zamenjati stare dotrajane sisteme z
novimi ter za potrebe zaselkov, ki javnega vodovodnega
omrežja še nimajo, dograditi nove sisteme.
Kanalizacijsko omrežje
V obmestnem prostoru je kanalizacijsko omrežje le
delno izgrajeno. Kanalizacijsko omrežje je v največji meri
izgrajeno v severovzhodnem delu območja, tako da se naselja Arclin, Zadobrova, Leskovec, del Ljubečne, del Začreta navezujejo v večji meri na čistilno napravo Škofja vas,
preostali del pa preko zgrajenega omrežja v predvideno
čistilno napravo v Tremerju.
Severovzhodni del območja, kjer kanalizacijskega
omrežja še ni, je v perspektivi navezati s sekundarnimi odvodniki na RZ-9.
Severozahodni del ureditvenega območja večinoma še
nima izgrajene kanalizacije. Območja Babnega, Sušnice,
Medloga, Gorice in Šmartnega v R. d. se bodo preko sekundarnih sistemov navezovala na RZ-2, Lokrovec z zaledjem pa na RZ-6. Za navedena območja je izgradnja kanalizacijskih sistemov v načrtovanju, izvajala pa se bo v skladu s
programi izgradnje in razpoložljivimi sredstvi.
Najslabše je s kanalizacijskim omrežjem pokrit južni del
območja, del Lisc, Tremerja, Košnice, zgornjih Polul, Vipote, Grmade, Celjske koče in Zvodnega, to je hribovitega
dela z razpršeno pozidavo.
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V zaselkih, kjer kanalizacijsko omrežje ni zgrajeno, mora investitor ob novogradnji zgraditi individualno čistilno napravo za enega ali več objektov, za katero si mora zagotoviti
tudi izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s Pravilnikom o prvih in obratovalnih monitoringih odpadnih vod ter
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96 in
29/00).
Električno omrežje
Območje obmestnega prostora je v celoti pokrito z
električnim nizko in visokonapetostnim omrežjem.
Pri načrtovanju novogradenj je potrebno upoštevati obstoječe in predvidene koridorje visokonapetostnih daljnovodov.
Omrežje zvez
Pretežni del območja je pokrit tudi s telefonskim in
manjši del ob lokalnih središčih tudi s kabelskim omrežjem.
Novo omrežje je potrebno načrtovati predvsem v skupnih
komunalnih koridorjih ob cestnih telesih. Za potrebe omrežja zvez so mogoče tudi postavitve anten na ustreznih lokacijah, ki zagotavljajo nemoteno delovanje, hkrati pa zagotavljajo tudi ustrezne odmike od stavbnih zemljišč ob pogoju,
da bistveno ne posegajo v izgled krajine.
Ogrevanje
Glede na to, da območje PUP za obmestni prostor
Mestne občine Celje pokriva obrobje občine, ki je v večji
meri hribovito in predstavlja razpršeno pozidavo, ni vezano
na mestni energetski sistem.
V čimvečji meri je potrebno načrtovati, da bo bližnje
zaselke v čimkrajšem času mogoče oskrbeti možnost ogrevanja na zemeljski plin po plinovodnih omrežjih. Sicer je kot
način ogrevanja potrebno uporabljati lahko kurilno olje ali
plin iz plinskih cistern in v čimmanjši meri trda goriva.
V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Projekt iz 2. člena tega odloka je stalno na vpogled pri
pristojni službi Mestne občine Celje.
22. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje
izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega
območja Celja (Uradni list RS, št. 39/92 in 65/94).
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-322/98
Celje, dne 12. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji
dne 12. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu starega mestnega
jedra Celje
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra
Celje (Uradni list SRS, št. 42/86, Uradni list RS, št. 76/94,
46/96, 64/96, 96/99 in 38/01) se dopolni po projektu, ki
ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št.
540/2001 in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).
2. člen
V odloku o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86, Uradni list
RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99 in 38/01) se 1. člen
dopolni tako, da se na koncu besedila doda nov odstavek,
ki glasi:
»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta za območje objektov Mohorjevega atrija, ki zajema
parceli 2399 in 2400, obe k.o. Celje in jih je pod št.
540/2001 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.«
3. člen
3. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se na
koncu druge alinee doda:
»Objekte ob Mohorjevem atriju je možno na podlagi
strokovnega mnenja o dotrajanosti in nefunkcionalnosti predvideti za rušitev in na njihovem mestu izgraditi nadomestne
objekte.
Tlorisni gabariti nadomestnih objektov so približno enaki obstoječim, z grafičnim delom projekta je podana maksimalna gradbena linija objektov. Etažnost objektov je pritličje
in dve etaži.
Objekti so med seboj fizično povezani, možna je izvedba steklene strehe na atrijskem dvorišču. Ob skrajni južni
parcelni meji je predvidena nadstrešnica nad parkirnimi mesti. Objekti so dostopni preko pasaže glavnega objekta in z
dvoriščne strani.
Oblikovanje novih objektov mora biti usklajeno z obstoječim okoljem. Streha nad objektom okoli atrija mora biti
enokapnica, ki s slemenom ne presega požarnih zidov
(12.35). Kritina bo opečna. Za primernost oblikovanja in
uporabljene materiale mora pred izdajo dovoljenj za gradnjo
dati soglasje pristojna služba za varstvo naravne in kulturne
dediščine.
Objekti bodo priključeni na obstoječe komunalne
vode.«
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4. člen
7. člen odloka se dopolni z novim besedilom, ki glasi:
»Kompleks objektov Mohorjev atrij leži v območju arheološkega območja Celje – Keltsko rimska naselbina, zato so
na tem mestu obvezne predhodne zavarovalne arheološke
raziskave. Na lokaciji celotne gradbene jame in območij, ki
jih bodo tangirali komunalni vodi, je investitor dolžan zagotoviti arheološki izkop.
Ob odkritju nepremičnih najdb izjemnega pomena lahko pristojna služba za varstvo naravne in kulturne dediščine
na podlagi mnenja arheološke komisije zahteva prezentacijo
na mestu odkritja z vključitvijo v ureditev atrija.«
5. člen
Na koncu 8. člena se besedilo dopolni:
»Tolerance za tlorisne gabarite so možne v okviru razpoložljivega prostora med obstoječimi zidovi. Višinski gabarit je omejen na višino 12,35 m.
Tolerance veljajo za razmestitev komunalnih ter energetskih vodov in naprav.«
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine
Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-14/2000-8
Celje, dne 12. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

CERKNICA
5246.

Sklep o oblikovanju cen obvezne lokalne javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in
odlaganja komunalnih odpadkov, oskrbe s pitno
vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda v Občini Cerknica

Na podlagi 20. člena odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Uradni list RS, št. 7/00),
sklepa US RS o zadržanju izvrševanja uredbe o določitvi
mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev (Uradni
list RS, št. 44/00), odredbe o obveznih sestavinah sporočila o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list
RS, št. 54/00), metodologiji za oblikovanje cen obveznih
lokalnih javnih služb oskrbe s pitno vodo (Uradni list RS, št.
10/00), odredbe o rokih, v kateri se redno overjajo merila
(Uradni list RS, št. 61/98), metodologiji za oblikovanje cen
obveznih lokalnih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 11/99), navodilom za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb
(Uradni list RS, št. 56/01), 9. in 18. člena statuta Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine
Cerknica na 14. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel
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SKLEP
o oblikovanju cen obvezne lokalne javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja
komunalnih odpadkov, oskrbe s pitno vodo ter
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda v Občini Cerknica
1. člen
Občinski svet občine Cerknica določa oblikovanje cen
obvezne lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Cerknica
od 1. 1. 2002 dalje:
Gospodarstvo
– Cena/m2/mesec
21,72 SIT
– Cena/m3/mesec
1.922,53 SIT
– Industrijski odpadki (SIT/m3)
1.428,77 SIT
– Lastna dostava (SIT/m3)
1.020,77 SIT
Gospodinjstva
14,40 SIT
– Cena/m2/mesec
– Cena/oseba/mesec
182,10 SIT
– Cena/m3/mesec
1.922,53 SIT
– Cena/vikend hišo/mesec
274,31 SIT
– Lastna dostava (SIT/m3)
1.020,77 SIT
2. člen
Občinski svet občine Cerknica določa oblikovanje cen
obvezne lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo kot sledi:
a) od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002
Voda
SIT/m3
– gospodarstvo
177,80 SIT
– gospodinjstvo
115,70 SIT
b) od 1. 4. 2002 dalje
Voda
SIT/m3
– gospodarstvo
195,66 SIT
– gospodinjstvo
127,32 SIT
3. člen
Plačilo za vzdrževanje vodomerov:
– Vodomer ˝ - 1
160 SIT/mesec
– Vodomer ∅ 50
2.303 SIT/mesec
– Vodomer ∅ 80
2.605 SIT/mesec
– Vodomer ∅ 100
3.245 SIT/mesec
4. člen
Oblikovanje cen obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda se določi kot
sledi:
a) od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002
Kanalščina in čiščenje
SIT/M3
– gospodarstvo
105,10 SIT
– gospodinjstvo
75,60 SIT
b) od 1. 4. 2002 dalje
Kanalščina in čiščenje
SIT/m3
– gospodarstvo
119,99 SIT
– gospodinjstvo
86,31 SIT
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati določilo
Sklepa o oblikovanju cen (Uradni list RS, št. 35/93), ki se
nanaša na odvoz odpadkov in Sklep o oblikovanju cen obvezne lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja
in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Cerknica
(Uradni list RS, št. 73/00).
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6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati se začne s 1. 1. 2002.
Št. 35201 – 6/2001
Cerknica, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

5247.

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan”
Cerknica za leto 2002

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) in 31. člena
statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 13. 12.
2001 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo
in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica
za leto 2002
1. člen
Cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo v
Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica se povišajo na podlagi izhodišč za planiranje javnofinačnih prihodkov in odhodkov za
leto 2002.
2. člen
Cene programov vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica znašajo mesečno:
1. Prva starostna skupina - otroci do 3 let:
– na otroka
76.900 SIT
– na oddelek s 14 otroki
1,076.600 SIT
2. Druga starostna skupina - otroci od
3 do 7 let:
– na otroka
53.930 SIT
– na oddelek z 22 otroki
1,186.460 SIT
3. Integrirani otroci s posebnimi potrebami:
– doplačilo za 1 oddelek
115.158 SIT
4. Skrajšani pogram priprave na šolo:
– cena oddelka
409.920 SIT
5. Program cicibanovih uric:
– cena oddelka
163.520 SIT
6. Igralne urice:
– cena oddelka
61.868 SIT
3. člen
Prispevek staršev iz prve in druge alinee 1. točke
tega sklepa, je prispevek za prisotnost otroka za 21 dni v
mesecu.
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem odračuna nepripravljena hrana, kar znaša 280 SIT na dan (zajtrk, kosilo,
malica) in 212 SIT na dan (zajtrk, kosilo).
4. člen
Za prisotnost otroka v vrtcu nad 10 ur starši doplačajo
200 SIT na uro.
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Zamudna ura, ki znaša 800 SIT se obračuna za otroke,
ki so prisotni preko poslovnega časa vrtca.
5. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji
dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu,
lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v poletnih mesecih,
in sicer za neprekinjeno odsotnot otroka najmanj en in največ dva meseca.
6. člen
Za odsotnost otroka zaradi bolezni nad 30 dni starši
lahko uveljavljajo znižanje prispevka na podlagi predloženega zdravniškega potrdila.
7. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto starši za
vpisane otroke plačajo 50 odstotkov od določenega prispevka na osnovi odločbe občine.
8. člen
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun in na tej podlagi račun, najkasneje do 10. v
mesecu.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu,
cene programov pa se uporabljajo od 1. 1. 2002 dalje.
10. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati sklep o
določitvi cen programov za predšolsko vzgojo in vrstvo v
Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica, z dnem veljavnosti 1. 1.
2001.
Št. 640 -7/2001
Cerknica, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

ČRENŠOVCI
5248.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2002

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 38. člena statuta
Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01)
je župan Občine Črenšovci 17. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črenšovci za leto 2002
se financiranje funkcij Občine Črenšovci ter njihovih nalog
in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje
na podlagi proračuna Občine Črenšovci za leto 2001 in za
iste programe kot v letu 2001.
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2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2002 in
se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.

6. člen
Župan Občine Črna na Koroškem je zadolžen za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja
porabnikov proračunskih sredstev v času začasnega financiranja.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 164/2001
Črenšovci, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

7. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 403-04-01/01
Črna na Koroškem, dne 11. decembra 2001.

ČRNA NA KOROŠKEM
5249.

Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Črna na Koroškem za leto
2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00) 32. in
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
in ter 105. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni
list RS, št. 62/99 in 40/01) je župan Občine Črna na
Koroškem, dne 11. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Črna na Koroškem za leto 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črna na Koroškem za
leto 2002 se financiranje funkcij Občine Črna na Koroškem
ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Črna na
Koroškem za leto 2001 in za iste programe kot v letu 2001.

GORIŠNICA
5250.

Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto
2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 23. redni seji
dne 18. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Gorišnica
za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.
4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge
izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za
izvrševanje proračuna.

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorišnica za
leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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Št.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOVv tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov

I.

Proračun leta 2002

SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74 ) 844.218
TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 )

469.776

DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitev
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse na pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

285.736
156.128
129.369
239

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

844.218

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

70

71

72

73

74

41

42
43

III.

184.040
8.190
5.909

169.941

374.442
374.442

75.350
26.000
3.800
45.550

190.068
20.220
103.100
29.001
37.747
576.300
576.300
2.500
2.500

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika ali zaradi racionalne rabe proračunskih
sredstev sme župan:
– prerazporediti sredstva znotraj posameznih namenov
porabe,
– prerazporediti proračunska sredstva v višini 5% prejemkov občinskega proračuna za leto 2002.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
4,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
7. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z
višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 42,000.000 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorišnica v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
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10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-87/2001
Gorišnica, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občina Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

GORNJI PETROVCI
5251.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornji
Petrovci

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 15. izredni seji dne 13. 12. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Gornji Petrovci
1. člen
V statutu Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 26/99) se v 9. členu dodajo trije novi odstavki, ki se
glasijo:
»Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko
občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje
osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi
občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka
tega člena neposredno preko računalniške povezave, je
potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister
dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina
zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja
zavarovanje osebnih podatkov.
2. člen
Za dvaindvajseto alineo 16. člena se doda nova alinea,
katere besedilo se glasi:
“- v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje
in razrešuje direktorje javnih podjetij in javnih zavodov oziroma daje soglasje oziroma mnenje k imenovanju in razrešitvi
ter daje mnenje o kandidatih za ravnatelje javnih zavodov.”
V zadnji alinei istega člena, se pred besedo “zakon”
črta beseda “ta”.
3. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
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večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.«
4. člen
V prvem odstavku 39. člena se za drugim stavkom
doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Občinski svet imenuje
člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi
seji.«
Dosedanji tretji stavek postane četrti stavek.
5. člen
Tretji odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini
oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek
uvedel«.
6. člen
V prvem stavku 93. člena se črta beseda »lahko«.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem
sprejetja in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3638/2001
Gornji Petrovci, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

5252.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Gornji Petrovci

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji
Petrovci na 15. izredni seji dne 13. 12. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Gornji Petrovci
1. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji
navzoča večina članov občinskega sveta. Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih
članov, razen, če zakon določa drugačno večino.«
2. člen
V tretjem odstavku 89. člena se za besedo »večina«
doda beseda »opredeljenih«.
3. člen
V 92. členu se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih.«
4. člen
Črta se tretji odstavek 96. člena.
5. člen
Prvi stavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
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»Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko
leto mora župan predložiti občinskemu svetu 30 dni po
predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.«
6. člen
Tretji odstavek 112. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina
opredeljenih navzočih članov sveta.«
7. člen
V 116. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
opredeljenih glasov navzočih članov sveta.«
8. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega
sveta začnejo veljati z dnem sprejetja in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3639/2001
Gornji Petrovci, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

5253.

Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju besedila:
državni pravilnik, Uradni list RS, št. 78/99) in 7. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je
Občinski svet občine Gornji Petrovci na 15. izredni seji dne
13. 12. 2001 sprejel

ODREDBO
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Gornji Petrovci
1. člen
S to odredbo se določajo merila, pod katerimi se sme
podaljšati obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, v
katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Gornji Petrovci.
2. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije smejo praviloma obratovati v rednem obratovalnem času, ki je določen v 3. oziroma v 4. členu državnega pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost. Če gostinski obrat oziroma
kmetija, ki opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določenega v 3. in 4. členu državnega pravilnika, se šteje, da
obratuje v podaljšanem obratovalnem času.

Št.
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3. člen
Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem
obratovalnem času, če za to dobi pisno soglasje pristojnega
organa Občine Gornji Petrovci, ki o tem odloča na podlagi
meril iz te odredbe.
4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko obratujejo gostinski obrati oziroma kmetije, v ponedeljek, torek, sredo,
četrtek in nedeljo do 1. ure, v petek in soboto pa do 2. ure
naslednjega dne.
5. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija sme občasno obratovati tudi izven v tej odredbi določenega podaljšanega obratovalnega časa ob raznih prireditvah (proščenja, veselice,
zabavne prireditve…), vendar si mora tudi za to izjemno
podaljšanje obratovalnega časa vsakič pridobiti predhodno
soglasje pristojnega organa Občine Gornji Petrovci.
Ne glede na določbe, navedene v prejšnjem odstavku
tega člena odredbe, lahko gostinec oziroma kmetija na
podlagi 17. člena državnega pravilnika brez dovoljenja pristojnega organa Občine Gornji Petrovci obratuje dlje kot
traja redni obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po
enkrat).
6. člen
Ne glede na preostale določbe te odredbe lahko uprava Občine Gornji Petrovci izdajo soglasja za podaljšanje
obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zagotovitev pogojev (parkirišča, protihrupna zaščita,
regulacija svetlobe, varnostna služba, prometna varnost ipd.)
in tako dolgo, dokler ti pogoji niso izpolnjeni gostincu soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata
oziroma kmetije ne izda.
7. člen
Soglasje o podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije se gostincu oziroma kmetu lahko
med letom odvzame v naslednjih primerih:
– če so zaznamovane ponavljajoče se pritožbe občanov oziroma krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja, zaradi kršitve javnega reda in miru v
času podaljšanja odpiralnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,
– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa
gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s
strani policije, oziroma s strani pristojnih inšpekcijskih organov,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,
– zaradi neizpolnitve drugih posegov, določenih s strani uprave Občine Gornji Petrovci v izdanem soglasju.
V tem primeru je možno odkloniti soglasje k podaljšanju obratovalnega časa tudi za eno leto v naprej.
8. člen
Soglasje za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije se gostincu oziroma kmetu
izda za določen čas, in sicer za eno koledarsko leto. Po
preteku te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa
preneha.
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9. člen
Ta odredba začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 956/2001
Grad, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

Št. 3637/2001
Gornji Petrovci, dne 13. decembra 2001
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

GROSUPLJE
5255.
GRAD
5254.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 63/99 in 70/00),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97 in 56/98), 32. člena in drugega odstavka 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00
in 79/01) in 101. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS,
št. 56/99, 12/00 in 24/01) sprejema župan Občine Grad

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Grad za leto 2002, se
upravičenci do proračunskih sredstev financirajo po začasnem financiranju.
2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna za
leto 2001 in za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do
višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju
v proračunu za leto 2001.

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84), 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/97,
12/01) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 32. nadaljevalni seji dne 12. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Grosuplje
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 2002
znaša za poslovne prostore 0,358 SIT/m2 in za stanovanjske prostore 0,493 SIT/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 414-3/95
Grosuplje, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 2002.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2002.
4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2002 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.
Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to
potrebno za financiranje funkcij občine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Grosuplje

5256.

Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča izven območja urejanja
stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje

Na podlagi 5. člena odloka o plačilu sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 47/95,
12/96, 65/97 in 14/00) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine
Grosuplje na 32. nadaljevalni seji dne 12. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven
območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino
Grosuplje

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje znaša na dan
1. 1. 2002, 1,657.195 SIT.
2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se tekoče
revalorizira z indeksom rasti drobnoprodajnih cen.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 414-2/95
Grosuplje, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

5257.

Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Grosuplje

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), določil pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99 in 107/00) ter na podlagi 18. člena statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na nadaljevanju 32. seje dne 12. 12. 2001
sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju Občine Grosuplje
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Grosuplje.
2. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem času,
ki se evidentira in potrdi pri pristojnem organu občine. Za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času je potrebno
pridobiti pisno soglasje pristojnega organa občine, ki o tem
odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.
3. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, določijo obratovalni čas samostojno v
skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
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Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki
samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto
posebej.
4. člen
Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj
gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu
lokalne skupnosti 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
Gostinec mora prvi prijavi obratovalnega časa priložiti
fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
gostinske dejavnosti oziroma prijavni list.
5. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način,
ki ga določa pravilnik o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).
2. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS
6. člen
Podaljšan obratovalni čas je obratovanje gostinskega
obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3.
in 4. člen pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 23/00).
Gostinski obrati na območju občine Grosuplje, ki so v
stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih,
in katerih redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, lahko
določijo podaljšan obratovalni čas največ kot sledi:
– gostinski obrati, ki gostom nudijo jedi in pijače (gostilne, restavracije, izletniške kmetije) od ponedeljka do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure
naslednjega dne,
– gostinski obrati, ki gostom nudijo enostavne jedi in
pijače (slaščičarne, okrepčevalnice, bari) od ponedeljka do
četrtka najdlje do 23. ure, ob petkih in sobotah najdlje do
24. ure,
– nočni bari in diskoteke ob petkih in sobotah najdlje
do 4. ure naslednjega dne,
– gostinski lokali, ki gostom nudijo jedi in pijačo ter
imajo v lokalu glasbo za ples ob petkih in sobotah najdlje do
2. ure naslednjega dne,
– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko
obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od ponedeljka
do četrtka najdlje do 23. ure, ob petkih in sobotah najdlje
do 24. ure,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovni objekti) obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma ne dlje, kot to določajo zgornje alinee.
Dan pred praznikom se lahko uporablja petkov oziroma
sobotni delovni čas.
V primeru, če za podaljšanje obratovalnega časa zaproša gostinski lokal, ki sodi v zadnjo alineo prvega odstavka tega člena, mora vlogi priložiti veljavni hišni red objekta
oziroma pisno soglasje upravitelja objekta.
7. člen
Obratovalni čas gostinskega lokala se začne, ko gostje
lahko vstopijo v lokal oziroma ko gostinec začne za goste
opravljati gostinske storitve, konča pa se, ko gostje ne mo-
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rejo več vstopati v gostinski lokal oziroma ko gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve.
Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem lokalu, ga morajo zapustiti najkasneje v 30 minutah,
če gostinski lokal streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in
napitki (slaščičarne, okrepčevalnice bari), oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat streže tudi z zahtevnejšimi jedmi.
8. člen
Organ občine, ki poda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata, mora pri tem upoštevati:
– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se nahaja gostinski lokal ali kmetija,
– potrebe po razvoju turizma v občini,
– potrebe klubske dejavnosti, kulturnih, športnih in turističnih društev z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov,
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru,
posredovanj policije in inšpekcijskih služb ter
– vrsto in lokacijo gostinskega obrata.
9. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času gostinskega obrata organ občine poda v obliki pisnega
soglasja, ki je priloga obrazcu prijave obratovalnega časa, in
ga lahko veže na izpolnjevanje določenih pogojev, obvezno
pa na izpolnjevanje pogoja glede motenja javnega reda in
miru. Ob neizpolnjevanju pogojev občina soglasje takoj prekliče. Gostinski obrat od preklica do konca koledarskega
leta obratuje v rednem obratovalnem času, kot ga določa
pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00). Soglasje za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občina izda
za eno koledarsko leto.
3. PRITOŽBA ZOPER OBRATOVANJA V PODALJŠANEM
OBRATOVALNEM ČASU
10. člen
Pritožba zoper obratovanja v podaljšanem obratovalnem času gostinskega lokala se upošteva v primeru, če je
podpisana s strani najmanj treh sosedov, kolikor se gostinski obrat nahaja v samostojnem objektu ali stanovanjski hiši
v stanovanjskem naselju, oziroma v primeru, če je podpisana s strani najmanj treh stanovanjskih enot, če se gostinski
obrat nahaja v objektu z več stanovanjskimi enotami. Podpisniki pritožbe morajo imeti na lokaciji, kjer se nahaja gostinski obrat, stalno prebivališče, na pritožbi pa morajo biti imena podpisnikov napisana čitljivo. Pritožba zoper obratovalnega časa se upošteva, če je pritožbi priložen seznam podpisnikov, potrjen s strani Upravne enote Grosuplje. Pritožba
se vloži pisno na naslov Občina Grosuplje, Taborska cesta
2, Grosuplje.
11. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu
lahko prekliče in odvzame oziroma skrajša na redni obratovalni čas v primeru pisne pritožbe sosedov v skladu z določili
prejšnjega člena tega pravilnika ali v naslednjih primerih:
– da je policija ali tržna inšpekcija posredovala več
kot trikrat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,
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– da je bil zoper kršitve javnega reda in miru ali kršitve
urnika obratovalnega časa gostinskega obrata podan predlog inšpekcijskim službam oziroma sodniku za prekrške ali
drugemu ustreznemu organu.
12. člen
V primeru odvzema soglasja na podlagi določil 10. in
11. člena tega pravilnika je gostincu odvzeta možnost pridobitve soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času najmanj za dobo enega leta.
4. ENODNEVNO IZJEMNO PODALJŠANJE
OBRATOVALNEGA ČASA
13. člen
Občinska uprava lahko posameznemu gostincu na podlagi 17. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00)
izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala in sicer:
– gostinskemu obratu, ki gostom nudi jedi in pijače
(gostilna, restavracija, izletniška kmetija) ob petkih najdlje
do 2. ure naslednjega dne in ob sobotah najdlje do 3. ure
naslednjega dne,
– gostinskemu obratu, ki gostom nudi enostavne jedi
in pijače (slaščičarna, okrepčevalnica, bar) ob petkih najdlje
do 1. ure naslednjega dne in ob sobotah najdlje do 2. ure
naslednjega dne,
– gostinskemu obratu, ki gostom nudi jedi in pijače ter
ima v lokalu glasbo za ples ob petkih najdlje do 3. ure
naslednjega dne in ob sobotah najdlje do 5. ure naslednjega dne,
– gostinskemu obratu, ki je v večnamenskem objektu
(trgovsko-poslovni objekt) v skladu z veljavnim hišnim redom
oziroma ne dlje, kot to določajo zgornje alinee.
Dan pred praznikom se lahko uporablja petkov oziroma
sobotni delovni čas.
V primeru, če za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa zaproša gostinski lokal, ki sodi v zadnjo
alineo prvega odstavka tega člena, mora vlogi priložiti veljavni hišni red objekta oziroma pisno soglasje upravitelja
objekta.
14. člen
Odločba o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa
se gostincu izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu
odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave,
različna srečanja, degustacije idr.) ali izven njega prireditve
širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve idr.). V
primeru da se prireditev izvaja izven lokala in je ozvočena,
mora gostinec vlogi za izjemno podaljšanje obratovalnega
časa priložiti tudi potrdilo Upravne enote Grosuplje o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve in dovoljenje
istega organa o uporabi zvočnih naprav.
15. člen
Gostincu se odobri izjemno podaljšanje obratovalnega
časa le enkrat na mesec, razen gostinskemu obratu, ki
gostom nudi jedi in pijačo ter ima v lokalu glasbo za ples.
Slednjim se lahko odobri izjemno podaljšanje obratovalnega
časa največ štirikrat na mesec. Za vsako izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala mora gostinec
zaprositi z vlogo, ki jo oddajo na naslov Občina Grosuplje,
Taborska cesta 2, Grosuplje.
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16. člen
Gostinec mora za izdajo odločbe o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega lokala zaprositi vsaj
5 dni pred prireditvijo, v vlogi pa mora natančno navesti
vzrok za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala.
17. člen
V primeru pritožb, kršitev javnega reda in miru ali posredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja v
izjemnem podaljšanem obratovalnem času se gostinskemu
lokalu najmanj 3 mesece od zadnjega izjemnega podaljšanja ne odobri ponovnega izjemnega podaljšanja obratovalnega časa.
5. NADZOR
18. člen
Nadzor nad uresničevanjem teh določil opravljajo tržna inšpekcija in policija ter občinski komunalni redar –
inšpektor.
6. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Za ostala vprašanja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določila pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in
107/00).

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Hodoš, do sprejetja proračuna za leto 2002
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Hodoš, se v letu 2002 začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Hodoš za leto
2002, se začasno financirajo postavke porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine Hodoš za leto 2001.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikov proračuna le do višine zneskov iz
prejšnjega člena in pri tem upoštevati določila zakona o
financiranju občin in zakona o lokalni samoupravi, ter drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Z vsemi sredstvi namenjenih financiranju proračunske
dejavnosti za Občino Hodoš, razpolaga župan.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 475/01
Hodoš, dne 13. decembra 2001.

20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Grosuplje št. 30623/99 z dne 28. 11. 1999.

Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306-23/99-1
Grosuplje, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

HODOŠ
5258.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Hodoš, do sprejetja proračuna za leto
2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, in 56/98, drugega odstavka
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99)
in 16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Hodoš na 24. redni seji dne 6. 12.
2001 sprejel
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HRPELJE
5259.

Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Hrpelje-Kozina v letu 2002

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 30. člena statuta Občine HrpeljeKozina (Uradni list RS, št. 340/99) je župan sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračuna
Občine Hrpelje-Kozina v letu 2002
1
Financiranje funkcij Občine Hrpelje-Kozina ter njenih
nalog in drugih s predpisi določenih namenov se v obdobju
od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002 nadaljuje na podlagi odloka
o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2001, (Uradni
list RS, št. 57/01) za iste programe, kot v letu 2001, vendar
le do sprejema proračuna za leto 2002.
2
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. 12. 2001.
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3
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 4147-65/01
Hrpelje, dne 19. decembra 2001.

Uradni list Republike Slovenije
Skupina/podskupina kontov

Takse in pristojbine
2.568.000,00
Denarne kazni
189.000,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev
616.439,00
Drugi nedavčni prihodki
145.190.000,00
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
Prihodki od prodaje zalog
0,00
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
0,00
73 PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.035.628.362,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.035.628.362,00

Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.
40
400
401

IG
5260.

Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/200 in
79/01) statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/2000) je
Občinski svet občine Ig na 24. redni seji dne 29. 11. 2001
sprejel

402
403
409
41
410
411
412

ODLOK
o proračunu Občine Ig za leto 2002

413
414
42
420

1. SPLOŠNA DOLOČBA

43
430

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ig za leto 2002
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

70
700
703
704
706
71
710

Proračun leta 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
1.568.159.220,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
532.530.858,00
DAVČNI PRIHODKI
348.635.000,00
Davki na dohodek in dobiček
308.957.000,00
Davki na premoženje
34.326.000,00
Domači davki na blago in storitve
5.352.000,00
Drugi davki
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
183.895.858,00
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
35.332.419,00

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
1.648.859.223,00
TEKOCI ODHODKI
189.832.575,00
Plače in drugi izdatki zaposlenim
39.368.518,00
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
5.565.675,00
Izdatki za blago in storitve
118.031.792,00
Plačila domačih obresti
0,00
Rezerve
26.866.590,00
TEKOČI TRANSFERI
195.549.359,00
Subvencije
3.040.000,00
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
127.791.711,00
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
23.942.239,00
Drugi tekoči domači transferi
40.775.409,00
Tekoči transferi v tujino
0,00
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.253.269.289,00
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
1.253.269.289,00
INVESTICIJSKI TRANSFERI
10.208.000,00
Investicijski transferi
10.208.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-80.700.003,00

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Proračun leta 2002

711
712
713
714
72
720
721
722

75
750
751
752
44
440
441
442

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVECANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA POSOJILA - DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80.700.003,00
80.700.003,00
80.700.003,00
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

80.700.003,00
80.700.003,00
80.700.003,00

7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 10.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VIII.-II.-V.-VIII.)

-80.700.003,00

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (IV.+X.)

80.700.003,00
80.700.003,00

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2002

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in bodo skupaj z odlokom objavljeni v Uradnih objavah
občinskega glasila.

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodkov v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 80,700.003 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne višine 0,00 tolarjev.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem odstavku 43. člena ZJF.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan polletno poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračuna za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
0% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
V letu 2003 0% navedenih pravic porabe in
V ostalih prihodnjih letih 0% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerve se v letu 2002 oblikuje v višini
1,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000
tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu
2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02/01-100
Ig, dne 12. decembra 2001.

Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

IVANČNA GORICA
5261.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Ivančna Gorica za leto 2002

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00
in 79/01) in 105. člena statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je
župan Občine Ivančna gorica sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Ivančna Gorica za leto 2002
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1. člen
Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2002 se financiranje
funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2001 in za iste
programe kot v letu 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
V obdobju začasnega financiranja Občina Ivančna Gorica ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na
dan 31. 12. 2001.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh
mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje
občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s
sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
5. člen
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja glede
na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo
kvoto:
1. za izplačilo plač in prispevkov,
2. za socialne transfere,
3. za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
4. za ostale materialne stroške,
5. za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
6. za dogovorjene programe.
6. člen
S sklepom o začasnem financiranju Občine Ivančna
Gorica se seznani občinski svet in nadzorni odbor Občine
Ivančna Gorica.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 40304-0001/01
Ivančna Gorica, dne 5. decembra 2001.

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

KAMNIK
5262.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
12/99, 59/99, 70/00 in 100/00), 32. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 59. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
47/99 in 40/01) je župan Občine Kamnik sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kamnik
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kamnik za leto 2002
se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2001
in za iste programe kot v letu 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu v letu 2001.
V obdobju začasnega financiranja Občina Kamnik ne
sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan
31. 12. 2001.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev
začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega
proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik se vroči
Občinskemu svetu občine Kamnik in Nadzornemu odboru
občine Kamnik ter se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 40201-2/00
Kamnik, dne 10. decembra 2001.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

Uradni list Republike Slovenije

KOBARID
5263.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Tolmin

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 1. člena zakona o spremembah zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 8/96), 9. člena zakona o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/96) so občinski sveti Občine Tolmin na podlagi 17. člena statuta Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/99) na seji dne 17. 7. 2001, Občine
Kobarid na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) na seji dne 27. 9. 2001 in Občine
Bovec na podlagi 16. člena statuta Občine Bovec (Uradno
glasilo, št. 6/99) na seji dne 14. 6. 2001 sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Tolmin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ustanovitelji ugotavljajo, da so na podlagi zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 73/98, 75/98), na območju bivše Občine Tolmin nastale Občina Tolmin, Občina
Kobarid in Občina Bovec.
S tem odlokom Občina Tolmin, Občina Kobarid in Občina Bovec (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti javni zavod
Zdravstveni dom Tolmin (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Št.
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6. člen
Pravni prednik zavoda je vpisan v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici dne 25. 9. 1991 s številko
reg. sklepa Srg 659/91 in številko reg. vložka 1-1798-00
Nova Gorica.
III. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v
javnem interesu.
Zavod opravlja kot javno službo naslednje dejavnosti:
N/85.12 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N/85.121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N/85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost
N/85.13 Zobozdravstvena dejavnost
N/85.14 Druga zdravstvena dejavnost
N/85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki
N/85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
K/70.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
K/72.30 Obdelava podatkov
K/72.40 Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
Zavod izvaja dejavnost v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi
koncesije opravljajo javno službo.

II. STATUSNE DOLOČBE
IV. ORGANI ZAVODA
2. člen
Imena ustanoviteljic zavoda so:
– Občina Tolmin, s sedežem v Tolminu, ulica Padlih
borcev 2, Tolmin,
– Občina Kobarid, s sedežem v Kobaridu, Trg svobode 2, Kobarid,
– Občina Bovec, s sedežem v Bovcu, Trg golobarskih
žrtev 8, Bovec.
3. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Tolmin.
Skrajšano ime zavoda je: ZD Tolmin.
Sedež zavoda je: Prešernova 6a, Tolmin.
4. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu,
povezanim z dejavnostjo zavoda, samostojno in odgovarja
za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
5. člen
Zavod je pravni naslednik Zdravstvenega doma Tolmin,
Prešernova 6a in z uveljavitvijo tega odloka prevzame vse
njegove pravice, obveznosti in premoženje.

8. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določata
zakon ali statut zavoda.
1. Direktor zavoda
9. člen
Direktor zavoda je poslovni in strokovni vodja zavoda.
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod brez omejitev ter odgovarja za zakonitost in ekonomičnost dela zavoda,
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– je odgovoren za strokovnost dela zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda ter letni delovni
program,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
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– odloča o sklepanju delovnih razmerji, o disciplinski
odgovornosti delavcev na 1. stopnji in izreče ukrepa javni
opomin in denarna kazen,
– sprejema splošne akte zavoda iz njegove pristojnosti,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom zavoda.
10. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanoviteljic.
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za direktorja,
določa zakon o zdravstveni dejavnosti.
Mandat direktorja traja 4 leta in se lahko ponovi.
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– predlaga ustanoviteljicam spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in
mnenje o posameznih vprašanjih,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema program reševanja presežnih delavcev zavoda,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev na
2. stopnji,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda.
3. Strokovni svet

11. člen
Če do prenehanja mandata direktorju svet zavoda ne
imenuje direktorja, niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje
vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh župan
Občine Tolmin v soglasju z županoma Občine Kobarid in
Občine Bovec.

16. člen
Strokovni svet je kolegijski organ zavoda.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata in naloge
strokovnega sveta določa statut zavoda.

2. Svet zavoda

17. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.

12. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Zavod upravlja devetčlanski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanoviteljic:
– dva iz Občine Tolmin,
– en iz Občine Kobarid,
– en iz Občine Bovec.
– štirje predstavniki delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.
13. člen
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo pristojni organi
občin ustanoviteljic.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda
na tajnem glasovanju po postopku, določenim z zakonom in
statutom zavoda.
Predstavnike uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
14. člen
Svet zavoda ima predsednika in podpredsednika, ki ju
izvolijo člani izmed sebe na konstitutivni seji. Svet zavoda
veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh
članov, odločitev je veljavna, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Nihče ne
more biti izvoljen za člana sveta zavoda več kot dvakrat
zaporedoma.
15. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte iz pristojnosti sveta zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z
ustanoviteljicami,
– sprejema program razvoja in dela zavoda ter finančni
načrt in zaključni račun zavoda,

4. Drugi organi

V. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZAVODA
18. člen
Premoženje je last ustanoviteljic skladno s pogodbo o
delitveni bilanci premoženja prejšnje Občine Tolmin na dan
31. 12. 1994, sprejeti na sejah občinskih svetov Občine
Bovec dne 9. 12. 1997, Občine Kobarid dne 22. 12. 1997
in Občine Tolmin dne 18. 12. 1997.
Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu premoženje in
sredstva, s katerimi je zavod upravljal do uveljavitve tega
odloka. Zavod samostojno upravlja s sredstvi iz prejšnjega
odstavka, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali pa ga obremeniti z bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
od drugih zavarovalnic za opravljene zdravstvene storitve,
– od pravnih in fizičnih oseb za opravljene storitve,
– iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravstveni sodelavci koncesionarji,
– od ustanoviteljic za naložbe v osnovna sredstva ter za
dogovorjene nadstandardne programe,
– od prodaje storitev na trgu,
– od daril in donacij,
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju dejavnosti, se uporablja za kritje stroškov
poslovanja in za razvoj dejavnosti zavoda. Za povečano delovno uspešnost zaposlenih se lahko uporablja del sredstev,
pridobljenih s prodajo storitev na trgu, po predhodnem soglasju vseh županov občin ustanoviteljic.
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20. člen
Zavod pridobiva sredstva za investicijsko vzdrževanje in
investicije od ustanoviteljic, Ministrstva za zdravje in iz drugih virov v skladu z zakonom.
Občina ustanoviteljica je dolžna sama zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna
sredstva, ki so potrebna za dejavnost zavoda le v tej občini.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna
sredstva skupnega pomena zagotavljajo vse ustanoviteljice
skladno s solastniškimi deleži, določenimi s pogodbo o
delitveni bilanci premoženja prejšnje Občine Tolmin na dan
31. 12. 1994. O vlaganjih ustanoviteljic v osnovna sredstva
skupnega pomena mora biti doseženo predhodno soglasje
vseh ustanoviteljic.
21. člen
Osnovna sredstva skupnega pomena se določi s sklepom, ki ga sprejmejo vse ustanoviteljice soglasno.

VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVODA
IN USTANOVITELJIC
22. člen
Zavod ima do ustanoviteljic naslednje pravice in obveznosti:
– izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju, za katero je ustanovljen,
– predlaga razvojne načrte dejavnosti, ki jih opravlja v
skladu z zakonom in tem odlokom,
– poroča o uresničevanju programa, o poslovanju ter
predlaga sanacijo morebitnih izgub,
– zagotavlja ustanovitelju druge podatke v skladu z zakonom in tem odlokom,
– kot dober gospodar upravlja s premoženjem, katerega so izročile ustanoviteljice zavoda v uporabo po tem odloku v skladu z omejitvami iz tega odloka.
23. člen
Ustanoviteljice imajo do zavoda naslednje pravice in
obveznosti:
– ugotavljajo skladnost programov zavoda z občinskimi
plani in smernicami ter dajejo k njim soglasje,
– odločajo o statusnih spremembah,
– imenujejo predstavnike v svet zavoda,
– dajejo soglasje k statutu zavoda, spremembam in
razširitvi dejavnosti zavoda,
– dajejo soglasje k imenovanju direktorja zavoda,
– dajejo soglasje k najetju dolgoročnih kreditov,
– uresničujejo druge pravice in obveznosti v skladu z
zakonom.
Če ustanoviteljice zavodu ne posredujejo soglasja k
statutu zavoda in k imenovanju direktorja zavoda v roku
60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da je soglasje izdano.
24. člen
Za oddajo osnovnih sredstev v najem koncesionarjem
oziroma zasebnikom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost,
mora zavod imeti soglasje ustanoviteljice, na območju katere je osnovno sredstvo, ki ga zavod daje v najem.
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25. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela in porabo javnih sredstev
opravljajo ustanoviteljice in Računsko sodišče Republike
Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami nadzirajo ustanoviteljice.
VII. SPLOŠNI AKTI
26. člen
Zavod ima statut, s katerim podrobneje določi zlasti:
– organizacijo in način poslovanja zavoda,
– dejavnost zavoda in lokacije, na katerih izvaja dejavnost,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– postopek in način izvolitve oziroma imenovanja, trajanje mandata ter druge naloge in pristojnosti organov zavoda.
S statutom zavod podrobneje ureja tudi druge zadeve,
pomembne za organizacijo in dejavnost zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organiziranju javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin (Uradno glasilo, št. 6/91).
28. člen
Zavod mora v roku šestih mesecev od uveljavitve tega
odloka:
– uskladiti organizacijo in organe zavoda s tem odlokom,
– predložiti ustanoviteljicam v soglasje statut zavoda.
29. člen
Mandat direktorja zavoda traja do izteka dobe, za katero je bil imenovan.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi.

Župan
Občine Tolmin
Julijan Šorli l. r.

Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l. r.

Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l. r.
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KOČEVJE
5264.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

Na podlagi 9. člena odloka o plačilu nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list
RS, št. 37/98, 51/98 in 62/98 - popravka) je Občinski
svet občine Kočevje na 25. seji, dne 3. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje za leto
2002 znaša 0,236 SIT.
2. člen
Vrednost točke se uporablja od 1. januarja 2002 dalje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 462-1/01-142
Kočevje, dne 13. decembra 2001.

Sklep o določitvi novih ekonomskih cen
vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98 in 102/00) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99-popravek) je Občinski svet občine Kočevje na predlog Vrtca Kočevje na 25.
redni seji dne 3. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi novih ekonomskih cen vzgojnovarstvenih programov v Vrtcu Kočevje
1
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
po posameznih programih znašajo mesečno na otroka:
1. I. starostna skupina (1-3 let)
2. II. starostna skupina (3-7 let)

Št. 602-7/99-151
Kočevje, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

5266.

Program priprave za izdelavo »Sprememb in
dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za Kočevsko Polje (PUP2) v Občini
Kočevje«

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89, ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/39,
47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99) je Občinski svet
občine Kočevje na 25. redni seji dne 3. 12. 2001 sprejel

PROGRAM
priprave za izdelavo »Sprememb in dopolnitev
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 64/95)«

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

5265.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in izobesi na
oglasnih deskah vseh enot Vrtca Kočevje.

75.327 SIT
53.110 SIT

2
Cene iz 1. točke začnejo veljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je sklep sprejet.

I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV
1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 19862000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje
za obdobje 1986-1990, dopolnjen v letu 1999 (Uradni list
RS, št. 71/00) (v nadaljevanju: »PP Občine Kočevje«) in
odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov s
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v letu 1999, za območje
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 71/00), dajeta pravno
podlogo za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Kočevsko Polje (PUP2) v
Občini Kočevje (Uradni list RS, 64/95) (v nadaljevanju:
»Spremembe in dopolnitve PUP2«).
2. člen
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag, posebnih strokovnih
podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku
priprave in sprejema Sprememb in dopolnitev PUP2. Subjekte, ki sodelujejo pri pripravi in izdelavi Sprememb in dopolnitev PUP2, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge, ki jih morajo opraviti ter roki za posamezne faze izdelave
Sprememb in dopolnitev PUP2.
Spremembe in dopolnitve se v vsebinskem smislu pripravijo tako,da se pripravi:
– dopolnjen in spremenjen tekstualni del odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Kočevsko Polje (PUP2) v
Občini Kočevje, ki bo prikazoval nova merila in pogoje za
posege v prostor, komunalnega opremljanja zemljišč, urejanja zelenih površin,

Uradni list Republike Slovenije
– dopolnjeni katalog, v katerega se opišejo in utemeljijo merila in pogoji za posege v prostor za posamezna ureditvena območja,
– na novo izdelajo usmeritve za posege v prostor, ki so
bila do sprejetja PP Občine Kočevje glede načina urejanja
opredeljena kot območja, ki jih urejajo prostorsko izvedbeni
načrti, po sprejetju PP Občine Kočevje pa se predvideva kot
način urejanja PUP,
– natančneje določil namensko rabo proizvodne cone
Mrtvice (P2/P1),
– nov kartografski izris celotnega območja, ki se ureja
s PUP v merilu 1:5000 (topografski in katastrski način) in bo
usklajen s PP Občine Kočevje, ter katastrski izris ureditvenih
območij naselij v merilu 1:1000 s posameznimi podconami.
– PUP se dopolni z izsledki strokovnih podlag na področju prometne infrastrukture (kolesarske poti, pešpoti, …).
Osnovne usmeritve ureditvenih območij naselij, ki se
urejajo s PUP2 so določene v PP Občine Kočevje.
Vsebina Sprememb in dopolnitev tekstualnega dela
odloka PUP-a mora biti pripravljena v skladu in po postopku
kot ga zahteva navodilo o vsebini in metodologiji izdelave
posebnih strokovnih podlag (Uradni list SRS, št. 20/85) ter
zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list RS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
26/90, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: »ZUNDPP«).
II. PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP2
3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave
Območje, ki se ureja s PUP2 je določeno v grafičnem
delu PP Občine Kočevje.
Spremembe in dopolnitev PUP2 morajo biti pripravljene skladno z določili ZUNDPP, z navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih
aktov (Uradni list RS, št. 14/85) ter zakonom o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP2 so:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–1990, dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/00)
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih, objektih
in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve itd.),
– podatki o okolju, ter varstvu naravne in kulturne dediščine območja,
– idejna zasnova kolesarskih poti na kočevskem
3. Posebne strokovne podlage
V skladu z ZUNDPP in navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in vsebini prostorsko izvedbenih aktov, se
za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP2 pripravijo dopolnitve posebnih strokovnih podlag za celotno območje PUP2
in za posamična področja izdela poročilo o presoji vplivih na
okolje, kolikor se v postopku izdelave in sprejema ugotovi,
da je to potrebno.
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III. SOGLASJA, POGOJI IN MNENJA
4. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP2, ter soglasja k dopolnjenemu osnutku sprememb
in dopolnitev PUP2 so:
– Občina Kočevje, Oddelek za okolje in prostor,
– Občina Kočevje, Oddelek za gospodarstvo, turizem
in gospodarske javne službe,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje vodnega gosp.,
– Regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana,
– JP Komunala Kočevje,
– JP Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje,
– Hydrovod d.o.o, Kočevje
– Telekom Slovenije, PE Kočevje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo,
– Direkcija RS za ceste, izpostava Novo mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje,
– Krajevna skupnost Šalka vas,
– Krajevna skupnost Stara Cerkev,
– Krajevna skupnost Ivan Omerza.
5. člen
Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh
od zahteve. V fazi priprave dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev PUP2 s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev, ki so bili s strani soglasodajalcev podani pred izdelavo osnutka. Če v predpisanem roku
ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z
rešitvami v spremembah in dopolnitvah PUP2 soglašajo.
6. člen
Po sprejetju stališč do pripomb se izdela dopolnjeni
osnutek oziroma predlog sprememb in dopolnitev PUP2, ki
mora vsebovati še vsa predpisana soglasja. Ustrezno tekstualnemu delu se izdela tudi grafični del.
IV. NOSILCI POSTOPKA PRIPRAVE IN IZDELAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP2
7. člen
Naročnik in investitor UN je Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje.
Izdelovalec UN bo določen skladno s proceduro, ki jo
določa zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
Kot koordinator postopka priprave, izdelave, in sprejema UN se določi župan Občine Kočevje, oziroma strokovna
občinska služba – Oddelek za okolje in prostor pri Občini
Kočevje.
V. VI. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK IZDELAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP2
8. člen
Terminski plan izdelave sprememb in dopolnitev PUP2 je:
Dopolnjene strokovne podloge in posebne strokovne
podloge za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP2, 30 dni
po podpisu pogodbe z izvajalcem.
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Osnutek sprememb in dopolnitev PUP2 za javno razgrnitev v 45 dneh po prejetju pogojev soglasodajalcev, oziroma max. 150 dni po podpisu pogodbe.
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev
PUP2, 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi, ki se
objavi v Uradnem listu RS.
Stališča do pripomb, 15 dni po prejemu pripomb iz
javne razgrnitve.
Dopolnjen osnutek oziroma predlog sprememb in dopolnitev PUP2 s soglasji, 60 dni po sprejetju stališč do
pripomb podanih v javni razgrnitvi.
Končno gradivo, 15 dni po sprejetju sprememb in dopolnitev PUP2 na občinskem svetu.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek sprememb in dopolnitev PUP2 vsebuje vse
sestavine opredeljene z ZUNDPP, z navodilom o vsebini
potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov, ter tega programa priprave, predlaga županu, da
se osnutek javno razgrne.
Župan Občine Kočevje predlaga Občinskemu svetu
občine Kočevje, da sprejme sklep o tridesetdnevni javni
razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP2. Sklep o
javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev
se izvede na sedežu Občine Kočevje, KS Stara Cerkev, KS
Ivan Omerza in KS Šalka vas, za čas tridesetih dni od dneva
objave sklepa o javni razgrnitvi. V času javne razgrnitve se
organizira javna obravnava. Občani, organi in organizacije
ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev PUP2.
Po končani javni razgrnitvi župan Občine Kočevje zavzame stališča do pripomb in predlogov in jih poda v potrditev
Občinskemu svetu Občine Kočevje. Na podlagi sprejetega
sklepa o zavzetju stališč, izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP2 pripravi dopolnjen osnutek, na katerega je potrebno pridobiti soglasje soglasodajalcev. Tako izdelan predlog
župan Občine Kočevje posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu
RS.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Kočevje.
Št. 352-63/01-141
Kočevje, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

KOSTEL
5267.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Kostel za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95, 9/96 – odl. US RS, 39/96, 44/96
– odl. US RS, Uradni list RS, št. 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00 – sklep US RS in
28/01 – odl. US RS), zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine

Uradni list Republike Slovenije
Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine
Kostel na 26. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Kostel
za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kostel za leto 2001
(Uradni list RS, št. 52/01) se prvi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
Proračun Občine Kostel za leto 2001 je določen v
skupni višini 163,930.000 SIT, od tega
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski presežek

163,930.000 SIT
163,930.000 SIT
–

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, je razvidna iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-03 03/01
Kostel, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

5268.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Kostel

Na podlagi 10. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01) in 7. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS,
št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 26. redni seji
dne 13. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Kostel
1. člen
S tem odlokom Občina Kostel ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Kostel (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: “OBZERANJE PO KOSTELE“
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Kostel.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni periodični tisk. Glasilo je namenjeno obveščanju
javnosti o dogodkih v Občini Kostel ter o hotenjih in interesih občanov Občine Kostel. Cilj glasila je objavljanje objektivnih informacij o pomembnejših področjih življenja in dela v
občini.
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5. člen
Glasilo se izdaja najmanj dvakrat letno, lahko pa izide
tudi kot izredna številka.
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
6. člen
Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje štiričlanski uredniški odbor za izdajanje glasila za mandatno dobo 1 leta (v nadaljevanju: odbor). Mandati članov odbora niso vezani na mandate članov občinskega sveta. Naloge odbora so:
– obravnava programsko zasnovo glasila;
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove;
– izdajatelju glasila podaja mnenja o imenovanju in razreševanju odgovornega urednika;
– obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega
urednika;
– obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z
glasilom;
– opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in
uresničevanjem njegove programske zasnove.
7. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in po predhodnem mnenju uredniškega odbora za
mandatno obdobje 1 leta.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje pogoje iz 19. člena zakona o medijih.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila;
– pripravlja in ureja glasilo;
– odgovarja za uresničevanje sprejete programske zasnove;
– vodi in usklajuje delo članov odbora in dopisnikov,
– brezplačno objavi sporočila občanom Občine Kostel
na zahtevo občinskega sveta ali župana;
– izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom
mandata po postopku kot je bil imenovan.
8. člen
Občinski akti (odloki, pravilniki, sklepi) se objavljajo v
uradnem glasilu Občine Kostel, ki je lahko priloga tega
glasila.
9. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na
predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se
podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska
izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.
10. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene
župan.
11. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih
sredstev.
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12. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila, materialni stroški uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
13. člen
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev,
mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list.
Podrobnejša pravila za objavo iz prejšnjega odstavka
sprejme v skladu z zakonom o volilni kampanji uredniški
odbor.
Pravila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti
takšna, da zagotavljajo enakopravnost vseh kandidatov in
kandidatnih list.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 08/01
Kostel, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

KRANJ
5269.

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2002

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 70/01) in 18. in
100. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95) je svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne 19. 12.
2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Mestne občine Kranj za leto 2002 (v nadaljevanju: odlok),
upravljanje s predvidenimi prihodki in drugimi prejemki ter
odhodki in drugimi izdatki proračuna ter občinskim premoženjem. Odlok ureja tudi obseg zadolževanja, upravljanje
dolgov in poroštva Mestne občine Kranj.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo mestni občini
prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin, in drugi prejemki v
skladu s posebnimi zakoni. Prejemki proračuna obsegajo
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III. OBSEG PRORAČUNA

sredstva za financiranje primerne porabe in financiranje drugih nalog.
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov, sprejema pa se na nivoju štirimestnih
kontov.
Splošni del proračuna sestavlja skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine
Kranj.

11. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Kranj so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja in so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Splošni del proračuna MO Kranj se za leto 2002 na
ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v 000
SIT):
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina/podskupina kontov

I.

4. člen
Z odlokom lahko mestna občina odpre proračunski
sklad, ki je evidenčni račun v okviru računa proračuna, in
sicer zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja posebnega namena.

70

II. CILJI PRORAČUNA IN NAČELA ODLOKA

71

700
703
704
710

5. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge
namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi
predpisi.

711
712
713
714

6. člen
Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati
načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

72

7. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo
občini oziroma jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih
uporabnikov za posamezne namene.

73

8. člen
Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Izjema
so prejemki, ki jih kot namenske določata zakon o javnih
financah in zakon o izvrševanju proračuna RS ter prejemki,
ki so v obrazložitvi proračuna vezani na določene izdatke.
9. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila
odobrena, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov, ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik
preneha financirati, opravljanja njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog župana odloči Svet mestne
občine Kranj.

720
722

730
74
740

II.
40
400
401
402
409
41
410
411
412
413

10. člen
Občinsko premoženje je po zakonu o javnih financah
finančno in stvarno. Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti
občine, ki ga upravljajo javni zavodi, javni skladi in agencije
in terjatve. Kapitalske naložbe so delnice in deleži v gospodarskih družbah in javnih podjetjih. Stvarno premoženje so
premičnine in nepremičnine.

42
420
43
430
III.

SKUPAJ PRIH. (70+71+72+73+74)7.011.326
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.014.350
DAVČNI PRIHODKI
4.854.434
Davki na dohodek in dobiček
3.564.504
Davki na premoženje
878.440
Domači davki nablago in storitve
411.490
NEDAVČNI PRIHODKI
1.159.916
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
392.762
Takse in pristojbine
30.856
Denarne kazni
20.620
Prihodki od prodaje blaga in storitev
61.877
Drugi nedavčni prihodki
653.801
KAPITALSKI PRIHODKI
921.156
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 314.238
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
606.918
PREJETE DONACIJE
10.900
Prejete donacije iz domačih virov
10.900
TRANSFERNI PRIHODKI
64.920
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
64.920
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

7.602.199
1.868.938
334.480
46.476
1.422.982
65.000
2.540.586
105.824
938.455
113.165
1.383.142
2.369.763
2.369.763
822.912
822.912

-590.873
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B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
skupina/podskupina kontov

IV.
75
750
751
752
V.
44
440
441
442

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
112.594
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 112.594
Prejeta vračila danih posojil
112.594
Prodaja kapitalskih deležev
0
Kupnine iz naslova privatizacije
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
7.500
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAP. DELEŽEV
7.500
Dana posojila
0
Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
7.500
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0

VI.

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

105.094
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šajo ob koncu leta največ 1,5% vseh prejemkov proračuna.
Znesek proračunske rezerve je določen v splošnem delu
proračuna, ki se med letom povečuje za prejemke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, potres, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in
– druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča s sklepom župan do višine 1,000.000 SIT in o tem obvesti Svet mestne
občine Kranj na prvi naslednji seji in ob predložitvi odloka o
zaključnem računu.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
15. člen
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih
prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in
vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.

skupina/podskupina kontov

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
50

IX.

0
0
0
0
0
0

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-485.779

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)

485.779

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

590.873

12. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5%
celotnih prejemkov in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije za
leto 2002 je določen v splošnem delu proračuna.
13. člen
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča na
predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o
prerazporeditvi sredstev župan do višine 500.000 SIT za
posamezni namen in o tem obvešča svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi odloka o zaključnem računu.
Prerazporejena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
14. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se med letom izloča del
skupno doseženih letnih prejemkov proračuna tako, da zna-

16. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom med uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta, če ni
med občino in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se
upošteva zapadlost obveznosti uporabnikov in likvidnostno
stanje proračuna.
17. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena
za posamezne namene.
Uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki
zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že
planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti iz prejšnjega odstavka za investicijske odhodke in investicijske transfere ne
sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2003 največ 70% pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika iz drugega odstavka tega člena za blago in storitve ter tekoče
transfere ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se
ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodbami.
18. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v
zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma in sicer v
primerih in na način, ki ga predpiše minister za finance.
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19. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s posebnim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno,
največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.
V primeru, da se med izvajanjem začasnega zadržanja
uporabe sredstev proračun ne more uravnovesiti, mora župan 15 dni pred iztekom sklepa predložiti svetu ustrezne
ukrepe oziroma spremembo proračuna (rebalans).
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ni za porabo sredstev v skladu s predpisi po posameznih
namenih oziroma programih in podprogramih.
Oddelek za finance izvaja finančno poslovanje proračuna in lahko predlaga županu odločitev o začasni uporabi
tekoče likvidnosti proračuna.
26. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba. Odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti so predsedniki krajevnih skupnosti
oziroma od njih pooblaščene osebe.

V. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
20. člen
Prerazporejanje proračunskih sredstev je dovoljeno pod
pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih financah in ta
odlok.
21. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev posameznega programa na podlagi predloga pristojnega oddelka s sklepom o prerazporeditvi sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s
tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
Obseg prerazporeditev iz prvega odstavka ne sme preseči 10% vseh v sprejetem proračunu zagotovljenih sredstev posameznega programa.
V drugem odstavku navedena omejitev ne velja za prerazporeditve med konti posameznega podprograma.
22. člen
Župan sme na predlog posameznih oddelkov občinske
uprave prerazporejati proračunska sredstva tudi med posameznimi programi, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog in
programov, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Obseg prerazporeditev iz prvega odstavka tega člena v
primerih zmanjševanja sredstev posameznega programa ne
sme presegati 1% sredstev tega programa ob sprejemu
proračuna oziroma rebalansa.
23. člen
Sprememba namena in višine sredstev v okviru posameznega programa, ki presegajo pogoje iz 21. in 22. člena
tega odloka, se opravijo s spremembo proračuna (rebalansom). Prerazporeditve sredstev med posameznimi programi
se praviloma morajo opraviti s spremembo proračuna.
O sklepih o prerazporejanju sredstev med podprogrami in konti mora župan pisno obveščati Svet mestne občine
Kranj v poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi
odloka o zaključnem računu.
24. člen
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, ki jih
pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ker se
njihov prejemnik določi na podlagi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna oziroma so bili ti izdatki predvideni na drugih kontih.

VII. NAMENSKI PREJEMKI
27. člen
Namenski prejemki proračuna MOK za leto 2002 so
donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj in druge vrste namenskih prihodkov, ki jih kot take opredeljuje
zakon o izvrševanju proračuna. Med namenske prejemke se
štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna za določene
namene.
Namenski prejemek so tudi prihodki iz naslova požarne
takse po zakonu o varstvu pred požarom ter lastni prihodki
krajevnih skupnosti (samoprispevki in drugi lastni prihodki).
28. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
Povečanje proračuna evidentira oddelek za finance,
župan pa o tem pisno obvešča Svet mestne občine Kranj v
poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi odloka o
zaključnem računu oziroma te prihodke in odhodke vključi v
predlog rebalansa proračuna.
VIII. ZADOLŽEVANJE IN OBSEG POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
29. člen
Zadolževanje Mestne občine Kranj je možno na način
in v skladu z določbami 85. člena zakona o javnih financah
ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
30. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne višine 100,000.000 SIT. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh zadolžitev
in poroštev.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih
oseb javnega sektorja je soglasje sveta MO Kranj.
IX. PRORAČUNSKI NADZOR

VI. ODGOVORNOST ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
25. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovor-

31. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo
in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja Nadzorni
odbor mestne občine Kranj.
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32. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za
analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu z 9., 17. in 18. členom tega odloka ter drugim
odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana Svet mestne občine Kranj.
Župan o tem poroča na prvi naslednji seji Sveta mestne
občine Kranj.
X. POROČANJE
33. člen
Neposredni uporabniki proračuna Mestne občine Kranj
morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta
in letno poročilo za preteklo leto in ga predložiti županu do
28. februarja tekočega leta.
34. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega
proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu za finance do 31. marca tekočega leta.
35. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna Svetu mestne občine Kranj v sprejem. O sprejemu zaključnega računa župan obvesti ministrstvo za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
36. člen
Med letom je župan dolžan o realizaciji proračuna poročati Svetu mestne občine Kranj po zaključenem polletju.
Svet mestne občine ali pristojni odbori lahko zahtevajo skrajšana poročila tudi izven polletnega obdobja v primerih, ko
oceni, da je to potrebno.
XI. ZAČASNO FINANCIRANJE
37. člen
V obdobju začasnega financiranja MO Kranj v letu
2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
XII. KONČNA DOLOČBA
38. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št, 40205-0001/01-45/01
Kranj, dne 20. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

Št.
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Program priprave zazidalnega načrta območja D
02/3 – Šolski center Zlato polje

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 43/95 in 33/96) je župan Mestne občine Kranj
dne 12. 12. 2001 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski
center Zlato polje
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine
Kranj je območje opredeljeno z oznako D 02/3 – Šolski
center in je namenjeno razvoju srednjega in visokega šolstva s spremljajočimi športnimi objekti ter dijaškimi in študentskimi domovi.
Za območje je bil sprejet zazidalni načrt Šolski center
Zlato polje (ZN), odlok objavljen v Uradnem vestniku Gorenjske, št. 15/75. Veljavnost ZN je bila na osnovi zakona o
urejanju prostora v prehodnem obdobju podaljšana z odlokom o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov z družbenim planom občine Kranj za obdobje 1986-1990 (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/86).
Programska preveritev ZN Šolski center, ki jo je v septembru 2000 izdelal Domplan, d.d. je pokazala, da določila
ZN niso v skladu z načrtovanimi posegi v to območje, zato je
ZN potrebno spremeniti oziroma v skladu z 82. členom
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor izdelati
nov ZN.
2. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
Za organizacijo priprave zazidalnega načrta se kot nosilec določi Oddelek za okolje in prostor Mestne občine
Kranj. Variantne strokovne rešitve se ne izdelajo.
Za izvajalca je bil na podlagi zbiranja ponudb izbran
Domplan, d.d.
Sredstva za izdelavo zazidalnega načrta se zagotovijo v
proračunu Mestne občine Kranj.
3. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in podjetja, ki dajejo pogoje in
soglasja k zazidalnemu načrtu so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Gorenjske,
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju,
– Direkcija RS za ceste,
– Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne
službe,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., EE Vodovod,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., EE ČN in
kanalizacije,
– Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne
energije,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
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– Domplan, d.d., PE Energetika,
– TELE-TV, d.o.o.,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-

lje.
Pred pričetkom priprave zazidalnega načrta morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca
podati pogoje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor podati
svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od prejema zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje da
jih nimajo.
V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev.
4. člen
Posebne strokovne podlage
Zazidalni načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag:
– veljavni ZN Šolski center,
– geodetski posnetek območja,
– programska preveritev ZN Šolski center Zlato polje,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih objektih in napravah,
– preveritev trase severne obvoznice,
– posestna analiza,
– idejne rešitve objektov in naprav,
– idejni projekt rekonstrukcije ceste R2-410, pododsek Kidričeva ulica,
– strokovna ocena obremenitve okolja.
5. člen
Vsebina in obseg zazidalnega načrta
Zazidalni načrt območja D 02/3 – Šolski center bo
obsegal:
a) Odlok o zazidalnem načrtu
b) Tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Kranj,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo,
– opis funkcionalnih in oblikovalskih rešitev objektov in
naprav,
– opis potrebnih prilagoditev obstoječih in izgradnje
novih prometnih, komunalnih, energetskih objektov in naprav ter objektov in naprav zvez,
– opis rešitev v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o lastništvu, površini in vrsti rabe,
– ocena stroškov za realizacijo,
– opis etap izvajanja.
c) Grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov v m 1:5000,
– prikaz širšega območja urejanja v m 1:5000,
– ureditvena situacija v m 1:500 s prikazom:
· meje ureditvenega območja,
· funkcionalnih in oblikovalskih rešitev objektov naprav,
· idejnih rešitev prometnega, komunalnega, energetskega omrežja in omrežja zvez,
· zasnove ureditve zelenih površin,
· prostorskih rešitev za obrambo in zaščito,
· etap izvajanja zazidalnega načrta,
– načrt gradbenih parcel,
– tehnični elementi za zakoličbo objektov in naprav.
d) Soglasja organov, organizacij in podjetij.
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6. člen
Terminski potek priprave zazidalnega načrta
– pridobitev pogojev k ZN – januar 2002
– obravnava osnutka na Svetu mestne občine Kranj –
februar 2002
– javna razgrnitev osnutka ZN – marec 2002
– župan sprejme stališča do pripomb – april 2002
– izdelava dopolnjenega osnutka in pridobitev soglasij
– maj 2002
– sprejem predloga na Svetu mestne občine Kranj –
junij 2002.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-0005/01-2489-48/02
Kranj, dne 12. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

KRŠKO
5271.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00) in 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet
občine Krško na 29. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Krško
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Krško (Uradni list RS, št. 39/98, 8/99, 84/99 in
106/99) se v 2. členu na koncu drugega odstavka črta pika
in doda besedilo:
»in za površine na katerih so zgrajeni daljnovodni stebri
in za površine, na katerih stojijo stebri za distribucijo električne energije in transformatorji.«.
2. člen
V 9. členu se doda četrti odstavek, ki glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se, v
skladu z 2. členom tega odloka, plačuje tudi od:
a) površin pod daljnovodnimi stebri in površin, ki so
potrebne za normalno rabo le-teh, in sicer 100 m2 za vsak
posamezni daljnovodni steber,
b) površin za normalno rabo objektov in stebrov za
distribucijo električne energije, in sicer 5 m2 po stebru, kar
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velja tudi za transformatorje, ne pa za stebre omrežja, namenjene za priključevanje posameznih objektov.«.
3. člen
Doda se 14.a člen, ki glasi:
»14.a člen
Za obračun nadomestila za območja iz četrtega odstavka 9. člena tega odloka se določi 3000 točk, ne glede na
kategorijo območja in vrsto zemljišča.
Letna višina nadomestila za območja iz četrtega odstavka 9. člena tega odloka se določi tako, da se število
točk iz prvega odstavka tega člena pomnoži z ustrezno
površino in z vrednostjo točke, določene na podlagi 15.
člena tega odloka.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002.

Št.

5273.

OBVEZNO RAZLAGO
tretjega odstavka 28. člena odloka o ravnanju
z odpadki v Občini Krško
(Uradni list RS, št. 36/00)
v naslednjem besedilu:
»Gospodinjstva in občasni povzročitelji so dolžni plačevati stroške za ravnanje z odpadki z dnem, ko izvajalci začnejo zanje opravljati storitev ravnanja z odpadki.«.
Št. 353-11/00
Krško, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

KUZMA
5274.

Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – 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), 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško (Uradni
list RS, št. 39/98, 8/99, 84/99 in 106/99) ter 16. in 79.
člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 –
prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 29.
seji dne 13. 12. 2001 sprejel

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2002
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 znaša 0,261 SIT.
2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 420-08/01-0509
Krško, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

Obvezna razlaga tretjega odstavka 28. člena
odloka o ravnanju z odpadki v Občini Krško

Na podlagi 99. člena poslovnika o delu Občinskega
sveta občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01) je Občinski
svet občine Krško na 29. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

Št. 1/18-414-5/98
Krško, dne 13. decembra 2001.

5272.
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Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Kuzma v letu 2002

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01) in 29. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS,
št. 21/99 in 12/01) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Kuzma v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kuzma za leto 2002 se
financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Kuzma za leto 2001 in
za iste programe kot v letu 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu lahko
traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
prejeti prejemki in plačane obveznosti vključijo v proračun
Občine Kuzma za leto 2002.
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6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 031-01/01-71
Kuzma, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

LENDAVA
5275.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
in o izvajanju gospodarskih javnih služb

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99, 119/00) je Občinski svet občine Lendava na 29. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
in o izvajanju gospodarskih javnih služb
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS,
št. 11/98 in 119/00) se v 3. členu dodata nov tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
“Oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda lahko izvajajo v skladu z
zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi tudi posamezne
krajevne skupnosti, ki so pravne osebe.
Sklep iz tretjega odstavka tega člena sprejme na pobudo krajevne skupnosti občinski svet.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-01
Lendava, dne 13. decembra 2001.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

5276.

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

Na podlagi 66. člena odloka o odvajanju in čiščenju
odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 82/01) in 17. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet
občine Lendava na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK
o javni kanalizaciji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu: tehnični pravilnik) se podrobneje urejajo te-
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hnični normativi in postopki pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda.
2. člen
Tehnični pravilnik je obvezen za vse sodelujoče pri
projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju in upravnem
postopku, za izvajalca javne službe in uporabnike javne kanalizacije.
3. člen
Javna kanalizacija so medsebojno funkcionalno povezane naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in
čiščenje odpadnih voda uporabnikov. Naprave in objekti
javne kanalizacije so:
– kanalizacijsko omrežje z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visokih voda,
– zadrževalni bazeni padavinskih voda,
– črpališča odpadnih voda,
– čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda,
– drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno
in nemoteno odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
4. člen
Notranja kanalizacija so naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadnih voda samo enemu
uporabniku in ki je priključena na javno kanalizacijo. Za
notranjo kanalizacijo se štejejo:
– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje in nevtralizacijo odpadnih voda,
– spojni kanal,
– kontrolni jašek na spojnem kanalu,
– čistilna naprava za predčiščenje.
5. člen
Notranja kanalizacija je praviloma priključena na javno
kanalizacijo po spojnem kanalu v najbližji revizijski jašek. V
predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko omrežje za
zbiranja odpadnih in padavinskih voda, mora biti notranja
kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode odvajajo
po ločenem spojnem kanalu.
6. člen
Kanalizacijsko omrežje in naprave se po svojem namenu in funkciji delijo na sekundarne, primarne in magistralne.
a) sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega omrežja za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju
(stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših naselij),
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših naselij),
b) primarno omrežje in naprave:
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadnih in padavinskih voda iz dveh ali večstanovanjskih ali drugih območjih v
ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih),
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda iz večstanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naselij),
– naprave za čiščenje odpadnih voda iz večstanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih),
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c) magistralno omrežje in naprave, ki zajema omrežje in
naprave, ki so regijskega ali medregijskega pomena, in sicer:
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda na magistralnem omrežju,
– čistilne naprave, s katerimi se zaključuje magistralno
omrežje.
7. člen
Drugi izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– notranja kanalizacija je kanalizacija v objektu in zunaj
njega do priključka na javno kanalizacijo,
– kanal je cevovod za odvajanje odpadnih voda, ki je
položen v zemljo in deluje po težnostnem ali tlačnem načelu,
– spojni kanal je kanal od objekta do priključka na
javno kanalizacijo,
– priključek je mesto priključitve spojnega kanala na
javno kanalizacijo,
– kontrolni jašek je jašek na spojnem kanalu za meritve
in odvzem vzorcev,
– revizijski jašek je jašek na notranji ali javni kanalizaciji
za opravljanje nadzora vzdrževalnih del,
– podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku
za premostitev višinske razlike v kanalu ali na priključku,
– kaskada je prelivna stopnica v kanalu,
– zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinskih voda,
– razbremenilnik visokih voda je jašek za regulacijo
vtoka padavinskih voda v javno kanalizacijo,
– peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadnih
voda,
– črpališče je objekt za prečrpavanje odpadnih voda,
– čistilna naprava je objekt za primarno, sekundarno in
terciarno čiščenje odpadnih voda,
– čistilna naprava za predčiščenje je naprava v lasti
uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da se iz odpadnih
voda popolnoma ali delno izločijo tiste škodljive snovi, ki bi
poslabšale lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji in je
nameščena praviloma pred priključkom na javno kanalizacijo.
II. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE
KANALIZACIJE
8. člen
Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati
določila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljujejo veljavni standardi. Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je
potrebno zagotoviti takšno izvedbo, da je na vsakem mestu
možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije in naprav.
9. člen
Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo ustrezne cevi, ki ustrezajo tehničnim predpisom in veljavnim standardom.
10. člen
Najmanjši dovoljeni profil kanala javne kanalizacije je
∅ 200 mm, najmanjši dovoljeni profil spojnega kanala je
∅ 150 mm.

Št.

108 / 27. 12. 2001 / Stran 11941

11. člen
Najmanjši dovoljeni padec kanala javne kanalizacije se
določi tako, da hitrost v kanalu pri srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0,5 m/s. Največji dovoljeni padec kanala
javne kanalizacije je 6%.
12. člen
Kadar zaradi terenskih razmer ne bi bilo mogoče zgraditi kanala z največjim dovoljenim padcem, se v revizijskem
jašku zgradi kaskada. Kadar je razlika med priključnim in
glavnim kanalom večja od 1 m, se mora zgraditi podslapje
dimenzionirano na sušni pretok. Podslapje se zgradi na
zunanji ali notranji strani revizijskega jaška z vertikalno cevjo
in iztočnim lokom 90°.
13. člen
Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na
posteljico iz ustreznega materiala debeline 10 cm.
14. člen
Cevi za kanal javne kanalizacije ali spojni kanal se
morajo zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je
kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini,
ki se določi na podlagi statičnega računa.
15. člen
Na kanalu morajo biti revizijski jaški za potrebe vzdrževanja. Največja dovoljena razdalja med jaški je enaka stokratnemu premeru cevi (L = 100 x D), vendar ne več kot
100 m. Revizijski jašek se mora zgraditi na vseh mestih
spremembe smeri, profila ali padca kanala.
16. člen
Revizijski jašek se zgradi iz montažnih elementov ali
zabetonira na mestu samem iz vodotesnega betona. Tlorisna dimenzija jaška na kanalu javne kanalizacije je najmanj
80 x 80 cm ali ∅ 80 cm, na spojnem kanalu pa najmanj 60
x 60 cm ali ∅ 60 cm. Jašek mora biti pokrit z litoželeznim
pokrovom dimenzije 60 x 60 cm ali ∅ 60 cm. Nosilnost
pokrova na jaških, zgrajenih na voznih površinah, mora biti
najmanj 15 t, na ostalih površinah pa najmanj 5 t. Pokrov na
jašku, ki je zgrajen na poplavnem terenu, ne sme biti perforiran.
17. člen
Na spojnem kanalu za odvod padavinskih voda z utrjenih površin v javno kanalizacijo mora biti zgrajen peskolov.
Dimenzioniran mora biti tako, da je največja hitrost pretoka
skozi peskolov 0,2 m/s.
18. člen
Kjer obstaja možnost onesnaženja odpadnih voda z olji
ali maščobami (garaže, delavnice, pralne ploščadi, kuhinje
itd.), mora biti pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajen
lovilec olj oziroma maščob.
19. člen
Kjer obstaja možnost, da bi zaradi okvar ali drugih
vzrokov lahko odtekla v javno kanalizacijo taka odpadna
voda, ki bi lahko povzročila okvaro javne kanalizacije ali
porušila režim na čistilni napravi, mora biti notranja kanalizacija zgrajena tako, da je možno odvod v javno kanalizacijo
trenutno prekiniti oziroma zadržati.
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20. člen
Izvajalec javne službe ni odgovoren za posledice nepravilno izvedene notranje kanalizacije, kot je npr. neposredna priključitev objektov, ki so pod nivojem pokrovov revizijskih jaškov na javni kanalizaciji itd.
21. člen
Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkušen na vodotesnost z zrakom oziroma z vodo od jaška do jaška. Jašek
se preizkuša na vodotesnost posebej. Preizkus vodotesnosti opravljajo pooblaščene pravne in fizične osebe, ki o
preizkusu napravijo zapisnik.
22. člen
Komunalni vodi (telekomunikacijski ali električni vodi,
vodovod, toplovod, plinovod itd.), ki potekajo vzporedno s
kanalom javne kanalizacije, morajo biti praviloma odmaknjeni najmanj 1 m od kanala. Kadar navedenih pogojev ni
mogoče zagotoviti, se odmik za vsak primer posebej dogovori z izvajalcem javne službe.
Vsa križanja vodov morajo biti projektno, tlorisno in
višinsko obdelana.
23. člen
Investitor gradnje kanalizacije, ki ima značaj javne kanalizacije, mora le-to predati v lastništvo občine. Občina
preda to kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne službe. Ob
primopredaji, o kateri se sestavi zapisnik, mora investitor
izročiti občini oziroma izvajalcu javne službe naslednjo dokumentacijo:
– projekt z gradbenim dovoljenjem,
– projekt izvedenih del, izdelan po določbah pravilnika
o podzemnem katastru, (vsebovati mora podatke, ki so vsebovani v katastru izvajalca javne službe),
– zapisnik o preizkusu vodotesnosti,
– uporabno dovoljenje,
– evidence, knjigovodske in blagajniške podatke, listine o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in druge
poslovne zadeve.
Na podlagi zapisnika o prevzemu kanalizacije izvajalec
javne službe le-to vnese v kataster komunalnih naprav.
24. člen
V primeru, da gre za prevzem v upravljanje javne kanalizacije, ki jo je do tedaj upravljala krajevna skupnost, vaški
odbor ali druge pravne ali fizične osebe, ki ni bil organiziran
po veljavnih predpisih v smislu ustrezne lokalne javne službe
za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, so
dovoljena odstopanja od zahtev. V tem primeru mora imeti
javna kanalizacija, ki se predaja, vsaj:
1. izdelan grafični prikaz javne kanalizacije v merilu
najmanj 1: 5000,
2. izdelano hidravlično in sanitarno-tehnično analizo obstoječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoročnih
sanacijskih ukrepov in oceno potrebnih vlaganj (sanacijski
program),
3. izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju javne
kanalizacije v smislu zadovoljevanja zahtev odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda ter drugih veljavnih standardov in normativov za
kanalizacijska omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih
komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda,
4. izdelano strokovno mnenje o vključevanju javne kanalizacije v kratkoročni koncept odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda,
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5. knjigovodske podatke za posamezne vrste objektov, če pa teh ni, pa je potrebno pridobiti ustrezne vrednostne podatke s pomočjo pooblaščenega cenilca,
6. uporabno dovoljenje.
25. člen
Investitor objekta, predvidenega za priključitev na javno
kanalizacijo, si mora k lokaciji in gradnji objekta pridobiti
soglasje izvajalca javne službe. Kadar na podlagi lokacijske
dokumentacije ni mogoče opredeliti vseh pogojev priključitve objekta na javno kanalizacijo, se izda posebno soglasje
h gradnji objekta. S soglasjem se opredelijo pogoji za izgradnjo notranje kanalizacije in priključitev na javno kanalizacijo.
26. člen
Investitor predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasje k prostorskim izvedbenim aktom:
– situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1: 500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju odvajanja in čiščenja,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov;
b) za soglasja k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1: 1000 ali
1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov;
c) za soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1 : 1000 ali
1 : 500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javni vodovod,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma sodna odločitev, ki nadomesti soglasje,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
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predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov;
d) za soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je
bil objekt zgrajen pred letom 1967),
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1 : 1000 ali
1 : 500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča,
– soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov;
e) za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov;
f) za soglasje k vlogi za uporabno dovoljenje:
– situacijo izvedenega stanja kanalizacijskega priključka v merilu 1: 1000 ali 1:500, potrjeno od izvajalca in
nadzornega gradnje,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je
predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov.
Za pridobitev soglasja za obstoječe objekte se uporablja točka d) tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje
pa se predloži, če je bilo izdano.
Izvajalec javne službe lahko z namenom, da racionalizira postopke, po lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz točk a) do f)
tega člena.
Strokovno institucijo, pooblaščeno za izdajo izjav o
vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v
primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov, določajo veljavni predpisi o varovanju posameznih vodnih virov v Občini Lendava.
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27. člen
Izvajalec javne službe mora v soglasju opredeliti:
– možnosti in tehnične pogoje priključitve objekta na
javno kanalizacijo,
– koto priključitve in druge tehnične pogoje priključitve,
– zahteve o ureditvi prečiščenja in izgradnji kontrolnega jaška,
– pogoje glede posegov na obstoječo javno kanalizacijo,
– pogoje, ki jih mora investitor izpolniti pred pridobitvijo
soglasja h gradnji, kadar je pridobitev takega soglasja potrebna,
– pogoje, katerim mora ustrezati odpadna voda za izpust v javno kanalizacijo,
– postopek za neposredno priključitev na javno kanalizacijo.
28. člen
Izvajalec javne službe je dolžan izdati ali odkloniti soglasje najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge oziroma
od dne, ko je investitor dostavil potrdilo o poravnavi obveznosti plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijo.
III. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO
29. člen
Za priključitev objekta na novo oziroma rekonstruirano
javno kanalizacijo mora bodoči uporabnik javne kanalizacije
izpolniti prijavo za priključek. K prijavi za priključek mora
priložiti naslednje dokumente:
– gradbeno dovoljenje za objekt,
– načrt spojnega kanala oziroma izvršilni načrt,
– dokumentacijo o izpolnitvi posebnih pogojev iz soglasja k lokaciji oziroma gradnji,
– potrdilo o plačanem prispevku za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Lendava.
30. člen
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo ali že
aktivirano notranjo kanalizacijo skleneta investitor in izvajalec javne službe pogodbo o priključitvi, s katero opredelita
medsebojne obveznosti.
31. člen
Na podlagi prijave za priključitev in predložene dokumentacije izvajalec javne službe odobri neposredno priključitev na javno kanalizacijo s tem, da izvede priključitev ali
dopusti izvedbo pod neposredno kontrolo izvajalca javne
službe.
Smatra se, da je priključek izveden, ko izvajalec javne
službe pregleda spojni kanal in priključek ter ugotovi ustreznost izvedbe. Svoje ugotovitve dokumentira v obrazcu prijave.
V primeru, da spojni kanal ni zgrajen v skladu z izdanim
soglasjem in določili tega pravilnika, se priključitev odloži
dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo.
32. člen
Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo se
izvede v revizijskem jašku. Uporabnik javne kanalizacije, ki
je po odloku o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih,
tehnoloških in padavinskih voda dolžan na spojnem kanalu
zgraditi kontrolni jašek, si mora pred projektiranjem notranje
kanalizacije pridobiti od izvajalca javne službe smernice za
izgradnjo kontrolnega jaška.
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IV. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA, KI SE
ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJO
33. člen
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.
Količina in lastnosti industrijske odpadne vode mora biti v
skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne smejo
redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo. Odpadne vode ne
smejo imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.
34. člen
Odpadne vode iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih
ustanov morajo biti pred odvodom v javno kanalizacijo dezinficirane.
V. UGOTAVLJANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI
ODPADNE VODE
35. člen
Lastnosti odpadnih voda se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode. Uporabniki javne kanalizacije,
ki uporabljajo vodo v tehnološkem postopku proizvodnje ali
uporabljajo večje količine čistilnih sredstev, morajo v skladu
s predpisi redno izvajati preiskave fizikalnih, kemijskih ali
bioloških lastnosti odpadnih voda. Odvzem in analiziranje
vzorcev lahko opravlja samo pravna ali fizična oseba, ki ima
pooblastilo pristojnega ministrstva.
Uporabnik javne kanalizacije mora en izvod vsake analize dostaviti izvajalcu javne službe v roku osmih dni po
prejemu rezultatov analiz. Pooblaščena pravna ali fizična
oseba mora vse analize odpadnih voda, ki se izvajajo pri
uporabnikih, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo,
s katero upravlja izvajalec javne službe, dostaviti izvajalcu
javne službe istočasno kot uporabniku.
36. člen
Zaradi nadzora lastnosti odpadnih voda, ki se odvajajo
v javno kanalizacijo, se opravljajo kontrolne analize odpadnih voda.
Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma vzame v prisotnosti predstavnika uporabnika javne kanalizacije in predstavnika izvajalca javne službe. O odvzemu
vzorca se napravi zapisnik.
Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda
vsebuje škodljive snovi nad določenimi mejnimi koncentracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k
sanaciji razmer in izvajalcu javne službe povrniti morebitno
nastalo škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške kontrolne analize.
37. člen
Za ugotavljanje lastnosti odpadnih voda je odločilna
analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi, določenih v 33. členu, pa tudi
analiza trenutnega vzorca.
38. člen
V primeru večjih okvar na napravah posameznega uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust odpadnih voda v javno kanalizacijo, kateri ne ustreza predpisom, se opravijo izredne analize odpadne vode na stroške
uporabnika. V takih primerih se takoj obvesti inšpektorat za
varstvo okolja.
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39. člen
Onesnaženost odpadnih voda se ugotavlja po njenih
fizikalnih, kemijskih in biokemijskih lastnostih.
40. člen
Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo v
tehnološkem postopku (v nadaljnjem besedilu: industrijska
odpadna voda), se ugotavlja faktor onesnaženosti odpadne
vode. Faktor onesnaženosti (F) je razmerje med onesnaženostjo industrijske odpadne vode (i) in med onesnaženostjo
komunalne odpadne vode (f).
Faktor onesnaženosti je eno od meril za določitev prispevka za čiščenje odpadne vode.
41. člen
Faktorja onesnaženosti določijo ali izračunajo izvajalec
javne službe in uporabnik.
42. člen
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporabljajo podatki iz analiz reprezentativnih vzorcev. Za kontrolno analizo
se lahko uporabi tudi trenutni vzorec, vendar se faktor onesnaženosti uporabi samo za mesec, v katerem je bil vzorec
odvzet. Kadar se ta ugotovi z analizo reprezentativnega vzorca, se tako izračunan faktor onesnaženosti uporablja do
naslednjega rednega odvzema takega vzorca.
Podatki iz kontrolne analize se uporabijo samo, če so
ugotovljene koncentracije višje kot pri analizi reprezentativnega vzorca.
43. člen
Faktor onesnaženosti se uporablja za izračun prispevka za čiščenje.
44. člen
Pri določanju količin odpadnih voda, mejnih koncentracij škodljivih snovi ali potrebnih učinkov prečiščenja lahko
izvajalec javne službe predlaga upravnemu organu za določenega uporabnika:
– namesto najvišjih dopustnih koncentracij škodljivih snovi, predlaga najvišjo dovoljeno dnevno količino onesnaženja,
– predpiše strožje pogoje, kot so predpisani,
– določi izjemne pogoje za izpuščanje odpadnih voda
v skladu s predpisi.
VI. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA
IN NADZORA JAVNE IN NOTRANJE KANALIZACIJE
45. člen
Izvajalec javne službe ima ob vsakem času pravico
dostopa do vseh javnih kanalizacijskih objektov in naprav
zaradi njihovega vzdrževanja, meritev ali snemanj, zaznamovanj in drugih dejavnosti, ne glede na to, kdo je lastnik
oziroma imetnik pravice uporabe teh objektov oziroma naprave ali zemljišča, na katerem so kanalizacijski objekti ali
naprave.
46. člen
Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem omrežju, objektih in napravah oziroma povzroči škodo
zaradi škodljivih odpadnih voda, je dolžan to škodo povrniti.
47. člen
Izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za nemoteno
obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe
javne kanalizacije. Nadzor uporabe javne kanalizacije obse-
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ga tudi nadzor obratovanja in vzdrževanja notranje kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov javne
kanalizacije se mora voditi posebna evidenca.
48. člen
Pri vzdrževanju javne kanalizacije mora izvajalec javne
službe zagotavljati predvsem:
– tekoči nadzor stanja na objektih javne in notranje
kanalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontrolo iztokov in spojnih kanalov, zasledovanje in analiziranje podatkov
iz kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov in pripomb
uporabnikov javne kanalizacije,
– sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne
kanalizacije,
– čiščenje in popravilo javne kanalizacije.
49. člen
Enkrat letno se mora na vseh kanalizacijskih objektih
opraviti deratizacijo v skladu s predpisi o deratizaciji.
50. člen
Izvajalec javne službe vodi kataster javne kanalizacije v
skladu s predpisi o podzemnem katastru.
51. člen
Za vsak objekt javne kanalizacije mora biti izdelan projekt izvedenih del v skladu s predpisi o podzemnem katastru. Vsebovati mora podatke, ki jih uporablja kataster izvajalca javne službe.
52. člen
Projekt izvedenih del mora investitor predati izvajalcu
javne službe ob predaji objekta v upravljanje ali pa izdelavo
takega projekta naročiti pri izvajalcu javne službe pred začetkom gradnje.
53. člen
Izvajalec javne službe mora voditi posebno evidenco
priključkov na javno kanalizacijo in kataster notranje kanalizacije.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki morajo v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, industrijskih in padavinskih voda zgraditi naprave za predčiščenje
odpadnih voda, lovilce olj in maščob ter kontrolne jaške,
morajo to storiti najkasneje v roku šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
55. člen
Lastniki prepustnih greznic morajo le-te preurediti v
neprepustne najkasneje v roku šest mesecev po uveljavitvi
tega pravilnika.
56. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0006/01
Lendava, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.
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Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Lendava

Na podlagi 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) in na podlagi 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 17. člena
statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in
119/00) je občinski svet na 29. seji dne 13. 12. 2001
sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje športnih programov v Občini
Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Lendava določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev
sredstev, namenjenih za sofinanciranje program športa v
Občini Lendava.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po
sprejetih programskih nalogah zagotavlja država, in sredstva, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja
občina.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so
registrirani najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani
članarini.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih
financ sofinancirajo naslednje vsebine:
a) šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
– predšolske mladine,
– osnovnošolske mladine,
– srednješolske mladine.
b) šport v društvih,
– šport mladih – redna splošna vadba,
– šport mladih – šport za dosežke (selektivni šport),
– športno-rekreativna dejavnost odraslih,
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– kakovostni šport,
– vrhunski šport.
c) šport invalidov,
č) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
d) promocijske dejavnosti,
e) priznanja športnikom in športnim delavcem,
f) mednarodna dejavnost,
g) športne prireditve.

6. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v
5. členu tega pravilnika se zagotavljajo sredstva za delovanje Športne zveze Lendava, ki povezuje oziroma usklajuje
programe izvajalcev športa v občini.
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in Športno zvezo Lendava, ki izhajajo iz prvega odstavka tega člena,
se praviloma uredijo z ustrezno pogodbo.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga objavi župan
Občine Lendava in Športna zveza Lendava, Športna zveza
Lendava zbere, obdela in pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov
zagotavljata proračun Občine Lendava in država. Predlog
potrdi Skupščina Športne zveze Lendava s soglasjem Občinskega sveta občine Lendava.
8. člen
Župan in Športna zveza Lendava skleneta pogodbe z
izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi
programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih
obveznosti.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s
pogodbo se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
9. člen
Vrednotenje športnih objektov ni predmet tega pravilnika in bo zato opredeljeno v posebnem pravilniku o športnih
objektih.
10. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljene v prilogi in so sestavni del tega
pravilnika.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik za
vrednotenje programov športa v Občini Lendava z dne 3. 4.
2000.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0004/01
Lendava, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.
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LOŠKI POTOK
5278.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Loški Potok za leto 2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) in 18. člena
statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je
Občinski svet občine Loški Potok na 18. redni seji dne 14.
12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Loški Potok za leto 2001
1. člen
Prvi odstavek 2. člena odloka o proračunu Občine
Loški Potok za leto 2001 (Uradni list RS, št. 17/01) se
spremeni tako, da se glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2001
znašajo 246,805.000 SIT.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2001.
Št. 405-02/01-1
Loški Potok, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

5279.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Loški Potok v letu 2002

Na podlagi določil 44. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94), 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 30. člena statuta
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št.117/00) je župan
Občine Loški Potok sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe
Občine Loški Potok v letu 2002
1. člen
Do sprejetja občinskega proračuna za leto 2002 se
javna poraba Občine Loški Potok začasno financira po proračunu za leto 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
3. člen
Služba za izvrševanje proračuna občine mora izvrševati
plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in druga določila, opredeljena v odloku o proračunu občine.
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4. člen
Prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del
občinskega proračuna za leto 2002.

PRAVILNIK
o oddaji javnih naročil male vrednosti

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 405-04/01-1
Loški Potok, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

5280.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Loški Potok za leto 2002

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 67/97 – ustavna odločba ter
56/98), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 8. in 16. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 117/00) ter 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št.
55/99) je Občinski svet občine Loški Potok na 18. redni
seji dne 14. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Loški Potok za leto 2002
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2002 znaša
0,324 SIT letno oziroma 0,027 SIT mesečno.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se uporablja od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 423-06/01-2
Loški Potok, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

5281.

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00) ter 16.
člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00)
je Občinski svet občine Loški Potok na 18. redni seji dne
14. 12. 2001 sprejel

1. člen
Ta pravilnik se sprejema v skladu z določili zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 – v nadaljevanju:
ZJN-1) in določa obvezna ravnanja neposrednih uporabnikov proračuna Občine Loški Potok – naročnikov pri oddaji
javnih naročil male vrednosti. Javna naročila male vrednosti
so tista naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
2. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik
ravnati v skladu z zakonom in tem pravilnikom, da pri nabavi
blaga, izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti doseže
nižjo ceno.
Naročati se sme le tak obseg in kvaliteta blaga, storitev
ali gradenj, ki ustreza namenu, ki izhaja iz nalog naročnika,
pri čemer je treba ravnati kot dober gospodar v skladu z
načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev.
3. člen
Ravnanje naročnika mora temeljiti na naslednjih načelih:
– izbrati je treba najugodnejšo ponudbo glede na merila, ki so specifična za posamezno oddajo javnega naročila,
– nobenemu ponudniku se ne sme sporočati ničesar,
kar se ne sporoči tudi drugim,
– postopek mora biti transparenten, tako da ima vsakdo, ki je zainteresiran, vsak trenutek možnosti preveriti fazo
oddaje in pravilnost izvajanja postopka,
– vse ponudbe je potrebno obravnavati enakopravno.
4. člen
Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male
vrednosti obsega:
– zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti,
– razpisno dokumentacijo,
– povabilo k oddaji ponudbe,
– obrazec ponudbe,
– popis del, blaga oziroma storitev,
– predračun,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1,
– poročilo o oddaji naročila male vrednosti,
– obvestilo o oddaji naročila male vrednosti,
– pogodbo.
5. člen
Predstojnik naročnika oziroma od njega pooblaščena
oseba uvede postopek za oddajo naročila male vrednosti z
izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti,
v katerem določi tudi odgovorno osebo za vodenje postopka in izvedbo naročila.
Odgovorna oseba naročnika vodi vso dokumentacijo o
javnem naročilu male vrednosti ločeno za nabavo blaga,
izvedbo storitev oziroma gradenj in skrbi za nadzor nad
izvajanjem pogodbe oziroma izvedbo javnega naročila.
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Za pripravo razpisne dokumentacije, zbiranje ponudb
in preverjanje cene in kvalitete lahko predstojnik naročnika v
skladu s prvim odstavkom 21. člena ZJN-1 sprejme sklep o
pričetku postopka oddaje javnega naročila in v njem imenuje
strokovno komisijo za ocenitev ponudb.
6. člen
Za naročanje blaga, storitev in gradbenih del male vrednosti se uporabljajo naročilnice in pogodbe. Pogodbe in
naročilnice podpisuje predstojnik naročnika ali od njega
pooblaščena oseba.
II. NAROČANJE BLAGA, STORITEV
IN GRADBENIH DEL
7. člen
Do vrednosti 1,000.000 SIT
Za nabavo blaga, storitev in gradbenih del do vrednosti
1,000.000 SIT se lahko na podlagi zahtevka za izvedbo
javnega naročila male vrednosti uporablja naročilnica. Naročilnica vsebuje naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,
– datum,
– naziv in naslov dobavitelja,
– vrsto in količino blaga oziroma storitve,
– mersko enoto,
– ceno,
– plačilni rok,
– ime in priimek ter podpis naročnika.
Z naročilnicami se naročajo zlasti naslednje storitve:
občasne geodetske storitve, oglaševalske storitve, računalniške storitve, svetovalne storitve, notarske, odvetniške storitve, gostinske storitve, občasne tiskarske oziroma razmnoževalne storitve, občasno čiščenje, občasno prevajanje, občasne storitve vzdrževanja in popravil, izobraževalne storitve
in druge storitve, ki jih ni možno vnaprej predvideti oziroma
so enkratnega značaja ter izdelava razne dokumentacije.
Z naročilnicami se naročajo tudi manjša gradbena dela, kot so izvedbe in vzdrževanja, ter nabava materialov za
izvedbo omenjenih del.
Izjema je izvajanje strokovnega nadzora nad investicijami oziroma gradnjami, kjer se z izvajalcem storitve sklene
ustrezna pogodba.
Cena in usposobljenost ponudnika se preverja na razumen način, ki ustreza naravi naročenega blaga, višini zneska ter dejstvu ali gre za takojšnjo ali odloženo nabavo.
Naročilnice je možno uporabljati predvsem za naslednje vrste blaga: darila za poslovne namene, blaga za reprezentanco, strokovno literaturo, knjige, strokovne časopise
in revije, pisarniški material in drugo blago, ki ga ni možno
predvideti in je enkratnega značaja.
8. člen
Vrednost nad 1,000.000 do zneska določenega v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
Blago, storitve in gradbena dela v vrednosti v tem cenovnem okvirju se naročajo na podlagi dokumentacije določene v 4. členu tega pravilnika.
Razpisna dokumentacija v primeru gradenj lahko vsebuje tehnično dokumentacijo in načrte.
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III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA
IN IZVEDBO STORITEV
9. člen
Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga ali
storitev, ki se opravljajo med proračunskim letom in jih po
obsegu in časovno vnaprej ni možno natančno določiti, se
uporabljajo naročila 10. in 11. člena tega pravilnika razen v
primerih, kadar gre za nabavo storitev, pri katerih naročnik ne
more v celoti določiti cene. V tem primeru lahko naročnik
izvede pogajanja, in na pogajanja povabi ponudnike, za katere meni, da so usposobljeni izvesti določene vrste storitev.
Zlasti se pogajanja izvedejo, kadar so predmeti naročila intelektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge storitve, ki jih ni možno enoznačno opisati ali jih opredeliti po
vsebini, obsegu ali časovno oziroma ni možno določiti cene
storitve.
O pogajanjih naročnik vodi zapisnik, v katerega se
vpisujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki.
Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene
uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1.
IV. SKUPNE DOLOČBE
10. člen
Naročnik pošlje ponudnikom, za katere meni, da so
usposobljeni izpolniti javno naročilo, dokumentacijo iz druge alinee 4. člena pravilnika, odvisno od vrste (blago, storitev, gradnja) in obsega javnega naročila.
Dokumentacijo je potrebno poslati vsem ponudnikom
istočasno z navedbo datuma oziroma roka za vrnitev ponudb
ter točnega naslova naročnika. Naročnik mora dokumentacijo poslati najmanj dvema ponudnikoma.
Rok za oddajo ponudb mora omogočati ponudniku, da
pripravi pravilno ponudbo. Rok za oddajo ponudb ne sme
biti krajši od 10 dni.
Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih oziroma sprejemljivih ponudb, postopek zbiranja ponudb ponovi. Če tudi
pri ponovljenem postopku ni možno pridobiti dveh pravilnih
oziroma sprejemljivih ponudb, lahko naročnik sklene pogodbe s ponudnikom, ki je predložil ponudbo ali pa se
izvedejo pogajanja s ponudniki, ki so bili pozvani k predložitvi ponudbe.
11. člen
Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene
uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1.
Vrstni red pomembnosti meril se določi v razpisni dokumentaciji (v povabilu k oddaji ponudbe) glede na specifičnost
javnega naročila.
Javno odpiranje ponudb v postopku oddaje javnih naročil male vrednosti se ne izvaja.
Izbranega ponudnika se pozove k sklenitvi pogodbe.
12. člen
Od ponudnikov se ne zahteva bančnih garancij, temveč eno izmed ostalih vrst finančnih zavarovanj za izpolnitev
obveznosti iz 10. točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1.
13. člen
Glede usposobljenosti ponudnika za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, ponudnik ob oddaji svoje
ponudbe predloži le izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1. Pred podpisom pogodbe se od izbranega ponudnika lahko zahteva predložitev
posameznih dokumentov.
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VIII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ponudbe in ostali dokumenti morajo biti vloženi v spis o
javnem naročilu male vrednosti, o telefonskem preverjanju
in ostalih stikih s ponudniki mora biti izdelan uradni zaznamek, elektronska pošta pa mora biti v spis vložena v tiskani
obliki.
Dokumentacija se hrani v arhivu naročnika, in sicer
najmanj toliko časa, dokler trajajo pogodbeni roki izvajanja
posameznega javnega naročila oziroma naročilnice 2 leti,
dokumentacija za ostala naročila male vrednosti pa 5 let.
Skrbnik pogodbe mora nadzorovati izvajanje pogodbe
oziroma izvajanje javnega naročila ter beležiti in uveljavljati
morebitne reklamacije.
15. člen
Evidenco o naročilnicah in pogodbah v postopkih oddaje naročil male vrednosti, in sicer ločeno za blago, storitve in gradnje za občino in občinsko upravo se vodi v tajništvu občinske uprave.
Evidenca javnih naročil obsega:
1. številko in datum javnega naročila,
2. predmet javnega naročila,
3. naziv dobavitelja oziroma izvajalca storitev in njegov
sedež,
4. vrednost javnega naročila,
5. proračunsko postavko.
Ob koncu proračunskega leta mora biti izdelan skupen
prikaz vrednosti naročil, in sicer ločeno za blago, storitve in
gradnje.
16. člen
Zneski iz tega pravilnika se uporabljajo brez DDV, če
zakon ali drug predpis ne določa drugače.
17. člen
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za posredne
proračunske porabnike.
18. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
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SKLEP
o začasnem financiranju iz proračuna Občine
Mirna Peč v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mirna Peč za leto 2002,
se financiranje funkcij Občine Mirna Peč ter njenih nalog
začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2001.
2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna za
preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
V obdobju začasnega financiranja Občina Mirna Peč
ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan
31. 12. 2001.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2002.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.
4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2002 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in
nadzorni odbor.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 403-04/01-03
Mirna Peč, dne 10. decembra 2001.

Št. 403/01-4
Loški Potok, dne 14. decembra 2001.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

NOVO MESTO
MIRNA PEČ
5282.

Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Mirna Peč v letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna
razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98 in 70/00 ter
odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96 in 12/99), 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 79/01) in 100. člena statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) je
župan Občine Mirna Peč dne 10. 12. 2001 sprejel

5283.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2002

Na podlagi prvega odstavka 49. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96,
44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US), 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
predlog župana na 32. seji dne 13. 12. 2001 sprejel
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ODLOK
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2002
1. člen
S proračunom Mestne občine Novo mesto za leto 2002
(v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje porabe v Mestni občini Novo mesto v letu
2002.
2. člen
Občinski proračun za leto 2002 je določen v skupni
višini 5.354.000.000 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini
– odhodke v višini
proračunski primanjkljaj

4.981.000.000 SIT
5.296.000.000 SIT
– 315.000.000 SIT

b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil
+ 143.000.000 SIT
c) v računu financiranja
– dolgoročno zadolževanje
230.000.000 SIT
– odplačilo dolgoročnega kredita
– 58.000.000 SIT
razlika
+ 172.000.000 SIT
Proračunski primanjkljaj v znesku 315.000.000 SIT,
zmanjšan za presežek iz računa finančnih terjatev in naložb v
znesku 143.000.000 SIT ter povečan za odplačilo dolgoročnega kredita v znesku 58.000.000 SIT, bo pokrit z dolgoročnim zadolževanjem proračuna v višini 230.000.000
SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del splošnega
dela občinskega proračuna. Posebni del proračuna sestavljajo pregled prihodkov in finančni načrti neposrednih uporabnikov.
3. člen
Od zneska skupno doseženih letnih prejemkov občinskega proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov
(brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti), se izloči največ do 0,5% v proračunsko rezervo občine.
4. člen
Od skupno predvidenih letnih prejemkov občinskega
proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov (brez
izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti), se največ do 0,3%
zadrži kot splošna proračunska rezervacija za nepredvidene
namene oziroma za namene, za katere se med letom izkaže,
da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
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– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge izdatke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Višina sredstev za plače in druge osebne prejemke
zaposlenim se zagotavlja v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
Sredstva za izdatke za blago in storitve ter amortizacijo
občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge izdatke se nakazujejo na podlagi
faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
Pri dodeljevanju sredstev za financiranje dejavnosti proračunskih uporabnikov se kot prednostni kriterij upošteva
delež sredstev, pridobljenih z lastno dejavnostjo oziroma
drugih zakonito pridobljenih sredstev.
7. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na
podlagi predložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da
so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno z Zakonom o javnih naročilih.
8. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena
sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna
obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva
za posamezne namene.
10. člen
Če se v času izvrševanja proračuna ugotovi, da so
potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev pogodbenih obveznosti, se potrebna sredstva lahko prerazporedijo iz drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
Župan je dolžan za zneske, ki presegajo višino, določeno z Zakonom o javnih naročilih za gradbena dela, na
naslednji seji občinskega sveta poročati o višini in namenu
prenesenih sredstev med postavkami v okviru posameznega
področja.

5. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko
prevzemajo obveznosti ali uporabljajo sredstva proračuna le
za namene, ki so predvideni v proračunu.
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se
sredstva posrednim uporabnikom dodeljujejo praviloma kot
mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.

11. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu.
Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo
obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.
Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega višjega upravnega delavca občinske uprave. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo
odredb za plačilo, je odredbodajalec.

6. člen
Kot sredstva za delo se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,

12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lah-
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ko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja
proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
13. člen
O razdelitvi sredstev na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje programov, kjer prejemniki niso natančno in poimensko določeni, župan obvesti pristojni odbor občinskega
sveta, ki lahko pred izplačilom sredstev poda svoje mnenje.
14. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za posamezne namene javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v
posameznem primeru do višine 10% proračunske rezerve,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna.
Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o uporabi
sredstev proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ter o kratkoročnem zadolževanju.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo
dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
premoženja, so prihodki občinskega proračuna.
16. člen
Porabniki proračuna Mestne občine Novo mesto znesek nezagotovljenih sredstev obračunane amortizacije za
leto 2001 in 2002 odpišejo v breme obveznosti za sredstva
prejeta v upravljanje.
17. člen
Planirana zadolžitev v višini 230 mio SIT je pogojna in
je odvisna od soglasja ministrstva za finance. Če bo Mestna
občina Novo mesto pridobila soglasje za zadolžitev, bo sredstva namenila za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v okviru naslednjih proračunskih postavk:
– 14. Komunalna dejavnost 5 mio SIT
– 15. Cestno gospodarstvo 18 mio SIT
– 17. Stavna zemljišča 105 mio SIT
– 24. Krajevne skupnosti 30 mio SIT
– 25.8 Cestno gospodarstvo 72 mio SIT.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko zadolžujejo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
19. člen
Spremembe Odloka o proračunu se sprejemajo na
enak način kot Odlok o proračunu.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 015-05-19/2001-1200
Novo mesto, dne 13. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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SPLOŠNI DEL

Skupina Naziv

Realizacija 2000

Rebalans 2001

Plan 2002

70
71
72
74

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.207.406.913
Davčni prihodki
3.078.822.315
Nedavčni prihodki
471.789.992
Kapitalski prihodki
339.358.307
Transferni prihodki
317.436.297

4.672.200.000
3.584.500.000
222.500.000
187.000.000
678.200.000

4.981.000.000
4.207.000.000
221.000.000
248.000.000
305.000.000

40
41
42

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki

4.204.067.667
756.299.229
2.238.870.844
1.208.897.594

5.125.700.000
1.138.000.000
2.376.970.000
1.610.730.000

5.296.000.000
1.177.500.000
2.461.000.000
1.657.500.000

3.339.246

-453.500.000

-315.000.000

75

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil

65.429.772
65.429.772

90.000.000
90.000.000

143.000.000
143.000.000

14.500.000
14.500.000

14.500.000
14.500.000

0

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila in povečanje kapital.deležev

50.929.772

75.500.000

143.000.000

0

410.000.000
410.000.000

230.000.000
230.000.000

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
C) RAČUN FINANCIRANJA
50

VII. ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA
Odplačila dolga

32.045.454
32.045.454

32.000.000
32.000.000

58.000.000
58.000.000

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-32.045.454

378.000.000

172.000.000

22.223.564

0

0

Č) PRIMANJKLJAJ (III. + VI. + IX.)

5284.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnem prispevku na območju Mestne
občine Novo mesto

Na podlagi 42. do 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter 16. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
32. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnem prispevku na območju Mestne
občine Novo mesto
1. člen
10. člen Odloka o komunalnem prispevku na območju
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/01), (v
nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
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“Komunalni prispevek se ne odmerja za gradnjo javne
infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj, za objekte,
katerih investitor je Mestna občina Novo mesto ter za gradnjo objektov na demografsko ogroženih območjih v Mestni
občini Novo mesto, določenih s predpisi, ki opredeljujejo
demografsko ogrožena območja v RS, razen za naselje
Prečna (šifra naselja 159).“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-06/2000 -1200
Novo mesto, dne 13. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

5285.

Odlok o ureditvenem načrtu za športnorekreacijski park Portoval

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01) ter 36. in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. l8/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 31. seji dne 8. 11. 2001 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski
park Portoval
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se ureditveni načrt za športno-rekreacijski park
Portoval – v nadaljevanju: ŠRC, ki ga je izdelal K.A.B.,
d.o.o., Novo mesto pod št. URN-8/99. Sestavni del ureditvenega načrta so tekstualni del, odlok o UN, soglasja organov, organizacij in skupnosti in grafične priloge.
2. člen
Območje športnega parka Portoval obsega celoten prostor v okljuku Krke, skupaj z reko in obalnim pasom na drugi
strani reke, vključuje tudi zelene površine na južni strani
Topliške ceste, del ulice Irča vas in Brod.
Meja ureditvenega območja poteka na južni strani po
severnem robu parcel 1391/2, 1393 in 1388/3, nato se
obrne in poteka po SV robu parcele 6/30 in nadaljuje po
SZ robu parcele 6/27, 6/37, 6/40 in 6/21. V nadaljevanju poteka meja po južnem robu poti s parc. št. 1341/1 do
južnega roba parcele 1090/2 in se na vogalu te parcele
obrne in poteka po JZ robu ter preko parcele 1090/13 do
Topliške ceste s parc. št. 1328/4, nato po JV robu te
ceste vse do južnega vogala parcele 800/1. Tu se obrne
in poteka po JZ robu parcel št. 800/1, 799/1 in 797/1,
nato poteka po SZ robu parcele 796/2, nato pa po južnem
robu poti s parc. št. 1330. Nadaljuje se po JZ robu parcele 789 (vse v k.o. Šmihel pri Novem mestu), z vogala te
parcele prečka meja reko Krko in se nadaljuje po južnih
robovih parcel št. 360/1, 353/14 in 353/13. V nadalje-
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vanju poteka ob vzhodnem robu železnice Straža-Novo
mesto s parc. št. 1162/1 do JZ vogala parcele 414/3,
nato poteka po južnem robu iste parcele do reke Krke, po
brežini reke in se na severnem robu poti parc. št. 1156
spet naveže na železnico in poteka do JZ roba parcele
225/6. V nadaljevanju poteka ob reki do konca parcele
224/1, po njenem vzhodnem robu se navezuje na južni
rob parcele 219/3. Iz JV vogala iste parcele se meja
navezuje na SZ vogal parcele 335 (vse k.o. Bršljin). Nadaljuje se po njenem zahodnem robu ter po JZ robu parcele
358, nato poteka po JZ in JV robu parcele 354, obkroži
parcelo 368 in se po SV robu parcele 354 nadaljuje do
južnega vogala parcele 364, kjer se obrne proti vzhodu in
poteka po južnem in vzhodnem robu te parcele do poti. V
nadaljevanju poteka po SV robu poti s parc. št. 382 in JV
robu parcele 379. Od tu naprej poteka meja po železnici; v
delu, ko ta izgine v tunel, pa ob Ljubljanski cesti, v nadaljevanju pa spet ob železnici preko Krke do SZ vogala parcele 1391/2, vse v k.o. Novo mesto.
Območje obsega okoli 118 ha, glede na namembnost
so površine v območju opredeljene kot:
– površine športnih objektov in naprav,
– rekreacijske površine,
– parkovne površine,
– prometne površine,
– kmetijske površine,
– stavbna zemljišča,
– gozdne površine in
– varovalne zelene površine.
3. člen
Zemljišča, na katerih bo Mestna občina Novo mesto
zaradi javnega interesa za izgradnjo ŠRC uveljavljala predkupno pravico, v kolikor še ni zemljiškoknjižni lastnik, imajo
naslednje parcelne številke:
1388/2, 1388/4, 1414, 1390, 1384/2, 1385,
1386/1, 1386/2, 1386/3, 1386/4, 1387, 8/14, 8/26,
8/27, 8/10, 8/13, 1386/5, 6/11, 1373, 1372, 1375,
1379, 1380/2, 1380/1, 1376, 1384/2, 1384/1, 1383,
1382, 1381/4, 1381/1, 1381/3, 1381/2, 1371, 1374,
1377, 1448, 1368, 1369, 8/8, 8/22, 1370, 1367/1,
1447, 8/17, 8/25, 8/24, 8/29, 8/28, 8/9, 8/11, 8/23,
1367/2, 1365, 1366, 1364, 8/6 in 8/5, vse k.o. Šmihel
pri Novem mestu ter parc. št. 1311 in 1315, obe k.o. Novo
mesto.
II. IZHODIŠČA UREJANJA
4. člen
ŠPORTNI PARK PORTOVAL- IZHODIŠČA
Predlog ureditvenega načrta za športno in rekreacijsko
središče Portoval upošteva strokovna izhodišča, postavljena
v Programski zasnovi, izdelani leta 1994 (Uradni list RS, št.
58/95) za celotno ureditveno območje Portoval in podrobneje opredeljen program središča (ŠRC), ki ga je pripravil
Sekretariat za vzgojo, izobraževanje, šport in mladino Občine Novo mesto v letu 1998. K strokovnim podlagam sodijo
poleg veljavnih normativov in standardov še programska
študija kopališča 3Trade, d.o.o., iz leta1999 in predhodne
krajinske oziroma urbanistične analize območja.
Projektne rešitve športnih objektov je po naročilu investitorja izdelal prof. Janez Koželj.
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III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN
ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

5. člen
ŠRC je zasnovan v obliki bolj zgoščene krajine kot
mešano vmesno območje, kjer se izoblikuje postopen prehod iz mesta proti odprti krajini in pretakanje zelenega sistema. To je v obliki trikotnika urejen rekreacijski park, ki se
naslanja na rob gozda, na reko in cesto. Zasnovo parka
opredeljujejo dve programski težišči, stadion in čolnarna ter
vmesni prostor, ki pušča prost prehod v notranjost območja.
Na ta način se ustroj celotnega območja v manjšem merilu
ponovi tudi v zasnovi ŠRC, ki se v obliki ustja odpira proti
mestu in na drugi strani izteka v smeri rečnega toka na
obrežno pešpot. Ureditev upošteva v največji možni meri
tudi obstoječe poti, objekte in ureditve ter jih poskuša s
preureditvami in novimi posegi čimbolj smiselno dopolniti.
Razporeditev objektov in zasaditev se navezuje na prostorske osi in naravno izoblikovanost reliefa: tako se posamezni
objekti nizajo po dolžini v smereh rečnih teras in krajinskih
robov oziroma se z daljšo stranico odpirajo proti Krki s
Kapitljem v ozadju. Ustvarja se vtis, kot da se je topografija
preoblikovala v grajene oblike in se odprti prostor skozi njih
pretaka brez ovir.
Glede na prepoznane zakonitosti prostora in programske potrebe se objekta Kremena ne da vključiti v zasnovo
ureditve. Prav tako se je izkazalo za smiselno predvideti
možnost ureditve poletnega kopališča ob sprehajališču ob
Krki na območju, ki je v Programski zasnovi opredeljeno kot
del parkovnih površin. Ta predlog se sklada tudi s predpostavko, da je celotno območje ŠRC urejeno in oblikovano s
parkovnimi prvinami, ki soustvarjajo pester urbano-krajinski
mozaik ne glede na lego in rabo posameznih površin.
K takšnemu krajinskemu pristopu sodi tudi načelo o
zagotovljeni večnamenski rabi določenih površin, kot so
parkovno urejene terase za sončenje, pomožno nogometno
igrišče za postavitev cirkusa, ozelenjeno parkirišče za sejemske prireditve na prostem, večnamensko ploščad pred
vzhodno tribuno za skaterje idr.
Odprto zgradbo prostora ŠRC sestavlja niz posameznih ambientov odprtega in grajenega prostora, ki odgovarjajo določeni programski ali prostorski specifiki in predvideni,
časovno spremenljivi rabi skozi leto.
6. člen
Promet
Skozi območje poteka regionalna cesta II. reda št. 419
Soteska-Novo mesto-Šentjernej-Križaj-Čatež ob Savi (v poteku skozi Novo mesto od table na zahodni strani do železniškega nadvoza je to Topliška cesta), priključki na le-to so
urejeni skladno z idejnim projektom IP-15/99, ki ga je izdelal Topos in se ne spreminjajo.
Dostopi k ŠRC so predvideni s Topliške ceste in preko
pešaških mostov s strani Loke, iz Cegelnice ter pešaškega
mostu Brod–Irča vas.
Iz osrednjega parkirišča so urejeni dostopi neposredno
proti stadionu in na kopališče. Število parkirnih mest na
terenu je mogoče povečati z morebitno gradnjo dodatnih
ploščadi, ki koristijo nivojsko razliko med Topliško cesto in
prvo spodnjo teraso ŠRC. S tako, v projektni študiji preverjeni rešitvi se ekonomično poveča kapacitete parkirišča v
dveh ali treh nivojih in omogoči koriščenje parkirišča glede
na sezono ali ob večjih prireditvah ločeno ali kombinirano za
interno in javno parkiranje. Naprej od uvoza na parkirišče je
speljana servisna cesta za občasno dostavo in urgentna
vozila, ki se razveja in konča z zanko na eni strani ob pomožnem nogometnem igrišču in na drugi strani ob vhodu v
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poletno kopališče. Od tu dalje vodijo v notranjost območja
peš in kolesarske poti. Mimo vhoda na letno kopališče se
mimo teniškega parka nanje priključi še pešpot z Loke, ki je
del obrežnega sprehajališča. Vzdolž desnega brega so urejeni prostori za piknike v senci obrežne vegetacije. Pešpoti
oziroma kolesarske steze in sprehajalne steze ob reki potekajo po obodu območja in po obeh bregovih od mosta s
čolnarno na Loki na eni, do brvi in preurejene obstoječe
čolnarne pri Irči vasi na drugi strani polotoka.
7. člen
Načela
Postavljeni oblikovalski pogoji izhajajo iz načrtovalskih
predpostavk in so neločljivi del zasnove urejanja celotnega
območja.
Vsi grajeni objekti, zasloni in ploskve, skratka, vsi volumni in površine so v športno-rekreacijskem parku obravnavane in oblikovane kot pritličje zunanjega in notranjega prostora, povezano s prehodi, stopnišči, klančinami, terasami,
nasipi, brežinami, ki jih členijo različno prepustne opne.
Iz tega izhaja, da so z arhitekturo opredeljeni samo
nekateri, introvertirani (servisni) prostori kot stalni, zaprti
volumni, medtem ko je ostala grajena struktura bolj ali manj
prosojna in izvedena v lahki konstrukciji. V masivni konstrukciji so izvedeni načeloma oporni zidovi, utrditve terena in
tribune ter pomožni, tehnični prostori. Lahko konstrukcijo
pregrad, zaslonov, nadstreškov in sten tvori ovoj, sestavljen
iz različnih prosojnih in polprosojnih mrež, ki delujejo lahkotno in zračno kot deli zunanje ureditve. To je arhitektura
velikega merila, s katero se skladajo tudi sorazmerno velike
ploskve oziroma nizanje velikega števila istih arhitekturnih
elementov. Zaradi trajnosti in cene se priporoča uporaba
industrijskih polizdelkov in montažnih konstrukcij, predvsem
pa izvedba sklopov objektov in zunanjih ureditev iz prefabriciranih serijskih elementov, kot so stopnice, tribune, zidci
idr. Manjši objekti naj bodo oblikovani v obliki paviljonov in
izvedeni v leseni konstrukciji, ki se lepo sklada z značajem
rečnega ambienta in tradicijo gradnje ob vodi. Izraz arhitekture naj bo zadržan, nevtralen in naj učinkuje enotno kot
ozadje ali poudarek določenega krajinskega motiva. Temu
primerni so sivi, beli in srebrni barvni toni gradiv. Lesene
konstrukcije naj imajo naravno barvo lesa.
Podobna načela so uporabljena tudi pri zasnovi krajinske ureditve, ki upošteva obstoječi vzorec krajine in vegetacijo (vrba in javor). Različno obravnavane površine členijo
posamezne programske sklope ŠRC s ploskovnimi ureditvami, medtem ko zasloni visokoraslih dreves (topol, divji
kostanj) spremljajo glavne prostorske smeri oziroma poti v
območju. Vrste dreves se od gozdnega roba proti mestu
redčijo in trgajo v manjše in manjše skupine, tako da se
izoblikuje enoten ambient športnih objektov in igrišč, razporejenih v mestnem logu. Funkcionalne površine in poti naj
bodo utrjene na različne načine in v kombinacijah, da bi bile
čimbolj propustne. Tako je parkirišče izvedeno v kombinaciji
asfalta in travnih plošč (travne plošče se naj ne uporabijo pri
parkiriščih za funkcionalno ovirane osebe), večnamenska
površina pred vhodi na vzhodno tribuno ter servisne in urgentne poti so iz asfaltbetona, poti so peščene in tlakovane
v ozkem pasu po enem ali obeh robovih kot mulde ipd.
Razlike med športnimi in večnamenskimi travnatimi površinami naj bodo vidne iz sestave različnih travnih mešanic.
Nabrežje Krke naj bo urejeno glede na rabo in značaj
površin z nasutji različnih granulatov, utrjenimi z lesom. Presledki naj bodo na izpostavljenih mestih utrjeni s skupinami
gostoraslih grmovnic in dreves (vrbe žalujke, gaber).
Načeloma naj se ohrani nabrežje kot enoten in odprt
doživljajski prostor, ki ga členijo samo krajše sekvence

Uradni list Republike Slovenije
obrežne ureditve v obliki naravnih prizorišč in z uporabo
skromnih, predvsem naravnih gradiv, najdenih na kraju samem. V nasprotju z obstoječim naravnim ambientom in zanimivim okoliškim prostorom v vidnem polju območja naj bo
torej tako kot arhitektura tudi krajinska ureditev zadržana,
nizkoproračunska in minimalna, oblikovana po načelu “z
manj-več“.
8. člen
ŠPORTNI OBJEKTI – STADION
ZAHODNA TRIBUNA
Lega: nova tribuna na zahodni strani stadiona
Program: glavna pokrita tribuna z reporterskimi kabinami in pomožnimi prostori na strehi atletske dvorane s spremljajočimi in servisnimi prostori.
Velikost in kapaciteta: tribuna 1970m2 s 3857 sedeži,
8 komentatorskih kabin in prostor za vodjo prireditve, atletska dvorana 1094m2 s 6 tekaškimi progami, garderobami in
prostori za zdravnika in sodnike 276m2, skladišča in tehnični prostor 100m2.
Dostop: na tribuno po obstoječem kolovozu do vhodov
in 4 stopnišč do atletske dvorane in garderob neposredno z
nivoja stadiona,
Razporeditev funkcij: v celoti pokrita tribuna na strehi
atletske dvorane z garderobami za športnike in spremljajočimi prostori v nizu, naslonjenem na brežino.
Faznost: 1. faza
Konstrukcija: AB stene v pritličju, AB okviri nosijo tribuno na strehi dvorane, jeklena konstrukcija strehe nad tribuno je sidrana v tla z zategami iz jeklenih vrvi, ki doprinašajo k
lahkotnejšemu videzu celote.
Oblikovanje: velike fasadne ploskve iz vidnega betona
v kompoziciji z dolgimi pasovi zasteklitev obeh fasad, nizanje serijskih elementov, lahkotna konzolna konstrukcija strehe.
VZHODNA TRIBUNA
Lega: vzhodna stranica obstoječega stadiona.
Program: odprta tribuna, pod njo sklop zimskega bazena ter druge športne dejavnosti ter s športom kompatibilnimi
poslovnimi dejavnostmi.
Velikost in kapaciteta: tribuna na strehi za 1520 sedežev in 1618m2 uporabnih etažnih površin v objektu
Dostop: za gledalce na tribuno po 2 zunanjih stopniščih z nivoja večnamenske vhodne ploščadi v pritličju k 4
dostopom na nivoju stadiona, do zimskega bazena in drugih
programov v objektu preko individualnih ali skupnih vhodov.
Konstrukcija: lite AB stene in okviri, ki podpirajo AB
konstrukcijo tribune kot strehe objekta, montažna izvedba
lahke vzhodne fasade.
Oblikovanje: nizko podolgovato telo dvorane je naslonjeno na brežino in ustvarja učinek lahkotne lebdeče tribune, celotna vzhodna fasada s pasovnim strešnim oknom je
po vsej dolžini zastekljena, v gornjem pasu je zastrta z vertikalnimi senčili in odprta proti Kapitlju.
9. člen
RAZŠIRITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA UPRAVE ŠP
Obstoječi objekt se prizida z upoštevanjem sedanjih
gabaritov in gradbene linije objekta, ortogonalno na koordinatni sistem stadiona ali segmentno, vse z namenom zagotovitve čim bolj simetrične zasnove kompleksa stadion.
Lega: v nadaljevanju obstoječega objekta.
Program: razširitev in dopolnitev obstoječih površin.
Velikost in kapaciteta: tlorisni gabariti 2x10x20m, z
vmestnimi členi, P+1, izgrajeno podstrešje.
Dostop: neposredno z južnega platoja in nivoja stadiona.
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Faznost: primerno skupaj z urejanjem stadiona.
Konstrukcija: klasična, usklajena z obstoječim objektom in novimi objekti ŠRC.
Oblikovanje: usklajeno z obstoječim objektom in novimi objekti ŠRC.
10. člen
NADKRITA BALINIŠČA
Lega: med atletskim stadionom in nogometnim igriščem znotraj zanke dovozne ceste.
Program: balinišče s funkcionalnimi površinami.
Velikost in kapaciteta: 4 steze za tekmovalno balinanje.
Dostop: neposredno mimo vzhodne tribune stadiona
oziroma od pešaškega mosta mimo teniškega centra.
Razporeditev funkcij: po 2 stezi pod skupno streho
omogočata sočasno sojenje.
Faznost: skupaj z ureditvijo dovozne ceste.
Konstrukcija: dežnikasta jeklena konstrukcija s samonosilno streho iz trapezne pločevine, ki previseva dve stezi.
Oblikovanje: lahkotna in enostavna konzolna konstrukcija.
11. člen
OTROŠKO IGRIŠČE
Lega: travnik nad zahodno tribuno.
Program: igrišče z igrali, zvirali in plezali, večnamenska
površina za razne igre na prostem, pitna voda.
Velikost in kapaciteta: 4 sklopi igral s senčnico in počivališči za 4 skupine po 10 predšolskih otrok.
Dostop: po glavnem dostopu na zahodno tribuno v
asfaltbetonu.
Razporeditev funkcij: ureditev v vzporednih programskih pasovih.
Faznost: primerno skupaj z urejanjem zahodne tribune
in balinišč ali posebej.
Konstrukcija: ogrodja iz lepljenega lesa, obstojna gradiva in trdni sklopi, nasutja.
Oblikovanje: igrišča so oblikovana kot manjši volumni
iz lesenih mrež. Uporabljena so naravna gradiva za igrala in
tlakovanje (leseni tlakovci, pesek in krogle, ozelenjeni zasloni ipd.).
12. člen
TENIŠKA IGRIŠČA
Velikost in kapaciteta: 7725 m2 pokritih in odprtih igrišč.
13. člen
Kegljišče in teniški klubi
Lega: na robu obstoječih igrišč v liniji teniške dvorane.
Program: kombinirani rekreacijski, gostinski in servisni
objekt.
Velikost in kapaciteta: 683,5m2 uporabnih površin v
dveh nivojih (gornje in spodnje pritličje).
Dostop: s sprehajalne poti na zgornjem nivoju ježe
preko stopnišča in prehoda skozi objekt in s spodnjega
nivoja neposredno z igrišč.
Razporeditev funkcij: na zgornjem nivoju gostinski lokal s poudarjeno slaščičarsko ponudbo s pomožnimi prostori, ki lahko posluje neodvisno in petstezno kegljišče, na
spodnjem nivoju so skladišče za opremo in vzdrževanje
igrišč, garderobe s sanitarijami za kapaciteto 6 igrišč in
vratar, oskrbnik in vzdrževalec zunanjih igrišč.
Faznost: samostojna faza.
Konstrukcija: kombinirana masivna zidava in lahka lesena konstrukcija.
Oblikovanje: lahkoten paviljon, naslonjen na oporni zid
brežine, enokapna streha je poravnana z bregom.
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14. člen
Teniška dvorana
Velikost in kapaciteta: 1860 m2 uporabnih površin v
enem in pomožnimi prostori v dveh nivojih.
Lega: predlagano je prekritje dveh teniških igrišč, ki
ležita zaporedno pod ježo.
Na tem mestu je mogoče teniško dvorano nasloniti na
ježo in jo z eno stranico vkopati v brežino. Na ta način se
zmanjša učinek volumna dvorane na vidno najbolj izpostavljenem območju ŠRC in v smeri, kjer urbanizirani del krajine
prehaja v naravno zaledje.
Dostop: dostop v dvorano je predviden z glavne pešaške poti z gornje strani in od spodaj neposredno z nivoja
zunanjih igrišč. Postavitev podolgovatega objekta ob breg
se sklada s temeljnim načelom razporejanja in oblikovanja
športnih objektov v krajinskem območju.
Program: v dvorani sta predvideni dve teniški igrišči in
vmesni servisni del. Servisni del je organiziran v dveh nivojih, ki sta povezana s stopnicami. Na zgornjem je predviden
glavni vhod z vratarjem in klubski prostor, ki se odpira na
manjšo razgledno teraso. S klubskega prostora se da na
obe strani opazovati igro. Spodaj je na nivoju igrišč urejen
sklop garderob in sanitarij ter predvideno skladišče opreme:
ti prostori oskrbujejo tudi zunanja igrišča. Na severni fasadi
je predvidena igralna stena, z južne pa dodatni servisni
vhod. Servisni sklop deli igrišči in ju zaslanja, tako da ne
prihaja do motenja igre pri odbitih žogah. Glede na organizacijo servisnih prostorov, opremo in zračnost dvorane, lahko
tudi tukaj gostujejo plesne skupine.
Faznost: zaporedna razporeditev igrišč s servisnim delom na sredini omogoča morebitno izvedbo dvorane v dveh
fazah, ne da bila pri tem okrnjena uporaba dvorane.
Konstrukcija in tehnika: konstrukcija dvorane je sestavljena iz opornega zida, na katerega se naslanjajo loki na
sorazmerno kratkih razponih, ki omogočajo nezahtevno in
poceni izvedbo v jeklu ali lepljenem lesu. Enotna streha
dvorane je izvedena iz lahke konstrukcije iz valovite alu
pločevine in vmesne toplotne izolacije, ki naj poleg toplotnih
izgub in pregrevanja preprečuje tudi kondenzacijo par. Konstrukcija strehe je zavetrovana z vezmi iz jeklene pletenice.
Obe čelni steni sta do višine obodnega zida izvedeni iz litega
vidnega betona, da je odporna na udarce. Gornji del čelnih
sten je izveden iz lahkih polnil kot streha, pritrjenih v kovinsko podkonstrukcijo. Dvorana je dobro in enakomerno osvetljena: dnevna svetloba prihaja od zgoraj skozi podolgovati
neprekinjen okenski pas in preko mreže kupol v strehi.
Stekleni pas je zaščiten pred bleščanjem in pregrevanjem z
alu zunanjimi senčili. Po vsej dolžini vzhodne stranice dvorane se odpira preko spodnjega okenskega pasu pogled na
Krko in zunanja igrišča, kar je pomembno za dobro počutje
igralcev. Predvideno je tudi prezračevanje dvorane. Razpored in površina steklenih površin prispeva tudi k energetskemu prihranku pri ogrevanju dvorane.
Oblikovanje: izrazito podolgovat volumen dvorane je
mehko položen v konfiguracijo terena. Enotna cilindrasta
oblika strehe sloni na dveh steklenih pasovih tako, da ustvarja vtis lebdenja, ki še dodatno zmanjšuje velikost stavbnega volumna. Lahkoten vtis se ustvarja še posebej takrat,
ko v dvorani gorijo luči, ki prosevajo skozi mrežo strešnih
kupol in oba okenska pasova. Ovalna oblika ležeče cevi se
sklada tudi z oblimi oblikami teras v značilni dolenjski krajini.
Enotno obliko dvorane dopolnjujejo terasa in odprtini obeh
vhodov. Predlagana gradiva in konstrukcije delujejo nevtralno in zadržano, predlagani so nevpadljivi toni sive in srebrne
barve v kombinaciji z barvo igrišč.
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15. člen
NOGOMETNO IGRIŠČE
Lega: na kmetijskem zemljišču severno od stadiona.
Program: pomožno nogometno igrišče in rezervno atletsko metališče, večnamenska površina za razne občasne
prireditve (lokacija cirkusa).
Velikost in kapaciteta: 3005 m2: 45m x 90m.
Dostop: peš z osrednje pešpoti, za dostavo z avtom s
servisne ceste.
Razporeditev funkcij: večnamenska travnata površina,
lahko tudi prekrivajoča začasna raba (time sharing).
Faznost: 1. faza.
Oblikovanje: z različnimi travnimi mešanicami, z različnimi režimi košnje.
16. člen
VADBENO METALIŠČE
Velikost: 6500 m2.
Lega: na kmetijskem zemljišču severno od nogometnega igrišča.
Program: vadbene površine za metanje kopja, diska,
kladiva in krogle, večnamenska površina za občasne prireditve.
Velikost in kapaciteta: krožni izsek max. dolžine 115m,
širine 50m, ter max. 70m, širine 55m
Dostop: peš z osrednje pešpoti.
Razporeditev funkcij: metališče je urejeno kot večnamenska travnata površina z metališči, ki so v smeri metanja
obrnjena proti gozdu, stran od nogometnega igrišča.
Faznost: 2. faza.
Konstrukcija: zaščitne plastificirane mreže, napete na
konstrukcijo iz jeklenih vroče cinkanih cevi, sidranih v tla z
jeklenimi vrvmi.
Oblikovanje: z različnimi travnimi mešanicami in z različnimi režimi košnje.
17. člen
DRUGE UREDITVE ŠPORTNEGA PARKA
Večina objektov znotraj območja športnega parka bo
ograjena s kontroliranimi vhodi in dostopi na območja, na
katerih je možna postavitev enotno oblikovanih objektov za
prodajo vstopnic in redarje do površine 10,0 m2. Ograjevanje objektov se izvaja usklajeno z osnovno funkcijo in oblikovno prilagojeno osnovnem namenu objekta.
Oblikovanje športnih igrišč: z različnimi travnimi mešanicami in z različnimi režimi košnje.
18. člen
REKREACIJSKI OBJEKTI
POLETNO KOPALIŠČE
Lega: med Krko in prvo teraso
Program: odprti (poletni) bazen z garderobami in tribuno (za sončenje oziroma oglede tekmovanj).
Velikost in kapaciteta: kopališče 2780m2 suhe in vodne površine: odprti bazen 50m x 21m, prehodni bazen
20m x 8m, otroški bazen, garderobe za kopalce 725m2 in
prostor za sončenje 990m2 oziroma priložnostna tribuna.
Dostop: spodnji s pešpoti, ki se spušča od parkirišča k
bregu in s pešaškega mostu, urejen še ločen dostop gledalcev na večnamensko tribuno.
Razporeditev funkcij: letne garderobe in pomožni prostori za osebje kopališča v pritličnem objektu s streho v
obliki položne tribune, namenjene prvenstveno za sončenje; bazeni, čofotalnik, otroško igrišče in igrišče za odbojko
na mivki so razporejeni v nizu vzdolž reke.
Faznost: poletno kopališče se lahko zgradi v okviru
urejanja in oživljanja obrežja Krke kot samostojna enota; do
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izgradnje kopališča se območje v 1. fazi hortikulturno uredi
in nameni za parkovne površine s počivališčem z otroškimi
igrali in pitno vodo.
Konstrukcija: konstrukcija objekta z garderobami so
AB stene s stopničasto strešno AB ploščo za tribuno.
Oblikovanje: podolgovato telo pravilne oblike garderobnega objekta daje vtis opornega zida in tribuna v kombinaciji z lesom vtis ladijske palube.
19. člen
ČOLNARNA S PRIVEZI ZA ČOLNE NA NABREŽJU
KRKE
Program: shramba za spravilo in servisiranje čolnov,
skladišče za opremo, klubski prostor, privezi za čolne.
Velikost in kapaciteta: 132m2 površin v objektu, shramba za vse dolžine športnih čolnov, 80m 2 funkcionalnih površin pod nadstreškom (zunanja lopa), privezi za 24 čolnov.
Dostop: z reke po vodni poti, iz mesta po poti na Loko
preko predvidenega pešaškega mosta, iz ŠRC, z obrežnega
sprehajališča.
Razporeditev funkcij: shramba za čolne je povezana s
ploščadjo za delo s čolni, klub in skladišče sta povezana in
dostopna s pokritega pomola, 4 pomoli s privezi so pontonski.
Faznost: ločena gradbena faza ali izvedba v okviru
izgradnje pešaškega mosta ali kot dopolnilni program poletnega kopališča.
Konstrukcija: v celoti lahka lesena konstrukcija na točkovnih temeljih.
Oblikovanje: značilno lahkoten paviljon z obširnimi nadstreški nad lesenimi terasami v naravni barvi gradiva.
20. člen
ČOLNARNA S PRIVEZI ZA ČOLNE NA BRODU
Program: shramba za spravilo in servisiranje čolnov,
skladišče za opremo, klubski prostor, privezi za čolne.
Velikost in kapaciteta: do 200 m2 površin v objektu,
shramba za vse dolžine športnih čolnov, 80 m2 funkcionalnih površin pod nadstreškom (zunanja lopa), privezi za 24
čolnov,
Dostop: z reke po vodni poti, iz Irče vasi po dostopni
cesti, z obrežnega sprehajališča oziroma pešaškega mostu.
Razporeditev funkcij: shramba za čolne je povezana s
ploščadjo za delo s čolni, klub in skladišče sta povezana in
dostopna s pokritega pomola, 4 pomoli s privezi so pontonski,
Faznost: ločena gradbena faza.
Konstrukcija: v celoti lahka lesena konstrukcija na točkovnih temeljih.
Oblikovanje: značilno lahkoten paviljon z obširnimi nadstreški nad lesenimi terasami v naravni barvi gradiva.
21. člen
MOST PRI LOKI
Lega: most povezuje območje Loke s Portovalom in
obrežne poti preko Krke.
Program: most za pešce in kolesarje v okviru izgradnje
ŠRC Portoval.
Velikost in kapaciteta: most je dolg ca. 90m in širok
2.5m.
Dostop: s sprehajalne poti in poti na Loko na enem ter
od vhoda v poletno kopališče v izteku pešpoti od Topliške
ceste proti Krki.
Faznost: samostojna konstrukcija v okviru urejanja nabrežja ali izgradnje čolnarne. Zaradi vezanosti oziroma priključevanja fekalne kanalizacije na Loki se most izvede v 1.
fazi.
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Konstrukcija: nadvodna konstrukcija je lesena, ki je
razporejena na 8 opornih polj razpona 11.25m: konstrukcijo sestavljata 2 palična nosilca v višini ograje, prečno povezana s tramovi, ki nosijo pohodne plohe tako, da tvorijo
nosilno škatlo trapezne oblike. Nosilci se opirajo preko lesenih opornikov na ab opornike, temeljene na pilotih v breg in
rečno dno. Obe peti mostne konstrukcije temeljita na masivnih ab temeljih.
Oblikovanje: most je oblikovan v obliki stegnjenega
loka tako, da se nasloni na zahodni breg vodoravno. Škatlasta konstrukcija ustvarja vtis enovitega telesa, oprtega na
transparentne podpore in spominja na stare lesene mostove
na Krki. Izraz mostne konstrukcije se sklada z arhitekturo
bližnje čolnarne in naravnim značajem rečnega ambienta. V
celotnem potezu je potrebno upoštevati višino stoletnih voda, vključno z morebitnimi plavajočimi elementi, kot so krošnje dreves in podobno.
22. člen
MOST CEGELNICA
Lega: most povezuje območje Portovala in levega brega reke Krke na severni strani območja ureditvenega načrta
Portoval.
Program: most za pešče in kolesarje v okviru izgradnje
ŠRC Portoval.
Velikost in kapaciteta: most je dolg okoli 90m in širok
2.5-3.0m.
Dostop: na izteku Zupančičevega sprehajališča in v
izteku pešpoti v Portovalu – na severni strani območja ureditvenega načrta Portoval.
Faznost: samostojna konstrukcija v okviru urejanja nabrežja.
Konstrukcija: nadvodna konstrukcija je lesena, izvede
se po posebnem projektu v II fazi.
Oblikovanje: most se izvede po posebnem projektu v
II. fazi.
V celotnem potezu je potrebno upoštevati višino stoletnih voda, vključno z morebitnimi plavajočimi elementi, kot
so krošnje dreves in podobno.
23. člen
MOST BROD
Lega: most povezuje območje Portovala in levega brega reke Krke na zahodni strani območja ureditvenega načrta
Portoval.
Program: most za pešče in kolesarje v okviru izgradnje
ŠRC Portoval.
Velikost in kapaciteta: most je dolg okoli 90m in širok
2.5-3.0m.
Dostop: na izteku pešpoti v Portovalu – na zahodni
strani območja ureditvenega načrta Portoval.
Faznost: samostojna konstrukcija v okviru urejanja nabrežja.
Konstrukcija: nadvodna konstrukcija je lesena, izvede
se po posebnem projektu.
Oblikovanje: most se izvede po posebnem projektu.
V celotnem potezu je potrebno upoštevati višino stoletnih voda, vključno z morebitnimi plavajočimi elementi, kot
so krošnje dreves in podobno.
24. člen
TRGOVSKO-ZABAVIŠČNI CENTER OB TOPLIŠKI
CESTI
Na severni strani Topliške ceste se pas med Šmihelskim mostom in uvozom v športno-rekreacijski park nameni
za stroritvene in poslovne dejavnosti.
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Vzdolž ulice se predvidi točkovno pozidavo na delno
vkopanem objektu, ki pušča proste poglede proti stadionu
in odprto krajino v ozadju. Zaradi boljšega izkoristka zemljišča se na nivoju terena uredi ploščad, na kateri so parkirišča
za dostop in dostavo lokalov, pod ploščadjo pa so urejena
dodatna parkirišča, variantno v več etažah. Skladno z merilom prostora in njegovo vidno izpostavljenostjo se predlaga
zazidavo treh stolpičev, ki so visoki tri etaže nad nivojem
ulice oziroma štiri (pet) od nivoja parkirišča. Stolpiči višine
P+2 so na enotnem podstavku. Objekti so razpostavljeni v
treh zamaknjenih gradbenih linijah. Na ta način je zadržan
bolj neformalen, krajinski videz Topliške ceste, ki ga dopolnjujejo skupine dreves in prehodi v park.
Zasnova stolpičev omogoča postopno gradnjo posameznih manjših investitorjev ter različne kombinacije poslovnih, trgovskih in uslužnostnih dejavnosti. Iz osrednjega parkirišča so urejeni dostopi neposredno proti stadionu in igriščem.
Pomembno je, da zagotavlja zasnova stolpičev tudi
postopno gradnjo posameznih investitorjev ter različne kombinacije poslovnih, trgovskih in uslužnostnih dejavnosti. Z
osrednjega parkirišča so urejeni dostopi neposredno proti
stadionu in igriščem. Prav tako je primerna tudi kombinacija
mešanih funkcij, ki zagotavlja stalno prisotnost ljudi v območju kot tudi simultano odvijanje dejavnosti skozi dnevni in
tedenski ciklus. Trgovsko-zabaviščni center bo učinkoval na
tem, danes povsem pasivnem mestu kot urbani generator,
ki bo pritegoval in usmerjal tokove obiskovalcev v ŠRC.
Poleg tega bo to večnamenska infrastruktura, potrebna za
podporo in oskrbovanje ŠRC.
Kompleks je zasnovan v obliki enovitega, podolgovatega objekta, iz katerega se dvigujejo trije stolpiči v obliki
kvadrov. Podolgovati objekt je enotne višine 5m in leži vzdolž
Topliške ceste, ki se dviguje iz smeri Bršljinskega mosta.
Tako je objekt ob dovozu v ŠRC Portoval z vso višino vkopan
in se proti pešaškem dostopu v smeri mestnega središča na
drugi strani zemljišča postopoma v celotni višini izvije iz
terena. Ob vzpenjajoči Topliški cesti so urejeni parterji v več
nivojih.
Navznoter na odcestni strani je proti glavnemu parkirišču objekt v celotni dolžini odprt. Glede na konfiguracijo
terena in možnost izkopa so v spodnjem objektu razporejene funkcije in organiziran je dostop do centra. V tem smislu
je na odprtem čelu objekta iz smeri mesta predviden sklop
multikina s hallom, ki se podaljšuje v predprostor, od koder
je vhod v supermarket in športno trgovino. V delno vkopanem delu na drugi strani trgovine je predvideno skladišče z
dovozom. Povezan hall zagotavlja skupen dostop obiskovalcem centra s parkirišča, pešaške poti v ŠRC in Topliške
ceste do vseh treh programov v spodnji etaži, iz katere se z
izjemo supermarketa, razvitega v eni etaži, tako športna
trgovina kot multikino nadaljujeta še v gornje etaže. Športna
trgovina obsega tri etaže, povezane s stopniščem in dvigalom, dvorane multikina z večjo etažno višino zavzemajo dve
etaži, povezani s stopniščem, tekočimi stopnicami in dvigalom. V zadnjem delu kompleksa stoji tretji, poslovni stolpič,
ki je organiziran kot samostojni funkcionalni sklop z vhodom
iz javnega pritličja neposredno z nivoja Topliške ceste. Tukaj
so predvideni poslovni oziroma pisarniški prostori, med drugimi tudi za nadomestne poslovne površine.
Proste površine med stolpiči na strehi spodnjega objekta se da smiselno urediti v obliki dvignjenega trga s programi razširjenega mestnega pritličja, dostopnega z gornjega dela Topliške ceste.
Na odcestni strani trgovsko-zabaviščnega centra je urejeno parkirišče v dveh nivojih. To je skupno parkirišče ŠRC
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Portoval, ki je namenjeno obiskovalcem vseh programov
centra. Kot javna infrastruktura zagotavlja dostop in parkiranje osebnih avtomobilov v času odvijanja raznih dejavnosti in
prireditev, ki imajo različne urnike in konice obiska. Na ta
način bo parkirna hiša večji del dnevnega in tedenskega
ciklusa polno izkoriščena. Ob morebitnih množičnih športnih prireditvah (ligaške tekme, prvenstva) se parkirni režim
prilagaja prireditvam.
Pojavnost centra
Trgovsko-zabaviščni center je zasnovan enostavno in
pregledno. Oblikovan je zadržano po vzoru na sodobne,
hibridne stavbe, v katerih se ustvarja primerna gostota in
povezanost različnih programov in dogodkov. V urbani funkciji privlačnega, povezovalnega člena med mestnim utripom in specifično naravo dejavnosti v športno-rekreacijskem parku bo arhitektura centra učinkovala kot lahkotna
struktura, ki zaznamuje prehod in odpira prostor v odprto
krajino ŠRC Portoval. Poleg orientacijske vloge stolpičev, ki
označujejo uvoz v ŠRC na eni in dohod do ŠRC na drugi
strani, bo spodnji objekt oblikoval tudi primeren zaslon med
ulico in parkirno hišo v ozadju. Enotno podobo centra bo
oblikoval fasadni ovoj lahke konstrukcije, ki bo z različno
prosojnostjo oziroma prozornostjo opne posredoval navzven
dinamično dogajanje v svoji kompleksni notranjosti. Značilno zunanjo podobo centra bodo ustvarjali po prerezu različno strukturirani programi treh stolpičev. Učinek prosevanja
opne bo prišel še posebej do izraza zvečer in ponoči.
Parkirišča:
polklet/pritličje in klet (minimalno število parkirnih mest
258), z dodatno parkirno etažo in organizacijo se po možnosti zagotovit več parkirnih mest.
Prepovedano je kakršno koli omejevanje javnega parkiranja.
Dostop:
neposredno s Topliške ceste ali z nivoja osrednjega
parkirišča.
Razporeditev funkcij:
trgovina in skladišča v polkleti, lokali in trgovina v pritličju, trgovina in kinodvorane v nadstropju, pisarne v drugih
nadstropjih.
Konstrukcija:
ab skelet v kleti in polkleti, jeklen skelet nadstropij in ab
stopniščno jedro.
Oblikovanje:
lahka obešena fasada s prosojnimi (polikarbonat) in
prozornimi polnili (steklo) v enotni alu mreži, v polkleti kombinacija polnih sten in prosojnega halla-malla, nizanje serijskih elementov.
Investitor centra je Real, d.o.o., Novo mesto.
25. člen
GOSTIŠČE LOKA
*Namembnost objekta
Gostinska dejavnost: niso dovoljene dejavnosti, ki niso
povezane s športom, rekreacijo in kulturo.
*Pogoji glede vrste in vsebine posegov v prostor
Na objektu so dovoljene: adaptacije, dozidave, nadzidave in nadomestne ter dopolnilne gradnje, če so namenjene ohranjevanju, izboljšanju in vzpostavljanju novih arhitektonskih in urbanističnih kvalitet območja. Za dograditev in
prenovitve veljajo vsi kriteriji za oblikovanje kulturne krajine
in določila tega ureditvenega načrta, vključno z normativi na
področju prometa.
*Glavna fasada
Pogled iz Portovala oblikuje del kulise javnega prostora
in arhitekturni izraz odnosa gradbene enote s splošno rabo.
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26. člen
IRČA VAS
*Pogoji glede vrste in vsebine posegov v prostor
V celotnem območju so dovoljene: adaptacije, dozidave, nadzidave in nadomestne ter dopolnilne gradnje, če so
namenjene ohranjevanju, izboljšanju in vzpostavljanju novih
arhitektonskih in urbanističnih kvalitet območja.
*Namembnost objektov
Naselje naj ohrani svoj vaški značaj in zraščenost s
kulturno krajino. Dovoljeni so stanovanjski, stanovanjskoposlovni in poslovni objekti za gostinstvo in rekreacijo ter
mirne storitvene dejavnosti. Proizvodne dejavnosti niso dovoljene. V sklopu kmetij je dovoljena gradnja gospodarskih
objektov. Za pomožne objekte veljajo določila Odloka o
določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01).
*Promet
Ob glavnih vaških prometnicah, ki vodijo s Topliške
ceste in se iztečejo na severu na poti proti Portovalu, so
prepovedani posegi, ki bi kakorkoli zmanjševali pretočnost
in varnost prometa, zlasti pešcev. Za posege v varovalnem
pasu občinskih cest mora stranka pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa, če je predvideni objekt
oddaljen manj kot štiri metre od lokalne ceste. Enako velja
za pomožne objekte.
*Ureditvena enota
Kompleksna, funkcionalno in prostorsko zaključena
enota urejanja obsega prostor zemljišč z vsemi objekti na
njem.
*Gradbena enota
Funkcionalno, prostorsko in lastniško zaključena enota z neposrednim priključkom na javni prostor obsega prostor zemljišča z vsemi objekti na njem.
*Glavna stavba
Po vsebini in značaju je najpomembnejša stavba gradbene enote.
*Glavna fasada
Pogledi s Topliške ceste ali njihovih v javnem prostoru
najbolj izpostavljenih delov značilnih stavb, oblikuje del kulise javnega prostora in arhitekturni izraz odnosa gradbene
enote s splošno rabo.
*Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče objekta se določi glede na njegovo velikost, naravne danosti in smiselno zaključevanje
parcelacije ob upoštevanju bodočega razvoja sosednjih objektov.
Za parcele se velikost funkcionalnega zemljišča določi
glede na velikost objektov ter njihove možnosti širjenja, manipulativnega prostora in drugega potrebnega prostora.
Pri opredelitvi lokacije objekta je potrebno predvideti
zunanjo ureditev, še posebno pri objektih, predvidenih za
dejavnosti.
IV. POGOJI ZA KOMUNALNE IN DRUGE UREDITVE
27. člen
Cestna infrastruktura
Območje športnega centra je priključeno na regionalno cesto R2-419/1203 v obstoječem semaforiziranem križišču. Cestni priključek na cesti R2-419/1203 v km 12+875
je obstoječ, skladen z idejnim projektom IP-15/99, ki ga je
izdelal Topos in se ne spreminja, ravno tako se ne spreminja
priključek v Irči vasi.
Predvidena je izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti ob Topliški cesti v nadaljevanju že zasnovane pri
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stadionu do križišča Topliške ceste z ulico Irča vas, vključno
s prilagoditvijo križišča.
V križišču Topliške ceste in dostopne ceste v športnorekreacijski park Portoval se izvede dvostranska enosmerna
kolesarska steza do izteka v interne ceste kompleksa.
Predvidi se izvedba dodatnega nadhoda približno v km
12+770 za navezavo naselja Drska in rekreacijskega parka
Portoval, in sicer nad obstoječim usekom in brežinama ob
cesti ter peš podhoda za peš promet med avtobusno postajo in novimi objekti ob Topliški cesti približno v km 12+920.
Oba objekta se izvajata po posebnem projektu in pogojih
DRSC.
28. člen
Znotraj športnega kompleksa so predvidene:
dostopne ceste
interne ceste
parkirišča
dostopne poti
sprehajalne poti.
Dostopne ceste A-B-C in F-B so predvidene za dvosmerni motorni promet kot povezava s parkirnimi prostori.
Skupna dolžina cest je 120 m.
Normalni prečni profil ceste A-B-C je naslednji:
· vozni pas
2x2.75m = 5.50m
· enostranski pločnik
1x1.60m = 1.60m
· enostransko parkiranje
= 5.00m
· stranska zelenica
1x1.00m = 1.00m
Normalni prečni profil ceste F-B je naslednji:
· vozni pas
3x3.25m = 9.75m
(obstoječi priključek)
· obojestranski pločniki
2x1.60m = 3.20m
· bankina
2x1.00m = 2.00m
Interne ceste C-D-E in C-G so predvidene za promet
vozil dostave, komunale in intervencije. Skupna dolžina cest
je 426 m.
Normalni prečni profil ceste C-D-E je naslednji:
· vozni pas
2x2.50m = 5.00m
· enostranski pločnik
1x1.60m = 1.60m
· stranska zelenica
= 1.00m
· bankina
= 1.00m
Normalni prečni profil ceste C-G je naslednji:
· vozni pas
2x2.25m = 4.50m
· stranska zelenica
2x1.00m = 2.00m
Dostopne asfaltne poti v širini 3.00m so kot peš povezava objektov znotraj kompleksa. Skupna dolžina poti je
420m in so razvidne iz situacije ureditve.
Na širšem območju ureditve so predvidene sprehajalne poti za pešce in kolesarje.
Širina poti je 2.5-3.0m in so v makadamski izvedbi.
29. člen
Parkirišča
Parkirišča v sklopu trgovsko-zabaviščnega centra: obsegati morajo najmanj 258 parkirnih mest, z dodatno etažo
in organizacijo po možnosti zagotoviti več parkirnih mest.
Parkirišča ob stadionu: obsegati morajo najmanj 80
parkirnih mest, za kar se predvidi dvonivojsko parkiranje.
V sklopu ŠRC mora biti zagotovljenih 5 parkirnih mest
za avtobuse.
Ob vseh poslovnih in rekreacijskih objektih se dodajo
potrebna parkirna mesta za kolesa.
Ob morebitnih množičnih športnih prireditvah (ligaške
tekme, prvenstva) se parkirni režim prilagaja prireditvam.
Prepovedano je kakršnokoli omejevanje javnega parkiranja.
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30. člen
Kanalizacija
Predviden je ločen sistem odvajanja odpadnih voda.
Fekalne vode se odvajajo v čistilno napravo na levem bregu
Krke. Meteorne vode s parkirnih prostorov in drugih prometnih površin se pred izpustom v Krko očistijo z ustrezno
dimenzioniranimi lovilci olj. Potek fekalnega in meteornega
kolektorja je razviden iz grafičnih prilog.
Fekalna kanalizacija
Predvideno je, da se vsi objekti športnega kompleksa
priključijo na zbirni fekalni kolektor, ki poteka od vzhodne
strani stadiona proti novemu mostu. V nadaljevanju kolektor
gravitacijsko v konstrukciji mostu prečka Krko in se priključi
na obstoječi kolektor ∅800 pred čistilno napravo v jašku št.
1101. Kota dna jaška je 161,30 m,n.v.
Zaradi križanja z drugimi komunalnimi vodi je predvidena povprečna globina fekalnih kanalov 1.50m.
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode iz športnega kompleksa odvajamo v
sistem meteorne kanalizacije in izpustimo v reko Krko. Onesnažene vode z dostopne ceste in parkirnih površin se pred
izpustom v Krko očistijo oziroma vodijo preko lovilcev olj.
31. člen
Vodovod
Območje ureditvenega načrta je vezano na primarno
vodovodno omrežje Novega mesta preko primarnega cevovoda ∅250, ki poteka zahodno od območja stadiona. Vodovodno omrežje cone se zanka, in sicer: od obstoječega
priključka, ki ga je potrebno rekonstruirati, vodovod poteka
ob notranjih cestah v bankini cest 1m od roba asfalta. Vse
vode, razen priključnih, vodimo v javnih površinah. Primarni
vodovod se dimenzionira na končno porabo z upoštevanjem
požarne vode in možnostjo povečanje porabe na zaposlenega. Priključki na objekte se izvedejo iz alkaten cevi, če ima
objekt vgrajeno notranje hidrantno omrežje. Priključek izvedemo preko kontrolnega vodomernega jaška. Priključevanje izvede JP Komunala Novo mesto. Vse vodovodne cevi
se polagajo v jarek ob utrjenih poteh javnega značaja. Minimalna globina polaganja je 1,20 m zaradi vertikalnega križanja z ostalimi komunalnimi napravami. Pri polaganju cevi v
cestišče se uporabljajo jeklene cevi ali LTŽ cevi.
Za potrebe požarne varnosti se izvede zunanje hidrantno omrežje.
Predvidena poraba vode za območje ureditvenega načrta je 4,32 l/s.
32. člen
Elektrika
Predvidi se postavitev nove trafo postaje ustrezne moči.
Upoštevamo tipsko kabelsko trafo postajo moči
1000kVA, 20/0,4 kV tipske kabelske izvedbe. Skupaj bo
moč trafo postaje v končni fazi 1000kVA.
Elektrokabelska kanalizacija:
Elektrokabelska kanalizacija se izvede s PVC cevmi,
preseka 160 mm. Kanalizacijo se polaga v globino 80 cm.
Cevi se pri prehodih pod cestiščem obbetonirajo s pustim
betonom. Jaške se projektira na maksimalno razdaljo 45 m,
priporočljiva medsebojna oddaljenost, je 40 m.
Visokonapetostni razvod:
Za EV VN se upošteva kabel XHP-49-A 3x (1x150/25
mm2). Kabel poteka od priključnega daljnovoda pri trafo
postaji po kabelski kanalizaciji do trafo postaje ureditvenega
načrta. Ob kabelski kanalizaciji nad vodniki se položi valjanec FeZn 25x4mm.
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Nizkonapetostno omrežje:
Za nizkonapetostno omrežje se upošteva kabel PP 41
A 4 x150 + 2.5 mm2. Kabli se izvedejo direktno iz trafo
postaje in se priključujejo direktno na objekte. EV NN vodimo do posameznih odsekov v kabelski kanalizaciji, nato pa
pod zemljo do posameznih objektov. Minimalni odmiki od
sosednjih komunalnih vodov in naprav je 1.00 m v horizontalnem gabaritu, odvisno od vrste komunalnega voda, ki ga
križamo. Pri prehodih in poteku kabla pod utrjenimi površinami se le-tega zaščiti s PVC cevjo in obbetonira. Pri križanju s cevovodom je potrebno 1m levo in desno od mesta
križanja kabel zaščititi s PVC cevjo. Kabel polagamo v globino 0.80 m. Za mehansko zaščito se uporabljajo pri EV
plastični ščitniki GAL. Za vizualno zaščito se uporabljajo
plastični trak z napisom POZOR ELEKTRIČNI KABEL in
smerni kamni z oznako EK, postavljeni po detajlu vgradnje.
Ob kabelski kanalizaciji nad vodniki se položi valjanec FeZn
25x4mm. Meritve so centralne, vgrajene v TP.
Zunanja razsvetljava:
V območju ureditvenega načrta je predvidena klasična
zunanja razsvetljava. Razporeditev svetilk je razvidna iz zbirne situacije komunalnih naprav, medsebojna oddaljenost
svetilk naj ne bo večja od 30m. Kable PP 00 5x10 mm2
vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke, ki ne bodo povzročale svetlobnega onesnaženja, bodo določene po posebnem projektu.
Zaščita in ozemljitev:
Električna instalacija bo položena v sistemu TN-S, dodatni zaščitni ukrep po zahtevah elektroenergetskega soglasja.
Ozemljitev se izvede s pocinkanim valjancem FeZN 25
x 4mm. Posebej je potrebno preučiti način izvedbe zaščite
pred visoko napetostjo dotika, kakor tudi ščitenja ostalih
podzemnih vodov zaradi vplivov potencialnih lijakov ozemljilnih sistemov bližnjih elektroenergetskih naprav 110, 20 in
0,4 kV.
Strelovod:
Vsi objekti se opremijo s strelovodno napravo, ki je
sestavljena iz temeljnega ozemljila in lovilne mreže.
33. člen
TK omrežje
TK omrežje izvedemo pod zemljo kabelsko in v kabelski kanalizaciji. Pri prehodih pod utrjenimi površinami se
kabel zaščiti s PVC cevjo. Minimalni horizontalni odmik od
ostalih komunalnih vodov in naprav mora biti 1,00 m, vertikalni odmik od drugih komunalnih vodov mora biti 0.30 m,
TK kabel se pri tem zaščiti s PVC cevjo. Pri križanju z
električnim kablom se TT kabel zaščiti z LTŽ cevjo.
34. člen
Plin
Obstoječe plinovodno omrežje PE 160 je izvedeno na
Drski nad avtobusno postajo. Predvidi se razpeljava plinovodnega omrežja po posebni študiji. Celotno območje ureditvenega načrta se priključuje na plinovodno omrežje Novega
mesta. V območju se predvidi delovni tlak 1 bar, ki ga
upoštevamo tudi v plinovodnem razvodu za območje cone.
Primarni razvod plinovodnega omrežja ni predmet tega ureditvenega načrta. Znotraj območja je plinovodno omrežje
projektirano v bankini cest na nasprotni strani, kot je projektirani vodovod. Pri projektiranju in izvedbi plinovoda se upošteva nemške predpise DVGW G 472, in sicer za polietilenske cevi. Plinovod se polaga v globino 1,50 m, tako da so
mogoča izvennivojska križanja z ostalimi komunalnimi napravami.
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35. člen
Ogrevanje
Zaradi možnih zamikov v fazi izvedbe in različnih investitorjev bo ogrevanje objektov rešeno individualno in je
odvisno tudi od vrste dejavnosti.
Predvideno je, da vsak investitor zgradi lastno kurilnico
za vsak objekt posamično. V primeru ogrevanja na plin se
upošteva DVGW predpise, v primeru ogrevanja na tekoča
goriva je možna gradnja vkopanih cistern. V primeru izvedbe
plinovodnega omrežja se za vse objekte predvidi plinsko
ogrevanje.
36. člen
Odpadki
Za komunalne odpadke je potrebno urediti ustrezna
odjemna mesta ob objektih, ki so dostopna po servisnih
poteh. Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju
in razmestitvi primernih košev za smeti na celotnem območju, odpadke pa odvažati na centralno deponijo v Leskovec.
Lokacija zabojnikov mora imeti zagotovljen kamionski dostop.
Za kompostiranje pokošene trave, ki nastaja zaradi
obvezne redne košnje stadiona in drugih zelenih površin, se
uredi kompostišče, ki se redno vzdržuje, kompost pa se
uporablja za vzdrževalna dela na zelenih površinah v športnem kompleksu. Kompostišče se uredi na severnem delu
ŠRC ob vstopu v Portoval. Od pešpoti mora biti ustrezno
oddaljeno, ustrezno urejeno in vizualno neizpostavljeno.
V. VAROVANJE OKOLJA
37. člen
POGOJI ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Ohranja naj se krajinski in ambientalni značaj območja,
varuje kvalitetne poglede, poseganje v naravno ohranjeno
območje z veliko ekološko pestrostjo naj bo čim manjše.
Ureditve obrežij in drugih občutljivih predelov naj ne
predstavljajo trajnih posegov v prostor in naj hkrati zagotovijo
prostorske možnosti za rekreacijske in športne dejavnosti.
Predvidene ureditve so zasnovane tako, da so upoštevani zakonski normativi za ocenjene emisije v okolje. Ni
predvidena posebna obremenitev odpadnih voda, zato ni
potrebno predhodno čiščenje odpadnih voda, na parkirnih
prometnih površinah bo odvodnjavanje izvedeno preko lovilcev olj in maščob, potrebni posebni ukrepi med gradnjo ali
obratovanjem niso predvideni.
38. člen
POGOJI ZA GRADNJO: TEMELJENJE IN STABILNOST TAL
Sestava tal na področju ureditvenega načrta je rjava
ilovnata preperina in jerina (Pl,Q – splošno, samo v stolpcu)
za osrednji del ureditvenega območja in bel in siv plastnat
apnenec z redkimi plastmi dolomita in oolitni apnenec (zg.
kimmeridge, portland) – za obrečni del ureditvenega območja Portoval.
Morebitne razlike med globino temeljenja in apnenčevo osnovo v izkopu je treba nadomestiti s pustim betonom
po predhodni odstranitvi glinenega polnila.
Vrednost dopustne obremenitve v apnencu je 500 kPa.
39. člen
VARSTVO PRED HRUPOM
Redna dejavnost v območju praviloma ne povzroča
dodatnega povečanega hrupa v okolico.
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Ob večjih prireditvah je pričakovati prekoračitev hrupa,
vendar je le-ta občasna.
Pri projektiranju in izvedbi predvidenih gradenj je investitor dolžan upoštevati veljavno zakonodajo in zagotoviti
zaščito bližnjega prebivalstva pred povečanimi emisijami hrupa za izvajanje redne dejavnosti v območju.
40. člen
VARSTVO ZRAKA
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z veljavno zakonodajo.
41. člen
VARSTVO PRED POŽAROM
Zunanja ureditev objekta mora zagotavljati potrebne
dostope oziroma prometno ureditev ter ustrezati tudi za potrebe gasilske intervencije. Do objektov morata biti zagotovljena dovoza iz dveh neodvisnih smeri. Pri gradnji in obratovanju objektov je potrebno zagotoviti tudi druge pogoje in
ukrepe, ki pomenijo preprečitev širjenja ali prenosa požara.
Za dodatno protipožarno zaščito se predvidi gradnja
zunanjega hidrantnega omrežja.
42. člen
VARSTVO PRI DELU
Pri gradnji in obratovanju objektov je potrebno zagotoviti tudi druge pogoje in ukrepe, ki zagotavljajo varstvu pri
delu zaposlenih in obiskovalcev.
43. člen
RAVNANJE Z ODPADKI
Komunalne odpadke se zbira v posebnih zabojnikih in
se jih odvaža na komunalno deponijo v Leskovec. Lokacija
zabojnikov mora imeti zagotovljen kamionski dostop.
Za kompostiranje pokošene trave, ki nastaja zaradi
obvezne redne košnje stadiona in drugih zelenih površin, se
uredi kompostišče, ki se redno vzdržuje, kompost pa se
uporablja za vzdrževalna dela na zelenih površinah v športnem kompleksu. Kompostišče se uredi na severnem delu
ŠRC ob vstopu v Portoval. Od pešpoti mora biti ustrezno
oddaljeno, ustrezno urejeno in vizualno neizpostavljeno.
44. člen
VARSTVO VODA
Ni predvidena posebna obremenitev odpadnih voda.
Na parkirnih površinah bo odvodnjavanje izvedeno preko
lovilcev olj in maščob. Predhodno čiščenje odpadnih voda
ni potrebno, ravno tako niso potrebni posebni ukrepi med
gradnjo ali obratovanjem.
45. člen
POSEBNI UKREPI
V primeru ugotovljenih prekoračitev hrupa iz redne dejavnosti se investitorju naloži izvedba protihrupne zaščite, ki
bo zagotovila popolno zaščito bližnjega prebivalstva pred
prekomernim hrupom.
46. člen
RABA PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
V območju urejanja ni objektov in naprav iz IV. poglavja
navodila za določanje in prikazovanje potreb obrambe in
zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94),
ravno tako glede ravnanja v skladu z Uredbo o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) zaradi predvidenega povečanja števila zaposlenih ni potrebe po gradnji
zaklonišč.
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Infrastrukturno dobro opremljene zelene površine športno-rekreacijskega parka Portoval se obravnava kot potencialno evakuacijsko območje mesta.
V območju Portovala je opredeljeno območje omejene
rabe za vadišče ob vodi, ki ga občasno uporablja Ministrstvo
za obrambo.
47. člen
POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE
Posegi v območje reke Krke naj ne spreminjajo naravnih danosti. Predvidijo naj se v obliki pontonskih mostov in
kopalnih splavov, tako da bistveno ne preoblikujejo bregov
in struge. S krajinskimi elementi je potrebno ustvariti in
oblikovati smiselno zaključene prostorske enote z razpoznavnim značajem. Pri tem naj se uporabi samo avtohtona
vegetacija. Intenzivnejša rekreacijska območja je potrebno
diskretno preoblikovati za novo rabo: čiščenje gozda, ureditev dostopov do vode, ureditev piknik prostorov, redna košnja trate.
Vsi posegi v brežine naj bodo začasnega značaja: leseni pomoli, pontonski mostovi ipd., ki jih je po potrebi možno
brez večje škode umakniti (brez trajnih, grajenih posegov v
ta območja).
Oprema naj bo oblikovno neizstopajoča, razen v območjih, ki se neposredno navezujejo na mesto (vstopni del...).
Del območja je zavarovan, in sicer kot arheološka dediščina.
V ureditvenem območju predlagana izvedba vadbenega metališča za kladivo in vadbenega metališča za kopje, ki
sta predvidena na robu zaščitenega območja arheološkega
najdišča EŠD 8711 se lahko izvajajo po predhodnih arheoloških raziskavah, skladno s pogoji ZVNKD.
Predvidena parkovna ureditev območja zgodovinskega
gomilnega grobišča naj omogoči ustrezno predstavitev arheološke dediščine. Vsi posegi morajo biti načrtovani v sodelovanju s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne
dediščine.
V primeru ugotovitev predhodnih arheoloških raziskav,
da so predvideni posegi izključeni, so rezervne lokacije
predvidene izven območja najdišča, in sicer zahodno od
pomožnega igrišča izven najdišča EŠD 8711.
Preostalo območje se varuje skladno z Odlokom o
razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/00), in sicer območje
49,39 ha. S primerno detajlno reliefno in vegetacijsko obdelavo mej območja se ohrani še nedegradiran krajinski
vzorec vzhodno od območja.
48. člen
RUŠITVE OBJEKTOV
Pred predvideno gradnjo vzhodne tribune se v celoti
odstrani objekt Kremena, ravno tako se pred gradnjo objektov za tenis odstranijo pomožni objekti pri teniških igriščih.
49. člen
TOLERANCE
Pri realizaciji tega ureditvenega načrta so dopustna
manjša odstopanja, če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in drugih ugotovitev poiščejo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo območja.
Večja odstopanja:
Namembnost objekta, namembnost kompleksa ali
sprememba celotnega ureditvenega območja se lahko spremeni na način, kot je predpisan za sprejem UN (43. člen
Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor).
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Manjša odstopanja:
– spremembe karakteristik cest in komunalnih vodov,
– namembnost dela posameznega objekta, če ni v nasprotju s splošnimi določili odloka,
– sprememba parcelacije,
– sprememba določil o znanem investitorju.
Način obravnave: preveritev potrebe po spremembi,
izvleček iz ureditvenega načrta, sklep župana o spremembi.
Dovoljena odstopanja od določil UN:
– Lega objekta na parceli.
– Horizontalni in vertikalni gabariti objekta: ±10%, če
ne vplivajo na zasnovo območja urejanja in ne posegajo v
rešitve prometne in komunalne infrastrukture.
– Višinska postavitev, če ni v nasprotju s splošnimi
določili odloka.
Način obravnave: izvleček iz ureditvenega načrta, soglasje pristojne občinske službe za prostorsko planiranje.
50. člen
TEHNIČNI ELEMENTI ZA ZAKOLIČEVANJE OBJEKTOV IN PARCEL
Meja ureditvenega načrta je opisana v začetnem delu
tega dokumenta in poteka po zunanjih mejah parcel. Za
potrebe realizacije predvidenih posegov bo potrebno izvesti
obodno parcelacijo športno-rekreacijskega dela ureditvenega načrta, za preostalo območje velja sedanja parcelacija.
Izhodišča za zakoličbo parcelnih mej so obstoječe in
predvidene nove meje parcel, na osnovi obstoječe poligonske mreže. Toleranca za zakoličbo novih mej je 1m.
Izhodišča za zakoličbo objektov visokogradenj in nizkogradenj so obstoječi objekti visokogradenj, osi novoprojektiranih cest in nove parcelne meje po podanem vrstnem
redu na osnovi obstoječe poligonske mreže.
Obvezna določila za zakoličbo objektov in elementi za
zakoličevanje so prikazani v grafični prilogi.
Toleranc pri obveznih odmikih ni.
VI. FAZNOST IZVAJANJA POSEGOV
51. člen
Urejanje in razvoj športno-rekreacijskega parka Portoval bo predvidoma potekal v naslednjem zaporedju:
I. faza: ureditev in dopolnitev športnega dela, vključno
z vstopnim delom in parkirišči ter infrastrukturo,
II. faza: ureditev parkovnih površin,
I. in II. faza: ureditev ostalih rekreacijskih površin, individualni posegi v Irči vasi.
Dovoljena je sočasna gradnja v UN predvidenih objektov ter komunalne infrastrukture in objektov.
VII. PREHODNE DOLOČBE
52. člen
Izgradnja komunalnih naprav
Zemljišča je potrebno opremiti v skladu z določili Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97). Sorazmerni delež stroškov izgradnje komunalnih naprav bremenijo investitorje in lastnike zemljišč na območju urejanja.
53. člen
Po izgradnji komunalnih naprav takoj po pridobitvi uporabnih dovoljenj oziroma še pred uporabo le-teh morajo
pristojna komunalna podjetja zgrajene komunalne naprave
prevzeti v upravljanje.
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54. člen
Investitorji lokacij so fizične ali pravne osebe, ki si na
javnem razpisu pridobijo lastninsko pravico stavbnih zemljišč z izjemo trgovsko-zabaviščnega centra ob Topliški cesti, ki se opredeli za Real, d.o.o., Novo mesto kot znanega
investitorja:
Za vse gradnje, novogradnje in prenove, se izdela izvleček iz ureditvenega načrta – ureditvena situacija, ki mora
izhajati iz določil tega ureditvenega načrta in mora imeti
naslednjo vsebino:
1. Splošni podatki
2. Izjave
3. Soglasja
4. Urbanistična ureditev:
opis nameravanega posega,
opis izhodišč ureditvenega načrta,
opis arhitektonske rešitve objekta,
opis zunanje ureditve,
podrobnejše rešitve glede tehničnih značilnosti posega.
5. Opis in rešitve v zvezi z vplivi načrtovanega posega
na okolje
6. Grafične priloge:
Kopija katastrskega načrta z vrisom območja
Smiselno izbrani izseki iz ureditvenega načrta
Arhitektonsko zazidalna situacija z zunanjo ureditvijo
parcele
Zbirna situacija komunalnih naprav s priključnimi mesti
za lokacijo
Parcelacijski načrt z določitvijo javnega in funkcionalnega zemljišča /elementi so podani numerično v državnem
koordinatnem sistemu/.
Idejna zasnova objekta: tlorisi, fasade, prerezi.
Z izvlečkom se opredeli tudi javna infrastruktura, ki je
potrebna za funkcioniranje posameznega objekta.
55. člen
Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se primerno
vzdržujejo.
Poimenovanje mostov, čolnarn in drugih objektov se
uredi s posebnim aktom.
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59. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-22/2001-1200
Novo mesto, dne 8. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

POSTOJNA
5286.

Odlok o dopolnitvi odloka o splošnih prostorskih
ureditvenih pogojih za del območja Občine
Postojna

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in na podlagi 16. in 99. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97 in 31/98) je
Občinski svet občine Postojna na 33. seji dne 17. 12.
2001 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o splošnih prostorskih
ureditvenih pogojih za del območja Občine
Postojna
1. člen
V odloku o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za
del Občine Postojna (Uradni list RS, št. 9/98, 1/00, 58/01)
se na koncu 1. člena doda besedilo »in novembru 2001«.
2. člen
V 5. členu se na koncu seznama ureditvenih območij in
delov naselij doda oznaka planske celote in oznaka ureditvenega območja, ki se glasi:

VIII. KONČNE DOLOČBE
56. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ureditvenega
načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Enota
Novo mesto.
57. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled na Sekretariatu za
okolje, prostor in komunalne zadeve – Oddelku za prostorsko planiranje Mestne občine Novo mesto in na Upravni
enoti Novo mesto.
58. člen
Po sprejemu tega ureditvenega načrta prenehajo veljati
določbe Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo
mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95,
35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00 in 49/00) ter določbe Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mestno
jedro Novega mesta (SDL, št. 12/91 in Uradni list RS, št.
96/00 – obvezna razlaga), ki se nanašajo na ureditveno
območje.

Oznaka
pl.
celote

Oznaka
ur.
območ.

Naziv
Območja

Pretežna
namembnost

PIA

Morfol.
enota

»P7

C14

Čistilna naprava
Postojna

centralne dej. PUP
komunalne dej.

3, 6, 7«

3. člen
V grafičnem delu odloka se na območju čistilne naprave Postojna, karta PKN 5, Pivka-3, M 1:5000, doda oznaka
P7 C14.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01 – 2/01
Postojna, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.
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5287.

Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni
meter stanovanjske površine, povprečne stroške
komunalnega opremljanja in odstotek od
povprečne gradbene cene za posamezna
območja občine, kot osnova za določanje cen
stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) in 16.
člena odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje v Občini Postojna je Občinski svet občine Postojna na 33. seji dne 17. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter
stanovanjske površine, povprečne stroške
komunalnega opremljanja in odstotek od
povprečne gradbene cene za posamezna
območja občine, kot osnova za določanje cen
stavbnega zemljišča na območju Občine
Postojna
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5288.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) in 10.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 1/92 in 8/93) je Občinski svet občine
Postojna na 33. seji dne 17. 12. 2001 sprejel naslednji

SKLEP
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto
2002 znaša 0,0147 SIT.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja od 1. 1. 2002.
Št. 032-01 – 1/01
Postojna, dne 18. decembra 2001.

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine na dan 31. 12. 2001 za območje Občine Postojna
znaša 140.000 SIT.
2. člen
Osnova za določanje cen stavbnega zemljišča za posamezna naselja v Občini Postojna se določi v odstotku od
povprečne gradbene cene in znaša
1. 1,5% za mesto Postojna
2. 1,2% za Veliki Otok, Hrašče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Stara vas;
3. 1% za Belsko, Dilce, Hruševje, Koče, Planina, Razdrto, Slavina, Slavinje, Zagon;
4. 0,9% za Bukovje, Hrenovice, Landol, Mali Otok,
Orehek, Studenec, Studeno, Strane, Šmihel pod Nanosom, Veliko Ubeljsko;
5. 0,8% za Brezje pod Nanosom, Gorenje, Goriče,
Grobišče, Liplje, Lohača, Mala Brda, Malo Ubeljsko, Predjama, Rakulik, Sajevče, Strmca, Velika Brda, Žeje.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti
100 do 200 prebivalcev na ha, znašajo na dan 31. 12.
2001 18.400 SIT/m2.
– stroški za naprave individualne komunalne rabe
7.900 SIT za m2 koristne površine objekta;
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 10.500
SIT za m2 koristne površine objekta.
4. člen
Cene določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se
mesečno valorizirajo z uporabo povprečnega indeksa za
stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za
gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 032-01 – 1/01
Postojna, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

5289.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opremljenosti na območju Občine
Postojna za leto 2002

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99), 42.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 21. člena odloka o gospodarjenju s
stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (Uradni list RS, št.
71/00) je Občinski svet občine Postojna na 33. seji dne
17. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opremljenosti na območju Občine Postojna za
leto 2002
1
Povprečni stroški komunalne opremljenosti v skladu s
25. členom odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Postojna, se določijo:
– v znesku 7.400 SIT/m2 stavbne parcele na območjih
kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti, za novogradnje dokler za območje, kjer se obravnavana parcela nahaja ni sprejet program opremljanja stavbnih
zemljišč, za vse ostale gradnje pa tudi po sprejetju prej
navedenega programa, kolikor ta ne predvidi drugačne rešitve,
– v znesku 3.600 SIT/m2 stavbne parcele, na vseh
drugih območjih kar je enako osnovni ceni 1 m2 stavbne
parcele primerjalne velikosti 500 m2 in primerjalne skupne
koristne površine objekta (po JUS UC2. 100) 200 m2, (kar
da 40% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00),
– za vsako dodatno 6% večjo izkoriščenost stavbnega
zemljišča se faktor poveča za 10,00%,
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Št.

– za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemljišča za 6% se faktor zmanjša za 10%,
– v obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti
uporablja linearna interpolacija.
2
Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna
gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno
uporabo obračuna površin objekta ter korekcijskih faktorjev
iz 22. člena odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Postojna, glede na celotno površino stavbne parcele.
3
Upoštevajoč povprečne stroške komunalne opreme za
1 m2 stavbne parcele v višini 3.400 SIT/m2 in deleže v
skladu z 22. členom odloka, ti za posamezno komunalno
opremo znašajo:

– kanalizacijsko omrežje-fekalno
– vodovodno omrežje
– plinovodno (toplovodno) omrežje
– električno omrežje-kabelsko
– električno omrežje-zračni vodi
– telefonsko omrežje
– omrežje CATV
– cestno omrežje-asfalt+pločniki
– cestno omrežje-asfalt
brez pločnikov
– cestno omrežje-makadam
– urejena parkirišč
– parkirišča v sklopu cest
– omrežje javne razsvetljave
– kanalizacijsko omrežje-meteorno
– hidrantno omrežje
– urejene rekreacijske površine
Skupaj
(osnovna komunalna oprema)

%

SIT/m2

SIT/m2

18
11
9
8
5
4
4
35

1.332
814
666
592
370
296
296
2.590

648
396
324
288
180
144
144
1.260

25
15
15
7
4
8
4
2

1.850
1.110
1.110
518
296
592
296
148

900
540
540
252
144
288
144
72

100%

ljena stavbna parcela oziroma je v neposredni bližini (v razdalji do 100 m) in se je možno nanjo priključiti.
6
Večja oddaljenost posameznega komunalnega voda
od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje oziroma zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za
vsak primer posebej.
7
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o dosedanjih sovlaganjih v izgradnjo komunalne infrastrukture.
8
Vrednost, določena s tem sklepom velja na dan 31. 12.
2001 in se mesečno valorizira s povprečnim indeksom za
stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za
gradbeništvo in IGM.
9
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov
izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.
10
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne s 1. 1. 2002.
Št. 032-01 – 1/01
Postojna, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

7.400 3.600

4
V skladu z 22. členom odloka, se pri izračunu površin
objekta uporabljajo korekcijski faktorji glede na namembnost objekta, če je:
– poslovna dejavnost – faktor 1,00,
– stanovanjska gradnja – faktor 0,80,
– zadružna stanovanjska gradnja – faktor 0,40,
– trgovska dejavnost – faktor 1,20,
– gostinska dejavnost – faktor 1,20,
– obrtno-industrijska dejavnost – faktor 0,90,
– obrtno industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obremenjuje komunalno infrastrukturo (bencinske črpalke, avtopralnice ipd.) – faktor 2,00,
– skladiščna dejavnost – faktor 0,50,
– pokrita parkirišča – faktor 0,60,
– urejene rekreacijske površine – faktor 0,50,
– kmetijska dejavnost – faktor je 0,50,
– kmetijska dejavnost – pomožni objekti – faktor je
0,30,
– kmetijska dejavnost – kmečki turizem – faktor je
0,50,
5
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan
plačati povprečne stroške tiste opreme, s katero je oprem-

108 / 27. 12. 2001 / Stran 11965

PREVALJE
5290.

Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje
v letu 2002

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 30. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št.
15/99) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu
2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Prevalje za leto 2002
se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi
proračuna občine za leto 2001, vendar najdlje do 31. 3.
2002.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno
porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2001.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
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3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2002.

Uradni list Republike Slovenije
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01) in 100. člena statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 31. seji dne 12. 12. 2001
sprejel

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS uporablja pa se od 1. januarja 2001.

ODLOK
o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto
2002

Št. 403-01/00-5
Prevalje, dne 4. decembra 2001.
1. SPLOŠNA DOLOČBA
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Rogaška Slatina
za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

RAVNE NA KOROŠKEM
5291.

2. VIŠINA PRORAČUNA

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Ravne

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet
občine Ravne na Koroškem na 9. korespodenčni seji dne
3. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
I
Ukine se status javnega dobra – družbene lastnine v
splošni rabi:
1. parc. št. 423/1, 445/1 in 445/2 – pot in 423/2 dvorišče.
II
Nepremičnine pod I tega sklepa prenehajo imeti status
zemljišča v splošni rabi – javnega dobra in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Ravne na Koroškem.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 3. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
1.246,432.000
Tekoči prihodki (70+71)
691,300.000
70 Davčni prihodki
640,317.000
700 Davki na dohodek in dobiček
436,997.000
703 Davki na premoženje
113,060.000
704 Domači davki na blago in storitve 90,260.000
71 Nedavčni prihodki
50,983.000
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
25,838.000
711 Takse in pristojbine
5,027.000
712 Denarne kazni
618.000
714 Drugi nedavčni prihodki
19,500.000
72 Kapitalski prihodki
14,800.000
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
7,000.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
7,800.000
73 Prejete donacije
10,274.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 10,274.000
74 Transferni prihodki
530,058.000
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
530,058.000
II.
40

ROGAŠKA SLATINA
41

5292.

Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za
leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98, 59/99, 63/99, 22/00, 70/00 in 100/00), 29.

Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1.269,094.800
Tekoči odhodki
145,822.270
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
74,272.200
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
9,491.400
402 Izdatki za blago in storitve
49,658.670
403 Plačila domačih obresti
2,200.000
409 Rezerve
10,200.000
Tekoči transferi
663,050.530
410 Subvencije
17,623.900
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
69,857.470
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
50,580.560
413 Drugi tekoči domači transferi
524,988.600

Uradni list Republike Slovenije
42
43

Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi

Št.

453,822.000
453,822.000
6,400.000
6,400.000

III.

Proračunski presežek (I. – II.)
-22,662.800
(proračunski primanjkljaj)
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)
C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
25,000.000
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
2,337.200
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja
sredstev na računu
0
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje
22,662.800
(VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto financiranje
22,662.800
(VI.+X.)
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek in drugi prihodki.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
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Župan v mesecu septembru poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na
podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni
list RS, št. 38/01).
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
6,200.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
3,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 1,000.000 tolarjev
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 46,382.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Rogaška Slatina, v letu 2002 ne sme preseči obseg možnega zadolževanja občine.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne višine 87,304.000 tolarjev. Ne
glede na navedeno se občina lahko zadolži za financiranje
stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in
čiščenje odplak v obsegu, ki presega 87,304.000 v letu
pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v
posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
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5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
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5294.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v letu 2002

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogaška Slatina v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep župana.

Na podlagi 18. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/96, 91/99 in
26/00) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 30. redni seji dne 28. 11. 2001 sprejel

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v letu 2002

Št. 06202-011/01
Rogaška Slatina, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

5293.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2002

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96, 35/97 in
9/98) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 30. redni seji dne 28. 11. 2001 sprejel

1
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini
Rogaška Slatina v letu 2002 znaša 15 SIT.
2
Vrednost točke določena s tem sklepom se uporablja
od dne 1. 1. 2002 dalje.
3
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu
2001, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 125/00.
4
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 06202-012/01.
Rogaška Slatina, dne 3. decembra 2001.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2002
1
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002 znaša 0,15 SIT.
2
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1.
2002 dalje.
3
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2001, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 125/00.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-011/01.
Rogaška Slatina, dne 3. decembra 2001.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SLOVENJ GRADEC
5295.

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 7. člena
statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
29/99) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na 36. seji
dne 20. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2002
1. SPLOŠNO DOLOČILO
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) do-
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Št.

ločajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine.

413

Drugi tekoči domači transferi

208,909.182,25

42

Investicijski odhodki
(420)
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

988,170.285,34

420
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov
v tolarjih
Konto
1

Naziv konta
2

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740

400
401
402
403
409
41
410
411
412

43
430

Investicijski transferi
(430)
Investicijski transferi
III. Proračunski
primanjkljaj/presežek
(I - II)

Znesek 2002
3

988,170.285,34
3,736.000,00
3,736.000,00
40,638.344,33

2.362,893.244,47

Tekoči prihodki (70+71)
1.712,514.664,47
Davčni prihodki
1.154,737.958,00
(700+703+704)
Davki na dohodek in dobiček
900,530.000,00
Davki na premoženje
224,783.200,00
Domači davki na blago in storitve 29,424.758,00
Nedavčni prihodki
557,776.706,47
(710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
386,578.609,47
Takse in pristojbine
11,926.000,00
Denarne kazni
6,426.097,00
Prihodki od prodaje blaga in
storitev
2,460.000,00
Drugi nedavčni prihodki
150,386.000,00

B)

Račun finančnih terjatev in naložb

Konto

Naziv konta

1

2

75

IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
(750+751)
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev

750
751

3

12,537.077,72
12,537.077,72

440

Kapitalski prihodki
52,441.580,00
(720+722)
Prodaja osnovnih sredstev
48,145.000,00
Prodaja zemljišč in nematerialnega
premoženja
4,296.580,00

C)

VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapital. deležev (IV- V)
–
VII. Skupni primanjkljaj/presežek
prihodki minus odhodki ter saldo
prejetih in danih posojil
(I + IV) - (II + V)
40,638.344,33
Račun financiranja

Konto

Naziv konta

1

2

Prejete donacije
(730)
Prejete donacije iz domačih virov

50
VIII. Zadolževanje
27,034.245,00
500 Domače zadolževanje
27,034.245,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 27,034.245,00

Transferni prihodki
Transferni prihodki iz drugih
javnofinan. institucij

20,000.000,00
20,000.000,00
577,937.000,00
577,937.000,00

2.322,254.900,14

Tekoči odhodki
663,287.874,80
(400+401+402+403+409)
Plače in drugi izdatki zaposlenim 149,794.304,00
Prispevki delodajalcev za
soc. varnost
21,710.717,00
Izdatki za blago in storitve
470,398.106,92
Plačila domačih obresti
10,618.040,88
Sredstva, izločena v rezerve
10,766.706,00
Tekoči transferi
(410+411+412+413)
Subvencije
Transferi posameznikom,
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organiz.
in ustanovam

44

Znesek 2002

V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440)
Dana posojila

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40
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12,537.077,72
12,537.077,72

Znesek 2002
3

55
IX. Odplačilo dolga
67,672.589,33
550 Odplačila domačega dolga
67,672.589,33
5501 Odplačila kreditov poslovnim
bankam
1,451.700,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
66,220.889,33
X. Neto zadolževanje (VIII - IX)
-40,638.344,33
XI. Povečanje /zmanjšanje
sredstev na računih (VII - X)
–
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov ter načrt razvojnih programov se prilaga k temu odloku.

667,060.740,00
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
241,605.761,00
117,019.081,75
99,526.715,00

3. člen
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti
samo za namene in do višine, določene v posebnem delu
proračuna.

Stran
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Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge
odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih
zahtevkov in sklepov.
Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s
kriteriji, ki jih določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za
katere ni določenih kriterijev z zakonskimi predpisi, se v
posebnem delu proračuna razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan.
Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo.
Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v okviru sprejetega proračuna.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje
ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega
načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 20% obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu.
Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja
proračunska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske postavke.
Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi
proračunskih sredstev upoštevati predpise zakona o javnih
naročilih.
6. člen
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s
pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že
planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru
vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski
svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v načrtu razvojnih
programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
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pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se
usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju
namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in
uprava – odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj
in programa investicijskih transferov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih
proračunskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij in
nalog, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
7. člen
Proračunski sklad je:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu
o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
7,574.706 tolarjev.
8. člen
Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna
so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti
program dela in finančni načrt za leto 2002 ter poročila o
realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za
preteklo leto, po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno
predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske
uprave.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o
kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do
višine 5,000.000 tolarjev;
– o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
10% proračunske rezerve in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet;
– o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če
bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve, vendar največ do višine 100.000 tolarjev.
10. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
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Št.

računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za
proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 27,034.245
tolarjev.
Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2002 ne sme preseči
skupne višine glavnic 20,000.000 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Skupni presežek proračuna Občine Škocjan za leto
2001 znaša 36,651.000 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razporeditev
sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu finančnih naložb in terjatev, ki sta sestavni del proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40301-0040/01
Škocjan, dne 29. novembra 2001.

12. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja
do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto
2002.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-00004/2001
Slovenj Gradec, dne 20. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Škocjan za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 – spremembe in dopolnitve; Uradni
list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96 – odločbe US; Uradni list RS, št. 100/00 – sklep
US), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01) je Občinski svet
občine Škocjan na 31. redni seji dne 11. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Škocjan za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2001
(Uradni list RS, št. 122/00) se v celoti spremeni 2. člen,
kakor sledi:
»Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001
znašajo:

Prihodki
Odhodki
Presežek
Primanjkljaj

Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

5297.

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto
2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 – spremembe in dopolnitve; Uradni
list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96 – odl. US; Uradni list RS, št. 100/00 – sklep US),
29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01) ter 15. člena statuta Občine
Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01), je Občinski
svet občine Škocjan na 31. redni seji dne 11. 12. 2001
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Škocjan za leto 2002

ŠKOCJAN
5296.
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Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun finančnih
terjatev in naložb

Račun
financiranja

365,351.621
320,440.621
35,911.000
/

740.000
/
740.000
/

/
/
/
/

1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Škocjan za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v SIT
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
I.
Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74)
398,054.000
Tekoči prihodki (70+71)
206,744.000
70 Davčni prihodki
112,664.000
700 Davki na dohodek in dobiček
92,813.000
703 Davki na premoženje
4,461.000
704 Domači davki na blago in storitve 15,390.000
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
94,080.000
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
90,390.000
711 Takse in pristojbine
990.000

Stran

72
73
74

II.
40

41

42

43
III.
B)

11972 / Št. 108 / 27. 12. 2001
712 Denarne kazni
20.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
2,680.000
Kapitalski prihodki
–
Prejete donacije
–
Transferni prihodki
191,310.000
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
191,310.000
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
401,734.885
Tekoči odhodki
87,128.885
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
22,876.295
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
3,671.590
402 Izdatki za blago in storitve
59,581.000
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
1,000.000
Tekoči transferi
151,906.000
410 Subvencije
28,070.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
41,100.000
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
19,735.000
413 Drugi tekoči domači tranferi
63,001.000
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
112,600.000
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
112,600.000
Investicijski transferi
50,100.000
430 Investicijski transferi
50,100.000
Proračunski presežek (I-II)
(Proračunski primanjkljaj)
3,680.885
Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov

IV.
75

V.
44
VI.
C)

X.
XI.

v SIT
Proračun leta 2002

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
3,680.885
Prejeta vračila danih posojil
3,680.885
750 Prejeta vračila danih posojil
3,680.885
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
–
Dana posojila in povečanje kapitalski deležev
–
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) 3,680.885
Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov

VII.
50
VIII.
55
IX.

Uradni list Republike Slovenije

v SIT
Proračun leta 2002

Zadolževanje (500)
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Odplačilo dolga
Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
Neto financiranje (VI.+X.)

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01),
tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami, v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna in o tem obvesti občinski svet.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01).
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena zakonu o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) do
višine 1,000.000 župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopki izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Škocjan, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic
5,000.000 SIT.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

–
–
–
–

8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Škocjan v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

–
–
3,680.885

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.

Št. 40302-0002/01
Škocjan, dne 28. novembra 2001.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.
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Št.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 – spremembe in dopolnitve; Uradni list RS,
št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 –
odločbe US; Uradni list RS, št. 100/00 – sklep US), prvega
odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 –
popravek) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 37/99, 51/01), je Občinski svet občine Škocjan na
31. redni seji dne 11. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan (Uradni list
RS, št. 17/99) se v 3. členu v celoti spremeni četrti odstavek in doda nov pet in šesti odstavek, kakor sledi:
»Ime enote vrtca je: Vrtec pri OŠ Frana Metelka Škocjan, s sedežem Škocjan 51, p. Škocjan.
Vrtec pri OŠ Frana Metelka Škocjan ima oddelek na
podružnični šoli OŠ Frana Metelka Škocjan – podružnici
Bučka in oddelek družinskega varstva.
Vrtec v Škocjanu nosi ime Ptički, oddelek na podružnični šoli OŠ Frana Metelka Škocjan – podružnici Bučka pa
ime Čebelice.«
2. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64000-0059/01
Škocjan, dne 3. decembra 2001.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.
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1. člen

Šifra Storitev
Cena storitve v SIT
4121 A) Odvoz odpadkov
I. Redni odvoz komunalnih
odpadkov za ostale uporabnike
a) osnovna cena
SIT/m3
2.499,52
II. Izredni odvoz komunalnih odpadkov po
naročilu za ostale uporabnike
a) osnovna cena
za razdaljo do 30 km
SIT/m3
2.499,52
b) cene za razdalje nad 30 km
osnovna cena x F1
SIT/m3 F1 x 2.499,52
Opomba: za razdalje nad 30 km se upošteva faktor F1, ki se
izračuna po formuli:
F1 = 1 + (3 x (razdalja v km – 30)): 100
Cene za odvoz in deponiranje odpadkov so oblikovane
na osnovi sklepa Občinskega sveta občine Škocjan št.
35206-0017/01, z dne 11. 12. 2001.
V cenah storitev ni vključen 8% davek na dodano vrednost.
Cene storitev veljajo od 1. 1. 2002 dalje.
2. člen
Ta cenik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
cene storitev pa veljajo od 1. 1. 2002.
Št. 35206-0017/01
Škocjan, dne 11. decembra 2001.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

ŠKOFLJICA
5300.

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/01 in 79/01)
in v skladu 16. členom statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 29.
redni seji dne 18. 12. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Škofljica za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA

5299.

Cenik ravnanja z odpadki za ostale uporabnike v
Občini Škocjan

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99, 51/01), je Občinski svet občine Škocjan
na 31. redni seji dne 11. 12. 2001 sprejel

CENIK
ravnanja z odpadki za ostale uporabnike v
Občini Škocjan

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Škofljica za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo: višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

v tisoč SIT
Proračun za leto 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1,105.819
631.225
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
495.738
700 Davki na dohodek in dobiček
438.701
703 Davki na premoženje
49.701
704 Domači davki na blago in storitve
7.036
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
135.487
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
57.538
711 Takse in pristojbine
4.089
712 Denarne kazni
60
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.800
714 Drugi nedavčni prihodki
69.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
3.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
3.500
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
471.094
740 Trasnferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
471.094
1,481.691
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)

290.310
59.950
5.005
209155
–
16.200
272.167
10.900
198.880
18.407
43.980
–
889.814
14.150
29.400
29.400
- 375.872

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)

Proračun za leto 2002

–

–

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

C) Račun financiranja
Skupina /Podskupina kontov

Proračun za leto 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.)
Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih
sredstev iz leta 2001.

–
–

-375.872
-375.872
-375.872

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu
odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, navedenih v prvem odstavku 43. člena ZJF tudi:
1. prihodki od požarnih taks,
2. prihodki občanov za sofinanciranje komunalne infrastrukture.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna, prerazporeditvah ter njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40%
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
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in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na
območju Občine Škofljica za leto 2002

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
11,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
4,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne
stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, znaša na dan 1. 1. 2002 za območje Občine Škofljica
148.000 SIT.

7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 10.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. ZADOLŽEVANJE IN POROŠTVA OBČINE
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v
računu financiranja, se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 10% realiziranih prihodkov.
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo
zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Škofljica za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti od 100 do 200 prebivalcev na ha
znašajo 18.000 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati cena iz
1. in 2. člena sklepa o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Škofljica v letu 2000 (Uradni list RS, št.
13/00).
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 01506/37/2001/25-6
Škofljica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v
letu 2003, če bo financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503/16/2001/25-4
Škofljica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

5301.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Škofljica za leto
2002

V skladu z 29. členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 10/98) ter 16. člena statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Škofljica na 29. redni seji dne 18. 12. 2001 sprejel

5302.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola in vrtec Škofljica

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98 in 44/00 – odl.
US) in 7. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št.
47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 29. redni seji
dne 18. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna
šola in vrtec Škofljica
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojnoizobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno na
otroka po posameznih programih:
1. starostna skupina
79.711 SIT
2. starostna skupina
62.976 SIT
2. člen
Starši otrok za katere je Občina Škofljica po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgo-
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je v vrtcu lahko uveljavljajo rezervacijo samo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni, daljše od štirinajst zaporednih dni, na podlagi zdravniškega potrdila.
Starši plačajo rezervacijo v znesku 370 SIT za vsak
delovni dan odsotnosti otroka.
3. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škofljica
po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.
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TIŠINA
5304.

Odlok o komunalnih taksah v Občini Tišina

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/96, 7/70, 7/72 in
Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 16. člena
statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski
svet občine Tišina na 32. redni seji dne 14. 12. 2001
sprejel

4. člen
V primeru, da stroški rezervacije zaradi odsotnosti otroka znašajo več, kot pa je prispevna stopnja staršev mesečno, se staršem finančna sredstva ne vračajo.

ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Tišina

5. člen
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 102/00, 111/00).

I. SPLOŠNI DEL

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 01506/36/2001-25-5
Škofljica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

5303.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Pijava Gorica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 29.
redni seji dne 18. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Pijava
Gorica
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za del
zemljišča parc. št. 1776 k.o. Pijava Gorica – pot v izmeri
163 m2.
2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Občine Škofljica, Šmarska 3, Škofljica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01506/35/2001/25-6
Škofljica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Tišina, taksni zavezanci, postopek odmere in plačila takse ter višina takse.
2. člen
V Občini Tišina so predpisane komunalne takse za
naslednje primere:
1. za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred poslovnimi in drugimi prostori za opravljanje gostinske, trgovske in drugih dejavnosti na teh površinah;
2. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen
pločnikov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, zabav in drugih prireditev;
3. za uporabo javnih površin za druge začasne namene
(za stojnice, točilnice, cirkuse, postavitev šotora itd.);
4. za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni
organ Občine Tišina ter za druge reklamne napise, objave in
oglase, ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih
mestih;
5. za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj
poslovne stavbe in
6. za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih
lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni
avtomati, biljard, igralne karte in podobno).
II. TAKSNI ZAVEZANCI
3. člen
Takse se določajo v točkah. Višina komunalnih taks za
posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v
posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del
tega odloka.
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 10 SIT.
Spremembo vrednosti točke določi s sklepom na podlagi gibanja rasti drobnoprodajnih cen življenjskih potrebščin enkrat letno. Občinski svet občine Tišina do konca
meseca decembra, za naslednje leto.
4. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne
takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti
pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja in pobira Občinska uprava občine Tišina.
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Pobiranje takse za enkratne prodaje: sejmi in druge
prodaje, taksni zavezanec taksno obveznost prijavi na Občinski upravi občine Tišina in tam plača takso.
III. VIŠINA IN ODMERA KOMUNALNE TAKSE
5. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v
letnem znesku, nastane z dnem namestitve takšnega predmeta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil Občinsko upravo občine Tišina o odstranitvi takšnega predmeta
oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, zaradi katere takšnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti Občinski upravi občine Tišina pred začetkom
uporabe oziroma namestitev takšnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega. Prijava
takšne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu,
čas in kraj uporabe oziroma namestitve takšnega predmeta
in opis takšnega predmeta (površina, število ipd.).
Taksni zavezanec je dolžan Občinski upravi občine
Tišina prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na
obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje oziroma dovoljenje pristojnega organa, je
treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja.
Izvajanje te določbe zagotovi organ, ki soglasje oziroma
dovoljenje izda.
7. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v
tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne
plača takse v predpisanem roku, se le-ta prisilno izterja.
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu
izda ustrezno potrdilo.
8. člen
Takso za pravne in fizične osebe odmerja in pobira
Občinska uprava občine Tišina, izterjuje pa jo Davčna uprava Republike Slovenije – Davčni urad Murska Sobota, izpostava Murska Sobota, na podlagi posebne pogodbe.
S posebno pogodbo se na davčni organ lahko prenese
tudi odmera, obračun, pobiranje in nadzor nad pobiranjem
komunalne takse.
9. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se
opravi po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, prisilna izterjava od pravnih oseb pa po predpisih, ki veljajo za
prisilno izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih
oseb.
Pravica do izterjave neplačane in povrnitve preveč plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku roka,
v katerem bi morala biti plačana oziroma je bila plačana, če
gre za vračilo.
10. člen
Komunalne takse se odmerjajo, pobirajo in izterjujejo
na podlagi prijav taksnih zavezancev, izdanih dovoljenj pri-

Št.
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stojnih organov, prijav pristojne inšpekcijske službe ter prijav službe komunalnega nadzora – režijski obrat.
Pristojna inšpekcijska služba in služba komunalnega
nadzora – režijski obrat na terenu ugotavlja, ali je uporaba
oziroma namestitev takšnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti. V
primerih, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti,
se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobita pristojna inšpekcijska služba oziroma služba komunalnega nadzora –
režijski obrat.
11. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Tišina.
IV. KAZENSKI DOLOČBI
12. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 30.000 SIT se
kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 30.000 SIT se
kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne
predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti Občinski upravi občine Tišina najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo v Občini
Tišina uporabljati določila odloka o komunalnih taksah v
Občini Cankova–Tišina (Uradni list RS, št. 75/96) in določila odloka o plaketiranju v Občini Cankova–Tišina (Uradni list
RS, št. 56/96).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-21/01
Tišina, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS
TARIFNA ŠTEVILKA 1 (uporaba javnih površin)
Za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine
pred poslovnimi in drugimi prostori za opravljanje gostinske,
trgovske in drugih dejavnosti na teh površinah se plača
taksa po naslednjih kriterijih:
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Dnevno od m2 površine v uporabi se določi število
točk:
a) za gostinstvo, trgovino, slaščičarstvo
3 točke
b) površina za namene gradbeništva
(adaptacija poslovnih in stanovanjskih prostorov)
– v turistični sezoni
2 točki
– izven sezone
1 točko
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni postavki.
Pojasnilo:
Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna
površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi prostori in
drugimi objekti.
Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz prejšnjega odstavka.
Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine v
nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača pristojno
takso v dvojnem znesku.
TARIFNA ŠTEVILKA 2 (uporaba trgov in drugih javnih
površin)
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, zabav in
drugih prireditev se plača taksa:
5 točk
– za vsak uporabljeni m2 površine, dnevno
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne prireditve za gostinske namene.
TARIFNA ŠTEVILKA 3 (uporaba javnih površin za druge
začasne namene)
Za uporabo javnih površin za druge začasne namene
(za stojnice, točilnice, cirkuse, postavitev šotora itd.) se
plača taksa:
5 točk
– za kioske in stojnice nad 10 m2 /m2/
10 točk
– za stojnice do 10 m2 /m2/
– za premične gostinske prikolice
200 točk
4 točk
– za cirkus in zabavni park /m2/
– za priložnostna parkirišča, dnevno
50 točk
Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Tišina so oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za
dejavnost, ki jo financira proračun.
Taksni zavezanec plača tako pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
TARIFNA ŠTEVILKA 4 (reklamne napisi, objave, oglasi)
Za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ
Občine Tišina ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa:
1. Če so trajnega značaja – letno glede na velikost:

– do 0,5 m2
– od 0,5 m2 – 2,5 m2
– od 2,5 m2 – 12 m2

Točk
enostransko

Točk
dvostransko

1.500 točk
4.000 točk
10.000 točk

3.000 točk
8 000 točk
20.000 točk

2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav, oglasov
ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost, na dan:
Točk
enostransko

Točk
dvostransko

– 0,5 m2
4 točk
8 točk
– od 0,5m2 - 2,5 m2
10 točk
20 točk
– od 2,5 m2 – 12 m2
30 točk
60 točk
3. Za plakate, za vsakega izobešenega, do 10 dni 7
točk.
Pojasnilo:
a) smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu
oziroma javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena na vzven, v odprt prostor, ne
glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je takšni predmet nameščen;
b) takšni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako
opredeljenih takšnih zavezancev ni mogoče identificirati, so
takšni zavezanci lastniki takšnih predmetov – objektov oziroma površin, na katerih je takšni predmet;
c) plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov
Občine Tišina, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev, kakor tudi
reklamnih panojih na športnih igriščih, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Občini Tišina, reklamni
napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter
objave dobrodelnih in humanitarnih organizacij;
d) za takšni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna
označba firme, na zgradbi firme ali na zemljišči, kjer je sedež
firme in ena izven tega območja. Za takšni predme se po
tem odloku ne šteje označba firme na predstavitvenem panoju, ki se postavlja v okviru turistično promotivne dejavnosti
v občini in katerega lastnik je občina.
TARIFNA ŠTEVILKA 5 (uporaba vitrine)
Za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj
poslovne stavbe se plača taksa:
1.500 točk letno
– do 2 m2
– nad 2 m2 4.000 točk letno.
Pojasnilo:
Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Tišina, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, če se
vitrina uporablja za namene, ki jih financira proračun.
Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
TARIFNA ŠTEVILKA 6 (igralni in glasbeni avtomati)
Za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni avtomati, biljard, igralne karte ipd.) se plača letna taksa:
1. Elektronski igralni avtomat
4.000 točk
2. Biljard (navaden ali avtomatski)
3.000 točk
3. Glasbeni avtomati
1.500 točk
4. Druga igralna sredstva
1.500 točk
razen, če ni drugače določeno z zakonom.
Pojasnilo:
Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so
namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne
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naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja
uporabe sredstev.
Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se
taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni
dejavnosti.
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v
svojem lokalu igralno sredstvo ne glede nato ali je lastnik
igralnega sredstva ali ne.
Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, obrati ipd.) kot tudi k tem lokalom
pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
TARIFNA ŠTEVILKA 7 (priložnostna sporočila)
Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in podobnimi sredstvi se plača dnevno 500 točk.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja
sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.
Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in poravnati pri Občinski upravi občine Tišina pred pričetkom
izvajanja.
Glede oprostitve taksne obveznosti se smiselno uporablja drugi in šesti odstavek tarifne številke 5.
Vrednost točke znaša 10 SIT.

5305.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za
leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi in
32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) je župan Občine Tišina sprejel

Št.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 03101-8/01
Tišina, dne 7. decembra 2001.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

5306.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračunu leta
2001.
4. člen
Prihodki in odhodki doseženi v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Tišina za leto 2002.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.

Sklep o določitvi vednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 113/00) in 16.
člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je
Občinski svet občine Tišina, na redni seji dne 14. 12. 2001
sprejel

SKLEP
o določitvi vednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Tišina za leto 2002
znaša 0,70 SIT.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 032-24/01
Tišina, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Tišina za leto
2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2002 se
financiranje javne porabe Občine Tišina začasno financira
po proračunu za leto 2001.
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5307.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice
z mrliško vežo za leto 2002

Na podlagi 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na 32. redni
seji dne 14. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z
mrliško vežo za leto 2002
I
Stroški vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško
vežo v letu 2002 brez DDV znašajo:
– za enojni grob (širine od 61 cm
do 120 cm)
– za dvojni grob (širine od 121 cm
do 240 cm)
– za otroški grob (širine do 60 cm)
– grobnica, trojni grob (širine
nad 241 cm)

2.285,00 SIT
3.974,00 SIT
1.589,00 SIT
5.265,00 SIT.
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3. člen
Dejavnost sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti

II
Na osnovno ceno se prišteje davek na dodano vredje:

nost.
III
Stroški vzdrževanja se poravnavajo po položnicah v
enkratnem znesku za tekoče leto.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 032-23/01
Tišina, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

5308.

Akt o ustanovitvi javnega Stanovanjskega
sklada Občine Tišina

Na podlagi 3., 4. in 5. člena zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00) in 16. člena statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na
32. redni seji dne 14. 12. 2001 sprejel

AKT
o ustanovitvi javnega Stanovanjskega sklada
Občine Tišina
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom se ustanovi Javni stanovanjski sklad
Občine Tišina (v nadaljevanju: sklad), in sicer tako, da se v
javni sklad preoblikuje Stanovanjski sklad občine Cankova–
Tišina, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega
sklada občine Cankova–Tišina (Uradni list RS, št. 43/97).
S tem aktom se določa dejavnost, pristojnost, organizacija in način dela sklada.
2. člen
Sklad upravlja in razpolaga s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim premoženjem, ki ga je ustanovitelj
prenesel na sklad z namenom zagotavljanja javnega interesa, zlasti zaradi:
– gospodarjenja s stanovanji, stanovanjskimi hišami in
funkcionalnimi zemljišči,
– financiranja gradnje, nakupa in prenove stanovanj,
– nudenja stanovanjskih posojil z ugodno obrestno mero za nakup, izgradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih
hiš,
– zagotavljanja kontinuiranega pridobivanja socialnih,
neprofitnih, službenih in profitnih stanovanj,
– zagotavljanja ugodnosti neprofitnim stanovanjskim organizacijam,
– opravljanja drugih nalog določenih v občinskih stanovanjskih programih ter s tem povezane razvojne, finančne, organizacijske in druge aktivnosti s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom,
statutom Občine Tišina tem aktom in drugimi predpisi.

K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.31 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi
K/72.40 Dejavnost povezana s podatkovnimi bazami
L/75.11 Dejavnost uprave
4. člen
Sklad odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti sklada.
5. člen
Sklad je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zakon o javnih
skladih, statut Občine Tišina, ta akt in drugi predpisi. Ustanovitev sklada se vpiše v sodni register.
6. člen
Sklad se ustanovi kot:
– javni nepremičninski sklad z namenom poslovanja s
stanovanji, stanovanjskimi hišami in funkcionalnimi zemljišči, ki jih lokalna skupnosti nameni za zagotavljanje javne
stanovanjske oskrbe,
– javni finančni sklad z namenom spodbujanja pridobivanja, gradnje in prenove stanovanj in stanovanjskih hiš z
dajanjem kreditov z ugodno obrestno mero (in drugih oblik
poroštva) na podlagi javnih razpisov.
7. člen
Ime sklada je: Javni stanovanjski sklad Občine Tišina.
Sedež sklada: Tišina 4, 9251 Tišina.
II. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
8. člen
Občinski svet občine Tišina ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje upravo in člane nadzornega sveta sklada,
– odloča o povečanju oziroma zmanjšanju namenskega premoženja sklada,
– odloča o razporejanju in uporabi pozitivnega rezultata poslovanja,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom.
Občinski svet lahko s sklepom odpravi vsako dejanje,
ki je v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bil sklad
ustanovljen.
III. PREMOŽENJE SKLADA
9. člen
Premoženje sklada so stanovanja in stanovanjske hiše
ter funkcionalna zemljišča v lasti Občine Tišina, ki jih občinski svet ob ustanovitvi sklada prenese skladu v upravljanje in
razpolaganje.
Popis stanovanj, stanovanjskih hiš in funkcionalnih zemljišč je kot priloga sestavni del tega akta.
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Vrednost premoženja, ki jo je ocenil pooblaščeni ocenjevalec premoženja, znaša na dan ustanovitve sklada
64,472.618 SIT.
Premoženje sklada je namensko in se lahko uporablja
samo za namene, za katere je sklad ustanovljen.
10. člen
Na nepremičninah iz prvega odstavka 9. člena se vpiše
lastninska pravica v korist sklada.
IV. ORGANI SKLADA
11. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in uprava.
12. člen
Nadzorni svet ima predsednika in tri člane.
Člane nadzornega sveta imenuje občinski svet za dobo
največ 5 let na predlog župana. Člani nadzornega sveta so
po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Predsednik nadzornega sveta je župan.
Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, ki so
zaposlene v skladu ter druge osebe, katerih funkcija ali
dejavnost je v skladu z zakonom nezdružljiva s članstvom v
nadzornem svetu.
Člani nadzornega sveta so lahko tudi funkcionarji in
višji upravni delavci.
13. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za zagotavljanje delovanja sklada v javnem interesu,
– sprejema poslovni in finančni načrt in poslovno poročilo sklada ter jih predloži v soglasje ustanovitelju,
– daje ustanovitelju predloge za povečanje oziroma
zmanjšanje namenskega premoženja sklada,
– daje ustanovitelju predloge o razporejanju uporabi
pozitivnega rezultata poslovanja sklada,
– možnost vpogleda v poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi
članov uprave,
– daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema
notranje kontrole,
– daje soglasje upravi k določitvi splošnih pogojev poslovanja,
– daje ustanovitelju in upravi predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih s področja dela sklada,
– zahteva od uprave poročilo o posameznih poslih v
zvezi z upravljanjem namenskega premoženja in drugih zadevah, povezanih s poslovanjem sklada,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno
z zakonom ali tem aktom.
Dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta:
– člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in varovati poslovno skrivnost sklada,
– člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin in
povračil drugih stroškov,
– člani nadzornega sveta so odgovorni za škodo, ki je
nastala kot posledica kršitev njihovih dolžnosti.
Nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo
predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami,
povezanimi s poslovanjem javnega sklada.

Št.
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14. člen
Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter
povračila drugih stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega
za finance.
15. člen
Nadzorni svet o zadevah odloča z večino glasov vseh
članov.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
16. člen
Uprava ima enega člana – direktorja.
17. člen
Direktorja uprave, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno
imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa.
Član uprave je imenovan za dobo štirih let in je lahko
ponovno imenovan. Na koncu leta je za svoje delo nagrajen
z enkratno nagrado, katere višino določi nadzorni svet na
podlagi ocene dela.
Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj,
– da ima sposobnost vodenja in komuniciranja,
– ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen
zapora več kot treh mesecev, če še ni izbrisana.
18. člen
Direktor zastopa in predstavlja sklad.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje sklada.
Pri svojem delu je direktor dolžan varovati poslovno tajnost
sklada.
Direktor mora zagotoviti, da sklad posluje v skladu z
zakonom in tem aktom. Odgovarja skladu za škodo, ki je
nastala zaradi njegovega nevestnega in protipravnega ravnanja.
19. člen
Direktor izdaja posamične pravne akte (odločbe, sklepe, soglasja…) iz pristojnosti sklada.
Zoper odločbo direktorja ima stranka pravico do pritožbe. O pritožbi odloča župan.
20. člen
V primerih predčasne razrešitve direktorja in nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe 23. člena zakona
o javnih skladih.
V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
21. člen
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje člana uprave in nadzornega sveta sklada,
– odloča o povečanju oziroma zmanjšanju namenskega premoženja,
– odloča o razporejanju in uporabi pozitivnega rezultata poslovanja,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom in
tem odlokom.
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VI. SPREMEMBA VREDNOSTI NAMENSKEGA
PREMOŽENJA IN IZPLAČILA USTANOVITELJU

22. člen
O povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja odloča ustanovitelj na predlog direktorja in
mnenje nadzornega sveta.
O spremembi vrednosti namenskega premoženja sprejme ustanovitelj sklep, s katerim določi:
– vrednosti dodatnega namenskega premoženja oziroma vrednost, za katero se namensko premoženja zmanjša,
– vrsto premoženja, ki se zagotovi kot dodatno namensko premoženje oziroma ki se izplača ustanovitelju.
23. člen
Vrednost namenskega premoženja se poveča:
– s prenosom novih stanovanjskih enot v skladu (nakup, izgradnja, obnova stanovanj),
– z zagotovitvijo drugih vrst premoženja (denar, vrednostni papirji, terjatve, drugo finančno premoženje),
– z razporeditvijo pozitivnega rezultata poslovanja (razporeditev dobička).
Vrednost namenskega premoženja se zmanjša:
– z odtujitvijo nepremičnin (stanovanj, in stanovanjskih
hiš), ki so bila del namenskega premoženja,
– z izplačilom ustanovitelju,
– zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja z
namenskim premoženjem.
Vrednost namenskega premoženja se ne sme zmanjšati pod 15,000.000 SIT.
24. člen
Zmanjšanje oziroma povečanje namenskega premoženja se vpiše v sodni register. Hkrati se vpiše tudi vrednost,
za katero se je namensko premoženje povečalo oziroma
zmanjšalo.

Uradni list Republike Slovenije
Javni sklad se sme zadolžiti samo zaradi zagotavljanja
sredstev za doseganje namena, zaradi katerega je bil javni
sklad ustanovljen, če je to določeno v finančnem načrtu, in
največ v obsegu, določenim z zakonom.
VIII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DELO SKLADA
28. člen
Sredstva za delo sklada zagotavlja ustanovitelj iz proračunskih virov.
Ustanovitelj mora zagotoviti opremo in poslovne prostore, potrebne za delo sklada in tekoče zagotavljati druga
denarna sredstva za delo sklada skladno z zakonom.
Sklad ne sme uporabiti namenskega premoženja za
zagotavljanje sredstev za delo sklada.
IX. NADZOR NAD DELOM SKLADA
29. člen
Nadzor nad delom sklada in poslovanjem sklada opravlja nadzorni svet Občine Tišina oziroma občinski svet.
Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim premoženjem sklada opravlja ustanovitelj.
X. PRENEHANJE SKLADA
30. člen
Sklad preneha:
– če tako odloči ustanovitelj
– s stečajem.
V primeru prenehanja sklada ustanovitelj prevzame vse
premoženje in obveznosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

VI. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA
25. člen
Sklad mora namensko premoženje ločiti od premoženja, ki ga kot sredstvo za delo zagotovi ustanovitelj.
Na namensko premoženje je možna izvršba samo za
zavarovanje oziroma poplačilo terjatve, ki je nastal v zvezi z
upravljanjem namenskega premoženja.
Sklad mora pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja
plačilni promet, za namensko premoženje odpreti poseben
denarni račun, preko katerega sprejema vplačila in opravlja
izplačila iz poslov v zvezi z namenskim premoženjem in vodi
denarna sredstva namenskega premoženja.

31. člen
Sklad prične nastopati v pravnem prometu z dnem
vpisa v sodni register.
32. člen
Z dnem vpisa sklada v sodni register preneha veljati
odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Cankova
–Tišina (Uradni list RS, št. 43/97) in statut Stanovanjskega
sklada Občine Cankova–Tišina.
Št. 032-20/01
Tišina, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

26. člen
Za naložbe v vrednostne papirje, bančne denarne depozite oziroma posojila, ohranjanje vrednosti in naložbe namenskega premoženja, zadolževanja sklada, finančno poslovanje sklada, obvladovanje kreditnih tveganj, se neposredno uporabljajo določbe zakona o javnih skladih.

TURNIŠČE
5309.

VII. ZADOLŽEVANJE
27. člen
Javni sklad ne sme jemati kreditov oziroma se kakorkoli
zadolževati zaradi zagotavljanja sredstev za delo javnega
sklada.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Turnišče za leto 2001

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 20. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o

Uradni list Republike Slovenije

Št.

javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19. člena
statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) ter 1.
členu sprememb in dopolnitev statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 9/01) je Občinski svet občine Turnišče na
17. redni seji dne 13.12. 2001 sprejel

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 221/01-17
Turnišče, dne 17. decembra 2001.

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Turnišče za leto 2001
1. člen
Prvi odstavek 2. člena odloka o proračunu Občine
Turnišče za leto 2001 (Uradni list RS, št. 56/00) se spremeni tako, da se glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2001
znašajo 557,328.042,01 SIT in se razporedijo za:
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Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

5311.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Občine Turnišče

SIT

– tekoče odhodke
– tekoče transfere
– investicijski odhodki
– skupaj drugi odhodki
– presežek prihodkov nad odh.

43,504.192,00
139,863.275,97
171,935.315,36
101,829.690,75
100,195.567,93

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2001.
Št. 17/01-4
Turnišče, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

5310.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju uprave
Občine Turnišče

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00, 28/01), 6. in 7. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in
30/98), 3. in 9. člena odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96), 12. in 19.
člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99 in
9/01) ter v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest (Uradni
list RS, št. 24/98, 56/98, 29/00, 59/00) je Občinski svet
občine Turnišče na 17. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Turnišče
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Turnišče, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 119/00, se v 16. členu za šesto alineo doda nova
alinea, ki se glasi:
»odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih vod«.

Na podlagi 70. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96
in 64/01) in statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št.
52/99 in 9/01.) je Občinski svet občine Turnišče na 17.
redni seji 13. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Občine Turnišče
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Občine Turnišče se spremeni 6. člen in se glasi:
»6. člen
Javni zavod ima pečate okrogle oblike premera 35 mm
in 20 mm. Sredi pečatov je grb Republike Slovenije, na
obodu pa izpisano ime javnega zavoda. Javni zavod ima
naslednje pečate:
– pečat okrogle oblike in premera 35 mm številka 1 –
sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa besedilo »Osnovna šola Turnišče«;
– pečat okrogle oblike in premera 35 mm številka 2 –
sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa besedilo »Osnovna šola Turnišče«;
– pečat okrogle oblike in premera 35 mm številka –
sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa besedilo »Osnovna šola Turnišče – VVE Turnišče«;
– pečat okrogle oblike in premera 20 mm – sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa besedilo
»Osnovna šola Turnišče«.
Ravnatelj zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi
pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 222/01-17
Turnišče, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.
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Uradni list Republike Slovenije
10. člen
V 43. členu se črtata tretji in četrti odstavek.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Turnišče

Na podlagi ustave Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 33/91-I) in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00, 28/01) je Občinski svet občine Turnišče
na 17. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Turnišče
1. člen
V statutu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99 in
9/01) se črta 10. člen.
2. člen
Drugi odstavek 21. člena se nadomesti z besedilom:
»Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru
in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za
katere tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva z funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v državni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«

11. člen
Besedilo 63. člena se v celoti spremeni in glasi:
»Krajevne skupnosti opravljajo naslednje naloge:
– vzdrževanje krajevnih cest in javnih površin;
– upravljanje premoženja, namenjenega za potrebe krajevnega prebivalstva;
– pospeševanje kulturne in drugih dejavnosti.
Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje ožjim
delom občine določijo z odlokom«.
12. člen
V 64. členu se črta tretja alinea.
13. člen
V 74. členu se v drugem odstavku besedilo »v skladu z
načrtom delovnih mest občinske uprave, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana« nadomesti z besedilom »v
skladu s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi Občine Turnišče, ki ga sprejme župan«.
14. člen
75. člen se črta.
15. člen
V 111. členu se besedilo »uradnem glasilu« nadomesti
z besedilom »Uradnem listu RS«.
16. člen
V 116. členu se v prvem stavku črta besedilo »oziroma
občinski odbor«.
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

3. člen
Drugi odstavek 33. člena se nadomesti z besedilom
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov.«.

Št. 219/01-17
Turnišče, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

4. člen
Naslov pod točko 4. Občinski odbori se črta.
5. člen
V 38. členu se črta točka 4. Odbor za izvensodno
poravnavo sporov.
6. člen
V 39. členu se besedilo »občinski odbor za gospodarstvo« nadomesti z besedilom »odbor občinskega sveta za
gospodarstvo«.
7. člen
V 40. členu se besedilo »občinski odbor za infrastrukturo« nadomesti z besedilom »odbor občinskega sveta za
infrastrukturo«.
8. člen
V 41. členu se besedilo »občinski odbor za negospodarstvo« nadomesti z besedilom »odbor občinskega sveta
za negospodarstvo«.
9. člen
42. člen se v celoti črta.

5313.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Turnišče

Na podlagi 19. člena statuta občine Turnišče (Uradni
list RS, št. 52/99 in 9/01) je Občinski svet občine Turnišče
na 17. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Turnišče
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) se v 60. členu črta: »4. odbor za
izvensodno poravnavo sporov«.
2. člen
V 63. členu se v prvem stavku črta besedica »občinski«.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. člen
64. člen poslovnika se črta.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 220/01-17
Turnišče, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

VOJNIK
5314.

2. člen
3. člen odloka se dopolni z naslednjo vsebino:
Župan občine je pooblaščen, da skladno z določili
zakonodaje odloči o dokončni višini sredstev za posamezni
funkcionalni namen, kar mora biti usklajeno z razpoložljivimi
viri proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Vojnik prejela do
konca proračunskega leta 2001.
3. člen
Analitični prikaz načrtovanih postavk proračuna po
strukturi prihodkov in funkcionalnih namenih porabe je priloga k temu odloku.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2001.
Št. 1266-12/2001-1
Vojnik, dne 19. decembra 2001.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2001

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 56/97 in 56/98) zakon o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2001 (Uradni list RS, št.
32/01) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98)
ter odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2001 je Občinski svet občine Vojnik na 26. redni seji dne 19. 12.
2001 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2001
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Vojnik
za leto 2001 (Uradni list RS, št. 21/01), tako da se glasi:
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji
(v sit):
I. Bilanca prihodkov in odhodkov:
1. Skupaj prihodki
772.315.600
2. Skupaj odhodki
774.330.600
3. Primanjkljaj (1-2)
-2.015.000
II. Račun finančnih terjatev in naložb
1. Prejeta vračila danih posojil
4.200.000
2. Dana posojila
3. Razlika (1-2)
+ 4.200.000
III. Račun financiranja
1. Zadolževanje
2. Odplačila dolgoročnih kreditov
500.000
3. Neto zadolževanje (1+2)
– 500.000
Povzetek I.+ II. + III.
+ 1.685.000
Analitični pregled prihodkov občinskega proračuna in
njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, ki sta njegov
sestavni del.
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih
skupnosti in načrt razvojnih programov.
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5315.

Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2002

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, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
12/99, 59/99, 70/00 in 100/00 – odl. US), zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98,
89/99), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) Občinski svet občine Vojnik je na 26.
redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Vojnik za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, terjatvami, dolgovi in naložbami. S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni,
statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Vojnik.
2. člen
Proračun je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna je finančni načrt neposrednih
uporabnikov in investicijsko-razvojni načrt.
Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji (v SIT):
I.
1.
2.
3.

Bilanca prihodkov in odhodkov:
Skupaj prihodki
832.300.000
Skupaj odhodki
832.300.000
Proračunski presežek-primanjkljaj (1-2)
–
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II. Račun finančnih terjatev in naložb
1. Prejeta vračila danih posoj. in prodaja
kap. deležev
2.400.000
2. Dana posojila in povečanje kap. deležev
–
3. Razlika (1-2)
+ 2.400.000
III.
1.
2.
3.

Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje (1+2)
POVZETEK I+II+III

–
600.000
– 600.000
+ 1.800.000

3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so za
določen namen potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti, so pa nujna za
izvrševanje zakonsko opredeljenih nalog občine, dodatni
odhodki bremenijo ustrezni funkcionalni namen porabe.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne
namene.
Župan lahko po predhodnem soglasju občinskega sveta v imenu občine prevzema pogodbene obveznosti v breme
proračuna v naslednjih letih za investicije, ki se bodo začele
v letu 2002.
4. člen
Za izplačila iz proračuna Občine Vojnik za leto 2002 se
upoštevajo roki, ki so določeni v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna za tekoče leto. Ti roki veljajo tudi za posredne uporabnike proračuna Občine Vojnik.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že
opravljenih dobav in storitev.
Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob
ustreznem zavarovanju in ob pogojih, ki jih predpiše pristojni
minister za finance.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru realiziranih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti v
imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi. Sredstva se lahko
razporejajo na uporabnika do konca leta, za katerega je
proračun sprejet.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim dotokom. Župan odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezervacije in o najemanju kratkoročnih kreditov
za zagotavljanje likvidnosti v okviru tekočega proračunskega
leta.

Župan ima pravico prerazporejati proračunska sredstva
med proračunskimi postavkami v okviru bilance prihodkov in
odhodkov.
7. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po polletnem in po zaključnem računu.
8. člen
Če prejemki proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini, ali če se med izvrševanjem proračuna zaradi nastanka novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan
izvaja naslednje ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja posameznih izdatkov proračuna:
– ustavi prevzemanje obveznosti
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil.
O sprejetju ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja
poračuna mora župan obvestiti občinski svet.
Če med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja poračuna ni mogoče zagotoviti proračunskega ravnotežja, mora župan v roku 15 dni pred iztekom roka začasnega zadržanja izvrševanja poračuna občinskemu svetu
predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Skladno z zakonom oblikuje občina sredstva tekoče
proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene
namene, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu.
Glede na to, da so doslej kumulativno oblikovana sredstva obvezne proračunske rezerve že dosegla zakonsko
določen okvir, v letu 2002 teh sredstev nismo dodatno
načrtovali.
Kolikor nastopijo objektivne okoliščine, ki zahtevajo
koriščenje sredstev teh rezerv, se upoštevajo veljavna zakonska določila, ki opredeljujejo njihovo uporabo.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vojnik v letu
2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 1. 2002.
Št. 1265-12/2001-1
Vojnik, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5316.

Odlok o zazidalnem načrtu Konjsko

Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 39. in 40.
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)
in 12. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98)
dne 19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu Konjsko
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Zazidalni načrt Konjsko, ki ga je izdelal Razvojni center
IUP Celje d.o.o. pod št. proj. 36/00 in je sestavni del tega
odloka, je v skladu s prostorskim planom Občine Vojnik
(Uradni list RS, št. 99/99) in prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Konjsko (Uradni list SRS, št. 10/89).
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta Konjsko vključuje obstoječo stanovanjsko zazidavo ob cesti Konjsko–
Višnja vas, območje nekdanje hmeljske sušilnice in Štolnarjev hrib.
3. člen
Meja obodne parcelacije se začne v izhodiščni točki na
meji med k.o. Višnja vas in k.o. Vojnik okolica v južnem
vogalu parcele št. 138/3 k.o. Višnja vas. Od tu se nadaljuje
proti severu, zaobide parcelo št. 138/3, teče po zahodnem
robu parcel 137/3 in 137/4, nato se obrne proti severozahodu po jugozahodnem robu parcele št. 142 in se nadaljuje
po jugozahodni in zahodni meji parcele št. 136/1 do ceste
na Konjsko – parcela št. 1553/1. Severna meja ureditvenega območja poteka po severnem robu ceste parcela št.
1553/1 do meje s k.o. Vojnik okolica in se nadaljuje v tej
k.o. po severnem robu parcel št. 10/3 (cesta) in 10/2,
zahodni meji parcele št. 23/1, prečka vogal parcele št. 25
in se nadaljuje po južni meji parcele št. 26, zahodni meji
parcele št. 22/1 in zaobide parcelo št. 22/1 do ceste
1173/1. Vzhodna meja ureditvenega območja teče po vzhodnem robu ceste sušilnica – Višnja vas parcela št. 1173/1 v
smeri proti jugu, zaobide kompleks nekdanje sušilnice parceli št. 738/1 in 738/2 ter se nadaljuje po južnem robu
ceste parc. št. 1173/1 do uvoza k objektu parc. št. 7. Tu se
meja obrne proti severu ob vzhodnem robu parcele št. 7,
prečka parcelo št. 17 in se v oddaljenosti ca. 10 m od roba
parcele št. 7 obrne proti zahodu preko parcele št. 15 do
severozahodnega vogala parcele št. 30. Tu spremeni smer
proti severu v oddaljenosti ca. 15 m od roba parcele št. 15
in teče po njenem zahodnem robu do izhodiščne točke na
meji med k.o. Vojnik okolica in k.o. Višnja vas.
Ureditveno območje meri 12,22 ha.
III. NAMEMBNOST OBMOČJA
4. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno usmerjeni
gradnji stanovanjskih objektov, na območju nekdanje hmeljske sušilnice pa poslovno-stanovanjski gradnji.
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IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
5. člen
Na območju zazidalnega načrta so predvidene naslednje ureditve:
– rekonstrukcija obstoječe ceste Konjsko–Višnja vas;
– rekonstrukcija obstoječe ceste na Konjsko;
– ureditev servisnih dovoznih cest;
– gradnja 72 enodružinskih stanovanjskih hiš;
– gradnja 2 poslovno-stanovanjskih hiš;
– za objekte nekdanje hmeljske sušilnice je dovoljena
sprememba namembnosti v stanovanjski, trgovski, gostinski, servisni ali poslovni objekt, skladno z usmeritvami zazidalnega načrta in po predhodni strokovni preveritvi;
– za obstoječe stanovanjske objekte je dovoljena sprememba namembnosti v poslovno-stanovanjske objekte pod
pogojem, da dejavnost ne bo prekomerno onesnaževala
okolja in bistveno poslabšala bivalnih pogojev v stanovanjski
soseski; za vsako spremembo namembnosti je treba predhodno izdelati oceno vplivov na okolje, na podlagi katere bo
mogoče presojati o ustreznosti posega v prostor;
– gradnja pomožnih objektov (garaže, shrambe za orodje, ute, ….) kot prizidki k obstoječim objektom ali kot
samostojni objekti v sklopu obstoječih funkcionalnih zemljišč v velikosti do 30 m2 in bazenov do velikosti 40 m2 za
lastne potrebe po predhodni strokovni prostorski preveritvi;
– izvedba prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
6. člen
Za oblikovanje objektov, horizontalne in vertikalne gabarite veljajo naslednji pogoji:
Enodružinska stanovanjska hiša
Tlorisne dimenzije: 12 x 10 m
Etažnost: K+P, (K+P+IP)
Garaže (kot prizidek k objektu)
Tlorisna dimenzija: 5 x 6 m
Etažnost: P, (K+P)
Poslovno-stanovanjski objekt
Tlorisne dimenzije: 15 x 12 + 10 x 8 (poslovni del)
Etažnost: K+P+1 (K+P+IP) stanovanjski del
P (poslovni del), (K+P)
Objekti bodo grajeni klasično ali montažno. Gradnja na
terenu v naklonu pogojuje obvezno podolgovato zasnovo
objektov.
Strešna konstrukcija bo dvokapnica s smerjo slemena
kot je prikazana v grafični prilogi, z možno izvedbo čopov,
frčad, strešnih oken, 30–35° naklonom in obvezno temno
kritino.
Arhitektonsko oblikovanje objektov mora biti zaradi vedutno izpostavljene lokacije na hribu še posebno skrbno.
Objekti morajo biti skladno in enovito oblikovani, kar velja za
elemente fasade, izbiro materialov pri obdelavi fasad, enotno kritino, nerefleksno stavbno pohištvo. Pri oblikovanju je
treba upoštevati elemente tipologije regionalne arhitekture.
Zaključeni nizi objektov ob servisnih cestah morajo biti
realizirani po enotnem projektu. Pri načrtovanju projektov je
za posamezne skupine objektov v nizu tako mogoče upoštevati skupne interese investitorjev in zagotoviti faznost gradnje.
Pri gradnji vseh objektov je treba upoštevati pogoje
predhodno izdelanega geološko-geomehanskega poročila
za pogoje temeljenja.
7. člen
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v zazidalnem načrtu iz 1. člena tega odloka in so obvezni.
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Pred pričetkom zakoličbe je potrebno vse kote preveriti na terenu.
8. člen
Kot toleranca je dovoljeno:
– povečanje skupnih tlorisnih gabaritov + 25% pod
pogojem, da se ohrani podolgovata zasnova objekta v minimalnem razmerju 1,2:1 m, da to dopuščajo velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena. Spremembe ne
smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta in morajo biti v
skladu z zakoni, predpisi, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja;
– zmanjšanje skupnih tlorisnih gabaritov do 30% ob
obveznem upoštevanju podolgovate zasnove objektov v minimalnem razmerju 1,2:1 m;
– sprememba višinskih gabaritov kot posledica sprememb tlorisnih gabaritov ob upoštevanju z zazidalnim načrtom določenega naklona strešin;
– meje funkcionalnih zemljišč so okvirne, možne so
manjše korekcije pri zakoličbi na terenu;
– sprememba zasnove prometne, komunalne in energetske infrastrukture na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni
parameter in ekonomičnejša investicijska vlaganja.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
9. člen
Promet
Območje zazidalnega načrta je prometno vezano na
cesti Vojnik–Konjsko in Konjsko–Višnja vas.
Kot javne ceste so predvidene ceste A, B, C, C1, C2,
C3, C4, C5, C6 in B1, B2 ter B3.
Širina vozišča cest A, B, C, C2, C3, C5 in C6 je 5 m,
cest C1, C4, B1, B2 in B3, pa 4 m.
Parkiranje bo urejeno v sklopu funkcionalnih zemljišč.
10. člen
Vodovod
Preko ureditvenega območja zazidalnega načrta potekajo glavni vodovod LŽ ∅ 400 ter javni vodovodi salonit
∅80 in ∅200. Na Štolnarjevem hribu je obstoječa črpalnica.
Za oskrbo predvidene zazidave bo zgrajen vodovod
DN 100, ki bo priključen na dve tlačni coni. Za zagotovitev
požarne varnosti bodo izvedeni na predvidenih vodih nadzemni hidranti DN 80.
11. člen
Kanalizacija
Skladno s pogoji upravljalca je za območje Konjsko
predviden ločen sistem kanalizacije. Vse odpadne vode se
preko zbirnih fekalnih kanalov vodijo na javni kanalizacijski
zbiralnik ob Hudinji in nato do čistilne naprave v Škofji vasi.
Odpadne vode iz objektov se vodijo na predvideno
fekalno kanalizacijo. Posamezni objekti se lahko priključijo
na kanalizacijsko omrežje samo preko jaška z enim priključkom. Interna kanalizacija v objektih, ki poteka skozi prostore
pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in
brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev
objekta.
Meteorne vode s strešin se odvodnjavajo preko peskolovov ter predvidene meteorne kanalizacije v površinski odvodnik.
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Padavinske vode s povoznih površin se vodijo preko
cestnih rešetk in lovilcev olj v meteorno kanalizacijo in nato v
površinski odvodnik.
12. člen
Elektrika
Energija za napajanje stanovanjskih hiš je na voljo na
obstoječih NN zbiralnicah TP. V primeru, da bi obstoječe
nizkonapetostno elektro omrežje oviralo izgradnjo predvidenega, je to potrebno ustrezno preurediti v skladu s pogoji
upravljalca. Za potrebe realizacije novih objektov bo potrebno izdelati detajlno projektno dokumentacijo.
13. člen
Telefon
Za priključitev predvidenih objektov na TT omrežje je
potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s pogoji soglasodajalca.
14. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo iz lastne kotlovnice na lahko
kurilno olje. Po izgradnji plinovodnega omrežja je predvideno ogrevanje z zemeljskim plinom.
15. člen
Odpadki
Predvideni objekti bodo vključeni v javni odvoz odpadkov. Za vsak objekt je potrebno zagotoviti ustrezen prostor
za namestitev zabojnika in odjemno mesto za zabojnik v
skladu s soglasjem upravljalca.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA NAČRTA
Varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
16. člen
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi obravnavano območje v II. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne
dnevne ravni 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA.
Pričakovati je, da predvideni posegi v prostor ne bodo
obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko
dovoljene ravni.
17. člen
Vojnik je v skladu z odlokom o razvrstitvi območij v RS v
območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Uradni list SRS št. 19/88) razvrščen v II. območje.
Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka
sta kot energetski vir predvidena zemeljski plin ali lahko
kurilno olje.
18. člen
Odpadne in meteorne vode bodo odvajane v javno
kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode z manipulativnih površin in parkirišč bodo pred izpustom v javno kanalizacijsko
omrežje predhodno očiščene v ustrezno dimenzioniranih
lovilcih olj.
Varstvo naravne in kulturne dediščine, krajinskih
značilnosti, plodne zemlje
19. člen
V mejah ureditvenega območja ni varovanih območij ali
objektov naravne in kulturne dediščine.
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Na jugovzodnem pobočju Štolnarjevega hriba so manjše gozdne površine, ki jih uvrščamo med krajinske značilnosti, poleg tega pa imajo še protihrupno in vizualno funkcijo, zato jih je treba ohraniti.
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in izvedbo prometnih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenic in nasipov.
20. člen
Pri izvedbi zazidalnega načrta je treba upoštevati pogoje s področja varstva pred požari.
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil
in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmik med objekti preprečujejo širjenje požara.
Oskrba za gašenje z vodo bo zagotovljena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
21. člen
Etapnost izvajanja
Zazidalni načrt omogoča etapno izvajanje. Etapna gradnja se bo izvajala v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Kot etapa se smatra zaključen niz objektov ob servisni cesti.
Posamezne faze se morajo izvesti kot celota z vsemi
elementi zunanje ureditve in tako, da ne bodo z ničemer
poslabšale ekološkega stanja. Komunalna, prometna, vodnogospodarska in energetska ureditev, ki lahko vpliva na
varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno
fazo gradnje.
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23. člen
Poleg določil tega odloka je treba upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega
odloka.
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, komunalnega in energetskega omrežja je treba upoštevati idejne
projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih zazidalnega načrta
in 1. člena tega odloka.
24. člen
Zazidalni načrt je na vpogled na Občini Vojnik.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 597-12/2001
Vojnik, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
PUP za kmetijski prostor Občine Vojnik

Na podlagi 39. in 40. 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, 17/93, 29/95 in 44/97) in na podlagi 12.
člena statuta Občine Vojnik je Občinski svet občine Vojnik
na seji dne 19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za
kmetijski prostor Občine Vojnik
1. člen
V 9. členu odloka se v poglavju Gospodarsko-bivalni
objekti v celoti črta prvi odstavek in nadomesti z novim, ki
glasi:
Izven meja poselitvenih območij in v conah zidanic so
mogoče gradnje gospodarsko bivalnih objektov ob pogoju,
da je investitor lastnik vsaj 2500 m2 zemljišča, nadmorska
višina zemljišča 300 m, naklon pretežnega dela zemljišča
nad 25% in da gre za območja, ki so težka za obdelavo.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 598-12/2001-15
Vojnik, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

VII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni z zazidalnim načrtom.
Do pričetka gradnje predvidenih objektov ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.
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ŽETALE
5318.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), ter 16. členom statuta Občine Žetale in na podlagi
28. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 6/00) je Občinski
svet občine Žetale na 26. redni seji dne 13. 12. 2001
sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Žetale za l. 2002 znaša
0,40 SIT.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 062-02-0026/2001-3
Žetale, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.
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ŽUŽEMBERK
5319.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Žužemberk v letu 2002

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) je župan
Občine Žužemberk, dne 14. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Žužemberk v
letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Žužemberk za leto
2002 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine, za naloge oziroma namene kot v letu 2001.
Začasno financiranje proračuna Občine Žužemberk za
leto 2002 traja lahko najdlje do 31. 3. 2002.
2. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in izdatki, ki bodo izvršeni v
času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Žužemberk za leto 2002.
3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Žužemberk za
leto 2001 (Uradni list RS, št. 23/01) se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s
1. 1. 2002.
Št. 031-01/01-988/186
Žužemberk, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
5212. Sprememba poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih
11785
5213. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za
ugotovitev ozadja in vzrokov napada na novinarja
Mira Petka ter morebitno vpletenost in politično
odgovornost nosilcev javnih funkcij
11786
5214. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede
nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila domnevno povzročena gospodarska
škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva
11786

Uradni list Republike Slovenije
5215. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
11787
5216. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
11787

VLADA
5217. Uredba o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve
carinskih stopenj za določeno blago
11787
5218. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na
področju kulture in športa
11879

MINISTRSTVA
5219. Odredba o izdelkih iz kristalnega stekla

11879

USTAVNO SODIŠČE
5220. Odločba, da se pobuda za oceno ustavnosti in
zakonitosti devetega odstavka 17. člena zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in tretjega odstavka 7. člena in 9.
člena uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov
v lasti Republike Slovenije zavrne in ugotovitev,
da uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije ni v neskladju z ustavo in zakonom 11884
5221. Sklep o sprejemu pobude in o začasnem zadržanju izvrševanja akta Občine Domžale, Oddelek
za prostor in varstvo okolja, št. 35101-193/0036 z dne 14. 9. 2001 ter določitev učinkov začasne odredbe, kot izhajajo iz 8. točke obrazložitve
sklepa
11890

BANKA SLOVENIJE
5222. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
11891
5223. Sklep o spremembi sklepa o pogojih in načinu
nakupa vrednostnih papirjev v tujini
11891
5224. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 31. 12. do 6. 1. 2002 11892

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5225. Sklep o višini povprečne pokojnine v letu 2001 11896
5226. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja 11896
5227. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila
zavarovalnice
11897
5228. Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
11898
5229. Aneks h kolektivni pogodbi za cestno gospodarstvo (Uradni list RS, št. 21/98)
11898
5230. Razlaga kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva
11899

OBČINE
LJUBLJANA
5231. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
11899
BRASLOVČE
5232. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2001
11900
5233. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v letu 2002
11901
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5234. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
11901
BREŽICE
5235. Odlok o zazidalnem načrtu spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko
sosesko Hrastina v Brežicah
11901
5236. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 za območje “bencinski servis
Brezovica na Bizeljskem“ – dopolnitev 2001/5 11903
5237. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–
2000 za sanacijo opuščenih kamnolomov v Križah in Cirniku ter širitev naselja v k.o. Brezovica,
širitev poslovnega območja v k.o. Črnc in širitev
poslovno stanovanjskega območja v k.o. Brežice – sprememba 2001/1
11904
CANKOVA
5238. Odlok o režijskem obratu v Občini Cankova
11904
5239. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Cankova v letu 2002
11905
5240. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 11905
5241. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Cankova
11906
CELJE
5242. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine
Celje
11906
5243. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni
občini Celje
11906
5244. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje
11908
5245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje 11913
CERKNICA
5246. Sklep o oblikovanju cen obvezne lokalne javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in
odlaganja komunalnih odpadkov, oskrbe s pitno
vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda v Občini Cerknica
11914
5247. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica
za leto 2002
11915
ČRENŠOVCI
5248. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2002
11915
ČRNA NA KOROŠKEM
5249. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2002 11916
GORIŠNICA
5250. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2002 11916
GORNJI PETROVCI
5251. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornji
Petrovci
11918
5252. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gornji Petrovci
11918
5253. Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Gornji Petrovci
11919
GRAD
5254. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2002
11920

Št.
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GROSUPLJE
5255. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
11920
5256. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje
11920
5257. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje
11921
HODOŠ
5258. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš, do sprejetja proračuna za leto 2002 11923
HRPELJE
5259. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v letu 2002
11923
IG
5260. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2002
11924
IVANČNA GORICA
5261. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 2002
11925
KAMNIK
5262. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik 11926
KOBARID
5263. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Tolmin
11927
KOČEVJE
5264. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 11930
5265. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojnovarstvenih programov v Vrtcu Kočevje
11930
5266. Program priprave za izdelavo »Sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje«
11930
KOSTEL
5267. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Kostel za leto 2001
11932
5268. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kostel
11932
KRANJ
5269. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2002
11933
5270. Program priprave zazidalnega načrta območja D
02/3 – Šolski center Zlato polje
11937
KRŠKO
5271. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Krško
11938
5272. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002
11939
5273. Obvezna razlaga tretjega odstavka 28. člena odloka o ravnanju z odpadki v Občini Krško
11939
KUZMA
5274. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kuzma v letu 2002
11939
LENDAVA
5275. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava in o izvajanju gospodarskih javnih služb
11940
5276. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
11940
5277. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Lendava
11945
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LOŠKI POTOK
5278. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Loški Potok za leto 2001
11946
5279. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2002
11946
5280. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2002
11947
5281. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti 11947
MIRNA PEČ
5282. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Mirna Peč v letu 2002
11949
NOVO MESTO
5283. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2002
11949
5284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
11952
5285. Odlok o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval
11953
POSTOJNA
5286. Odlok o dopolnitvi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine
Postojna
11963
5287. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni
meter stanovanjske površine, povprečne stroške
komunalnega opremljanja in odstotek od povprečne gradbene cene za posamezna območja
občine, kot osnova za določanje cen stavbnega
zemljišča na območju Občine Postojna
11964
5288. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
11964
5289. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna
za leto 2002
11964
PREVALJE
5290. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje
v letu 2002
11965
RAVNE NA KOROŠKEM
5291. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Ravne
11966
ROGAŠKA SLATINA
5292. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za
leto 2002
11966
5293. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002
11968
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5295. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002
11968

Uradni list Republike Slovenije
ŠKOCJAN
5296. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2001
11971
5297. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2002 11971
5298. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
11973
5299. Cenik ravnanja z odpadki za ostale uporabnike v
Občini Škocjan
11973
ŠKOFLJICA
5300. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2002 11973
5301. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Škofljica za leto 2002
11975
5302. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno–izobraževalnem zavodu
Osnovna šola in vrtec Škofljica
11975
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11976
TIŠINA
5304. Odlok o komunalnih taksah v Občini Tišina
11976
5305. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za
leto 2002
11979
5306. Sklep o določitvi vednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
11979
5307. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice
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5308. Akt o ustanovitvi javnega Stanovanjskega sklada
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TURNIŠČE
5309. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Turnišče za leto 2001
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