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DRŽAVNI ZBOR

536. Zakon o krmi (ZKrmi)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o krmi (ZKrmi)

Razglašam zakon o krmi (ZKrmi), ki ga je sprejel Držav-
ni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2002.

Št. 001-22-2/02
Ljubljana, dne 11. februarja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O KRMI (ZKrmi)

I. SKUPNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa pogoje za proizvodnjo, dajanje v pro-
met in krmljenje s krmo, dodatki in premiksi, ki se uporablja-
jo za krmljenje živali, postopek za izdajo dovoljenja za proiz-
vodnjo in promet dodatkov, informacijski sistem ter nadzor
nad izvajanjem tega zakona.

2. člen
(pomen izrazov)

V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Krma so različni proizvodi rastlinskega ali živalskega

izvora v prvotnem naravnem stanju, sveži ali konzervirani,
stranski proizvodi biosinteze, proizvodi industrijske predela-
ve ter organske in anorganske snovi, ki so direktno ali po
predelavi namenjene za krmljenje živali.

2. Med krmo se štejejo tudi:
– krmne mešanice, ki so sestavljene iz posamičnih

krmil, s krmnimi dodatki ali brez njih, ki so kot popolne ali
dopolnilne krmne mešanice namenjene za prehrano živali,

– posamično krmilo, ki se nespremenjeno ali predela-
no uporablja za krmljenje živali, za proizvodnjo krmnih meša-
nic ali kot nosilna snov pri proizvodnji predmešanic,

– medicirana krma je mešanica krme in zdravila za
uporabo v veterinarski medicini, ki je pripravljena za promet
in namenjena krmljenju živali brez nadaljnje predelave,

– popolne krmne mešanice so krmne mešanice, ki
po svoji sestavi povsem zadovoljujejo prehranske potrebe
živali,

– dopolnilne krmne mešanice so krmne mešanice, ki
se uporabljajo v prehrani živali za dopolnitev krme,

– krma za posebne prehranske namene, ki je krmna
mešanica in dodatki, ki so namenjeni za zadovoljevanje
posebnih prehransko-fizioloških potreb živali,

– posebni proizvodi, ki so s posebnimi tehnološkimi
postopki pridobljena krmila, in sicer beljakovine, pridoblje-
ne iz mikroorganizmov, nebeljakovinske dušične snovi, ami-
nokisline in njihove soli ter analogi aminokislin.

3. Krmni dodatki so snovi, ki se uporabljajo v prehrani
živali, ker ugodno vplivajo na lastnosti krmil in na zadovolje-
vanje prehranskih potreb živali, izboljšujejo izkoristek krme,
povečujejo prirejo živali ter omogočajo doseganje posebnih
prehranskih ciljev ali zmanjšujejo obremenitev okolja z žival-
skimi izločki.

4. Učinkovina je aktivna snov določene kemijske se-
stave rudninskega, živalskega ali rastlinskega izvora oziroma
proizvod kemične ali biološke sinteze, namenjena za proiz-
vodnjo zdravilnih dodatkov krmi.

5. Premiksi so mešanice enega ali več dodatkov z
nosilno snovjo in so namenjeni za kasnejšo proizvodnjo
krmnih mešanic.

6. Karenca je časovno obdobje, ki mora preteči od
zadnjega krmljenja živali s krmo z dodatki s seznama I. ali s
krmo s premiksi, ki vsebujejo dodatke s seznama I. pa do
trenutka, ko gre žival v redni zakol za proizvodnjo zdrav-
stveno ustreznih živil oziroma časovno obdobje, v katerem
se živalska tkiva, mleko, jajca in med živali, krmljenih s
krmo z dodatki s seznama I. ali s krmo s premiksi, ki
vsebujejo dodatke s seznama I., ne smejo uporabljati za
prehrano ljudi, zaradi možne vsebnosti ostankov dodatkov
v živilih.

7. Nosilna snov je pomožna snov ali krmilo, ki se upo-
rablja zaradi boljše homogenosti in stabilnosti sestave pre-
miksov.

8. Neželene snovi so snovi v krmi, premiksih in dodat-
kih, ki lahko negativno vplivajo na zdravje živali in ljudi.

9. Prepovedane snovi so snovi, ki jih, zaradi zaščite
zdravja živali in ljudi, krma, premiksi in dodatki ne smejo
vsebovati.
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10. Rok uporabe je časovno obdobje, v katerem mora-
jo krma, premiksi in dodatki obdržati predpisane lastnosti
oziroma kakovost.

11. Promet je promet s krmo, dodatki in premiksi,
uvoz, izvoz, skladiščenje, transport in prodaja oziroma vsa-
kršna prepustitev tretjemu iz registriranih obratov. Pri tem je
uvoz vsak vnos krme, dodatkov in premiksov na carinsko
območje Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba
ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za
ta sredstva.

12. Krmljenje je uporaba krme z namenom zadovolje-
vanja prehranskih potreb živali.

13. Obrati so zgradbe in prostori, kjer se predeluje,
skladišči, pakira oziroma pripravlja za trg krmo, ki je proiz-
vod industrijske predelave in vsebuje proizvode živalskega
izvora oziroma krmne dodatke ali premikse in so organizirani
kot pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki.

14. Živali so vse vrste živali, ki jih ljudje redijo oziroma
gojijo in krmijo zaradi proizvodnje hrane oziroma pridobiva-
nja drugih živalskih proizvodov, kot tudi prosto živeče živali,
če se krmijo, in hišne živali.

15. Hišne živali so živali, ki jih ljudje redijo oziroma
gojijo za  družbo, rekreacijo, varstvo ali pomoč človeku.

3. člen
(proizvodnja, skladiščenje, promet ali uporaba)

Prepovedano je proizvajati, skladiščiti, dajati v promet
ali uporabljati za krmljenje živali krmo, dodatke in premikse,
ki niso zdravstveno in kakovostno ustrezni, označeni in paki-
rani na predpisan način.

Šteje se, da je krma zdravstveno ustrezna, če izpolnju-
je zahteve zdravstvene ustreznosti v skladu z zakonom, ki
ureja veterinarstvo.

Šteje se, da je krma kakovostno ustrezna, če:
1. je proizvedena na predpisan način,
2. so uporabljeni dovoljeni dodatki v predpisanih koli-

činah,
3. je označena in pakirana na predpisan način,
4. njena prehranska vrednost ali uporabnost ni

zmanjšana,
5. izpolnjuje predpisane zahteve glede vsebnosti in la-

stnosti.
Ne glede na 4. točko prejšnjega odstavka lahko mini-

ster, pristojen za kmetijstvo in veterinarstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister), z odločbo dovoli uporabo krme, tudi če
je njena prehranska vrednost ali uporabnost zmanjšana, na
podlagi ugotovitve laboratorija iz 20. člena tega zakona, da
to ne vpliva na zdravje živali ter posredno na zdravje ljudi.

Minister predpiše podrobnejše pogoje glede kakovo-
stne ustreznosti krme iz tretjega odstavka tega člena, glede
na namen reje, vrsto in kategorijo živali in glede na druge
zahteve, ki se nanašajo na rejo živali.

Za zavarovanje zdravja živali ter posredno zdravja ljudi
ali varovanja okolja lahko minister prepove ali omeji proiz-
vodnjo, promet, skladiščenje ali uporabo krme, dodatkov in
premiksov.

4. člen
(označevanje)

Krma, dodatki in premiksi, ki so v prometu, morajo biti
označeni na predpisan način in v slovenskem jeziku. Označ-
be morajo biti trajno pritrjene na embalažo oziroma kot
spremni dokument dodane razsutemu tovoru.

Na embalaži so lahko poleg predpisanih označb tudi
druge navedbe, ki ne smejo biti zavajajoče glede označene
vsebine in morajo biti jasno ločene od označb iz prejšnjega
odstavka.

Če krma, dodatki ali premiksi vsebujejo gensko spre-
menjene organizme (v nadaljnjem besedilu: GSO) ali izdelke
iz GSO, morajo biti označeni v skladu s predpisi, ki urejajo
označevanje GSO.

Krma, dodatki in premiksi morajo biti označeni z označ-
bo, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:

1. o oznaki;
2. o količinah;
3. o proizvajalcu ali o tistem, ki daje v promet ali o

uvozniku (firma oziroma ime in sedež oziroma naslov);
4. o surovinski sestavi, hranilnih snoveh oziroma o do-

datkih;
5. o GSO ali izdelkih iz GSO ali izdelkih, ki vsebujejo

GSO;
6. o kraju, načinu in datumu proizvodnje;
7. o roku uporabe;
8. o karenci, namenu in navodilu za uporabo, vključno

z varnostnimi opozorili proizvajalca.
Krmo, ki je v prometu v razsutem stanju, spremlja do-

kument, ki vsebuje podatke iz četrtega odstavka tega člena.
Minister podrobneje predpiše način označevanja krme

v prometu.

5. člen
(ekološka krma)

Krma je lahko označena z označbo “ekološka“, če je
zanjo izdan certifikat, da izpolnjuje predpisane pogoje in ga
izda organizacija za kontrolo, določena z zakonom, ki ureja
kmetijstvo. Ekološka krma je krma, ki je pridelana oziroma
predelana po predpisanih metodah in postopkih.

Minister predpiše podrobnejše metode in postopke pri-
delave oziroma predelave krme in pogoje za izdajo certifikata.

6. člen
(pakiranje)

Krma, dodatki in premiksi se lahko dajejo v promet le,
če so pakirani v predpisani embalaži. Embalaža mora biti
taka, da se pri odpiranju vidno trajno poškoduje.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko krma da v
promet tudi v razsutem stanju, če so izpolnjeni predpisani
pogoji za posamezno vrsto krme.

Minister predpiše vrsto embalaže za krmo, dodatke in
premikse iz prvega odstavka tega člena ter pogoje iz prej-
šnjega odstavka.

7. člen
(prevoz in skladiščenje)

Kadar se krma prevaža v razsutem stanju, morajo biti
prevozna sredstva prirejena tako, da se prepreči njeno one-
snaženje, kvarjenje in da negativni vplivi okolja ne spremeni-
jo njene zdravstvene in kakovostne ustreznosti.

Krma se lahko skladišči na predpisan način, ki mora
zagotavljati ohranjanje njene zdravstvene in kakovostne
ustreznosti in preprečevati njeno onesnaženje oziroma kvar-
jenje.

Minister predpiše podrobnejše pogoje za prevozna
sredstva iz prvega odstavka tega člena in pogoje za skladi-
ščenje iz prejšnjega odstavka.

II. OBRAT

8. člen
(obrat)

Obrat lahko proizvaja, skladišči, pakira in pripravlja za
trg krmo, ki je proizvod industrijske predelave in ki vsebuje
proizvode živalskega izvora ali dodatke oziroma premikse,
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če je vpisan v register obratov v skladu s predpisi, ki urejajo
veterinarstvo.

V register se lahko vpiše tudi obrat, ki ne izpolnjuje
vseh predpisanih pogojev. Minister predpiše dopustna od-
stopanja od pogojev.

Obrat iz prvega odstavka tega člena mora izpolnjevati
pogoje, določene v predpisih, ki urejajo veterinarstvo in
zagotavljati tudi:

– nemoteno proizvodnjo, skladiščenje, pakiranje, pri-
pravo za trg in kontrolo krme, dodatkov in premiksov;

– da je med proizvodnjo, skladiščenjem, pakiranjem in
pripravo za trg preprečeno onesnaženje krme, dodatkov in
premiksov;

– da zunanji vplivi ne delujejo negativno na zdravstveno
in kakovostno ustreznost krme, dodatkov in premiksov;

– primerno opremljenost objektov;
– primerno opremo za proizvodnjo in skladiščenje, pa-

kiranje in pripravo za trg.
V obratu, ki proizvaja, skladišči, pakira ali pripravlja za

trg krmo, dodatke ali premikse, razen obrata iz drugega
odstavka tega člena, mora biti v skladu z obsegom poslova-
nja zaposlena najmanj ena oseba, ki ima univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo živilske tehnologije, kmetijstva,
zootehnike, veterine, farmacije ali kemije.

Obrat mora voditi evidenco:
– o vseh fazah proizvodnje oziroma skladiščenja in pri-

prave za trg;
– o rizičnih točkah proizvodnega procesa, skladišče-

nja, pakiranja oziroma priprave za trg;
– o poreklu krme;
– o vrsti in poreklu sestavin krme, ki so živalskega

izvora;
– o dodatkih, uporabljenih v proizvodnji krme;
– o drugih podatkih, ki zagotavljajo neoporečnost in

sledljivost proizvoda.
Obrat mora hraniti evidence iz prejšnjega odstavka naj-

manj tri leta.
Minister predpiše podrobnejše pogoje iz tretjega od-

stavka tega člena, ki jih mora izpolnjevati obrat, pogoje, ki jih
mora izpolnjevati oseba iz četrtega odstavka tega člena,
način vodenja in podrobnejšo vsebino evidenc iz petega
odstavka tega člena.

Če obrat ne izpolnjuje več pogojev, določenih s pred-
pisi, ki urejajo veterinarstvo in s tem zakonom, Veterinarska
uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS)
razveljavi odločbo o registraciji obrata.

Ne glede na peti odstavek 31. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) mora biti komisija za
pregled obrata iz prvega in drugega odstavka tega člena,
sestavljena iz najmanj treh članov, po enim strokovnjakom s
področja veterine, agronomije in zootehnike.

9. člen
(soglasje k projektni dokumentaciji za obrat)

K projektni dokumentaciji za izdajo dovoljenja za grad-
njo ali rekonstrukcijo obrata, ki proizvaja, skladišči krmo,
dodatke in premikse, mora dati soglasje VURS v skladu s
predpisi, ki urejajo veterinarstvo.

III. DODATKI

10. člen
(seznama)

Pravna ali fizična oseba lahko daje krmo z dodatki ali
dodatke v promet, če so dodatki vpisani na seznama, ki ju
določi minister.

Seznama vsebujeta:
– Seznam I.: nutritivne antibiotike, pospeševalce rasti,

kokcidiostatike ipd.;
– Seznam II.: antioksidante, snovi, ki izboljšujejo aro-

mo in apetit, emulgatorje, stabilizatorje, zgoščevalce in sred-
stva za želiranje, barvila vključno s pigmenti, konzervanse,
vitamine, provitamine in podobno delujoče snovi, ki so ke-
mično nedvoumno opisane, mikroelemente, pospeševalce
rasti, sredstva, ki vplivajo na vezavo sipkosti in strjevanje,
regulatorje kislosti ipd.

Minister predpiše vsebino seznamov in določi podro-
bnejše pogoje za uporabo dodatkov glede na namen.

11. člen
(novi dodatki)

Nov dodatek je lahko v prometu, ko pridobi dovoljenje
za promet in ko je vpisan na ustrezen seznam.

Predlagatelj, ki je lahko pravna ali fizična oseba s sede-
žem v Republiki Sloveniji, vloži vlogo za izdajo dovoljenja iz
prejšnjega odstavka na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in
veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Predlagatelj mora imeti zaposleno odgovorno osebo z
univerzitetno izobrazbo veterinarske, biotehniške ali farma-
cevtske smeri.

Vloga mora vsebovati najmanj:
– ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež predlaga-

telja,
– ime dodatka,
– druge predpisane podatke o dodatku.
Vlogi mora biti priložena dokumentacija o preskusih,

na podlagi katere je mogoče izdelati oceno varnosti upora-
be dodatka in morebitnih negativnih bioloških posledicah
njegove uporabe za krmljenje živali, za katere verodostoj-
nost jamči predlagatelj.

Minister podrobneje predpiše vsebino vloge, postopek
in pogoje za pridobitev dovoljenja.

12. člen
(izdaja dovoljenja)

Ministrstvo izda dovoljenje najkasneje v šestih mesecih
od prejema popolne vloge, na podlagi mnenja komisije iz
tretjega odstavka tega člena.

Po prejemu vloge za izdajo dovoljenja ministrstvo naj-
prej ugotovi, če je vloga popolna. Če vloga ni popolna, se
stranki naloži, da v 60 dneh vlogo dopolni. Rok za izdajo
dovoljenja prične teči z dnem prejema popolne vloge.

Popolno vlogo obravnava komisija, ki jo imenuje mini-
ster izmed strokovnjakov s področja veterine, biotehnike in
farmacije. Sestavo in način dela komisije določi minister.

Člani komisije iz prejšnjega odstavka ne smejo biti na
noben način poslovno povezani s predlagatelji ali z obrati, ki
proizvajajo ali dajejo v promet dodatke, premikse oziroma
krmne mešanice, ki vsebujejo dodatke s seznama I. ali II.

Na podlagi izdanega dovoljenja se dodatek vpiše na
seznam in se objavi.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– številko in datum izdaje dovoljenja;
– ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež prijavite-

lja;
– podatke in trgovsko ime dodatka;
– podatke o kakovostni in količinski sestavi dodatkov;
– druge podatke o dodatku, ki so potrebni za njegovo

razpoznavanje.
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13. člen
(izbris s seznama)

Dodatek se izbriše s seznama, če:
– se ugotovi, da dodatek ni varen ali učinkovit;
– se ugotovi, da podatki iz predložene dokumentacije

niso popolni oziroma pravilni;
– se razveljavi dovoljenje za promet z dodatkom.

14. člen
(registracija obrata)

Obrat lahko proizvaja, skladišči, pakira in pripravlja za
trg krmo z dodatki ali premiksi ali dodatke s seznama I. ali II.,
če je vpisan v register obratov v skladu s predpisi, ki urejajo
veterinarstvo.

Ne glede na prejšnji odstavek ni obvezen vpis v register
za obrate, ki proizvajajo, skladiščijo, pakirajo ali dajejo v
promet dodatke s seznama I. ali II., ki so registrirani po
predpisih, ki urejajo zdravila ali kemikalije.

15. člen
(nova znanstvena spoznanja)

V primeru, da se po vložitvi vloge iz 11. člena tega
zakona pojavijo nova znanstvena spoznanja v zvezi z zdrav-
stveno ali kakovostno ustreznostjo dodatka, mora vlagatelj,
če to zahteva ministrstvo, predložiti dodatno dokumentacijo
in vlogo dopolniti.

Vlagatelj vloge za pridobitev dovoljenja iz 11. člena
tega zakona je dolžan glede zdravstvene ali kakovostne
ustreznosti dodatka, v skladu s tehnično znanstvenim na-
predkom in rezultati monitoringa dodatkov v prometu ter s
spremembami v zvezi z dodatki, predložiti ministrstvu spre-
membe oziroma dopolnila k že predloženi dokumentaciji za
dodatek. Če vlagatelj ne ravna v skladu s prejšnjim stavkom,
ministrstvo ne izda dovoljenja oziroma razveljavi dovoljenje
in izbriše dodatek iz seznama.

16. člen
(uporaba že obstoječih listin in druge dokumentacije)

Če je že bilo izdano dovoljenje za dajanje v promet
istovrstnega dodatka, ministrstvo na predlog predlagatelja in
s predhodnim pisnim soglasjem imetnika že izdanega dovo-
ljenja istovrstnega dodatka pri vodenju postopka izdaje no-
vega dovoljenja, upošteva listine in drugo dokumentacijo, ki
se nanaša na že izdano dovoljenje za istovrstni dodatek.

Po preteku 10 let od izdaje dovoljenja predhodno pi-
sno soglasje imetnika že izdanega dovoljenja iz prejšnjega
odstavka ni več potrebno.

17. člen
(uporaba podatkov pred izvedbo poskusov na živalih)

Z namenom preprečitve nepotrebnih poskusov na živa-
lih mora vsak predlagatelj pridobiti od ministrstva podatke o
tem, ali je za dodatek že izdano dovoljenje iz 12. člena tega
zakona.

Predlagatelj, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za proiz-
vodnjo ali promet istovrstnega dodatka, se mora sporazu-
meti o souporabi podatkov s tistim predlagateljem, katerega
istovrstni dodatek je že pridobil dovoljenje za proizvodnjo in
promet in je že vpisan na seznam I. ali II. Če do sporazuma
ne pride, minister odloči o načinu souporabe podatkov zara-
di preprečevanja nepotrebnih poskusov na živalih, pri čemer
upošteva pravne interese vseh strank.

18. člen
(prijava poskusov)

Kadar se zaradi ugotavljanja zdravstvene ustreznosti
krme, dodatkov in premiksov izvajajo poskusi na živalih s

krmljenjem s krmo, dodatki in premiksi, je treba za poskuse
predhodno pridobiti dovoljenje ministrstva.

Ministrstvo izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka, če
se poskusi izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja zaščito
živali, sicer ga zavrne.

V primerih iz prvega odstavka tega člena morajo biti
krma, dodatki in premiksi posebej označeni in ločeno skla-
diščeni ter jih ni dovoljeno dajati v promet.

19. člen
(ponovna preveritev)

Minister lahko odredi, da se zaradi zagotavljanja zdrav-
stvene ustreznosti in kakovosti krme, dodatkov in premik-
sov, ponovno preveri zdravstveno in kakovostno ustreznost
krme, dodatkov in premiksov in izvedejo poizkusi na živalih v
skladu s prejšnjim členom.

IV. STROKOVNE NALOGE

20. člen
(pooblaščeni laboratoriji)

Strokovne naloge kot strokovno podporo izvajanju nad-
zora iz 26. člena tega zakona izvajajo poleg organizacij, ki
so določene s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, tudi poobla-
ščeni laboratoriji.

Pooblaščeni laboratoriji iz prejšnjega odstavka so pre-
skusni laboratorij, uradni preskusni laboratorij in referenčni
laboratorij.

Preskusni laboratorij izvaja strokovne naloge na podro-
čju kontrole ustreznosti krme, dodatkov in premiksov.

Uradni preskusni laboratorij v okviru izvajanja uradnega
nadzora opravlja kontrolo uradnih vzorcev glede njihove
ustreznosti in izvaja monitoring.

Referenčni laboratorij izvaja metodološke in doktrinar-
ne naloge s področja laboratorijskih preiskav krme, dodat-
kov in premiksov, kontrolo izmerjenih rezultatov, organizira
medlaboratorijske primerjalne sheme ter razvija nove refe-
renčne preskusne metode za uradne preskusne in presku-
sne laboratorije.

V primeru spora se upoštevajo ugotovitve referenčne-
ga laboratorija.

Izvid analize vzorcev krme, dodatkov in premiksov se
lahko v osmih dneh po prejemu izpodbija z zahtevo, da se
ponovno analizirajo vzorci v referenčnem laboratoriju, razen
če so v vzorcu ugotovljeni patogeni mikroorganizmi.

Če se izvid ponovne analize ne ujema z izvidom prvotne
analize, je odločilen izvid ponovne analize. Izvid ponovne
analize je dokončen.

Pooblaščeni laboratorij je lahko javni zavod na podro-
čju kmetijstva ali veterinarstva, ki izpolnjuje predpisane po-
goje in ga imenuje minister z odločbo.

Pooblaščeni laboratorij je lahko tudi druga pravna ose-
ba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje predpi-
sane pogoje in ga na podlagi javnega razpisa imenuje mini-
ster z odločbo.

Izpolnjevanje predpisanih pogojev iz prejšnjega odstav-
ka ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister. Stroške komi-
sijskih ogledov nosi laboratorij.

Minister sklene s pooblaščenimi laboratoriji pogodbe,
s katerimi se uredijo medsebojna razmerja.

Minister predpiše metode jemanja vzorcev ter metode
fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških analiz krme, dodatkov
in premiksov ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati poobla-
ščeni laboratoriji glede kadrovske, strokovne in tehnične
usposobljenosti za izvajanje strokovnih nalog.
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V. SVET ZA KRMO

21. člen
(ustanovitev in naloge Sveta za krmo)

Minister ustanovi Svet za krmo (v nadaljnjem besedilu:
svet) kot svetovalno telo ministra za področje krme, dodat-
kov in premiksov. Svet sestavlja šest članov, ki jih imenuje
minister na predlog gospodarskega interesnega združenja
proizvajalcev krme, Kmetijsko gozdarske zbornice, Veteri-
narske zbornice, Biotehniške fakultete, Veterinarske fakul-
tete in Kmetijskega inštituta Republike Slovenije.

Minister imenuje člane sveta z odločbo.
Naloge sveta so:
– sodelovanje pri pripravi metodoloških in strokovnih

podlag v zvezi s krmo, dodatki in premiksi za prehrano živali;
– dajanje strokovnih mnenj k predlogom predpisov s

področja krme;
– dajanje strokovnih mnenj o novih dodatkih;
– dajanje strokovnih mnenj o prepovedanih in nežele-

nih snoveh v krmi;
– obravnava vprašanj v zvezi s krmo, dodatki in pre-

miksi.
Minister skliče konstitutivno sejo, na kateri imenovani

člani izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Mandat
članov traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

Svet sprejme poslovnik, ki določa način dela sveta.
Finančne, prostorske in kadrovske pogoje za delova-

nje sveta zagotovi ministrstvo.

VI. MEDNARODNI PROMET

22. člen
(uvoz)

Uvoz krme, ki je proizvod industrijske predelave in ki
vsebuje proizvode živalskega izvora ali dodatke oziroma pre-
mikse je dovoljen samo iz obratov, ki so registrirani pri
Evropski uniji ter so pod nadzorom pristojnih organov držav
članic Evropske unije, razen če z mednarodno pogodbo, ki
obvezuje Republiko Slovenijo, ni drugače določeno.

Izjemoma lahko VURS dovoli uvoz krme, ki je proizvod
industrijske predelave in ki vsebuje proizvode živalskega
izvora ali dodatke oziroma premikse tudi iz drugih obratov,
če ugotovi, da so predpisi, standardi, izdelava in nadzor, ki
ga opravlja država izvoznica, vsaj enakovredni predpisom
Republike Slovenije. Stroški postopkov ugotavljanja skla-
dnosti predpisov države, iz katere se uvaža, bremenijo uvoz-
nika.

Za uvoženo krmo, dodatke in premikse veljajo v Repu-
bliki Sloveniji listine skladnosti in znaki skladnosti, izdani v
tujini, če so bili izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami,
ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko mini-
ster z odločbo prizna veljavnost listin o skladnosti, izdanih v
tujini, če izkazujejo skladnost s predpisanimi zahtevami, ki
veljajo v Republiki Sloveniji, in če je bila usposobljenost
organov, ki so sodelovali v postopku ugotavljanja skladnosti,
ugotovljena po enakovrednem postopku in zahtevah, ki so v
Republiki Sloveniji predpisane za te vrste organov.

Nadzor prometa s krmo, dodatki in premiksi preko
državne meje opravljajo pristojni organi na meji v skladu z
zakonom, ki ureja carinski sistem, zakonom, ki ureja veteri-
narstvo, in s tem zakonom.

Carinski organi ne smejo začeti s postopkom za odo-
britev carinsko dovoljene rabe ali uporabe pošiljk krme,
dodatkov in premiksov, dokler ne dobijo od uradnega veteri-
narja za inšpekcijski nadzor in inšpektorja za kontrolo krme,

odločbe, s katero se ugotovi, da glede zdravstvene in kako-
vostne ustreznosti ni ovir za uvoz.

Uradni veterinar za inšpekcijski nadzor na meji glede
zdravstvene ustreznosti krme in inšpektor za kontrolo krme
na meji glede kakovosti krme lahko pri uvozu krme, dodat-
kov in premiksov, na stroške uvoznika odvzameta vzorce za
laboratorijske preiskave zdravstvene ustreznosti ali kakovo-
sti krme, dodatkov in premiksov. Do izida analize vzorcev
odpremi uvoznik pošiljko v skladišče, ki je pod carinskim
nadzorom. Carinski organi odobrijo zahtevano carinsko do-
voljeno rabo ali uporabo krme, dodatkov in premiksov šele
po izdaji odločbe pristojnega mejnega inšpektorja, s katero
za vsak primer posebej ugotovi, da na podlagi predpisanih
pogojev ni ovir za njihov uvoz.

Uvoz krme, dodatkov in premiksov poteka le preko
mejnih prehodov, ki jih določi minister, in če so izpolnjeni
predpisani pogoji zdravstvene in kakovosti krme, dodatkov
in premiksov.

23. člen
(zavrnitev pošiljke)

Carinski organi lahko zavrnejo pošiljke krme, dodatkov
in premiksov oziroma jih v potniškem prometu prevzamejo
zaradi predaje pristojnemu inšpektorju do odprave ugotov-
ljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti oziroma do izdaje odloč-
be pristojnega inšpektorja, razen če gre za predpisane man-
jše količine, ki jih uporabnik uporabi za neindustrijske ali
nekomercialne namene ali za krmljenje živali med prevo-
zom.

Minister predpiše manjše količine iz prejšnjega od-
stavka.

VII. INFORMACIJSKI SISTEM

24. člen
(informacijski sistem)

Register obratov je povezan v informacijski sistem mini-
strstva.

VURS zagotavlja povezovanje registra obratov, vode-
nega v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, z mednaro-
dnimi informacijskimi sistemi na področju krme.

Način povezovanja registra obratov iz prejšnjega od-
stavka predpiše minister.

25. člen
(pridobivanje podatkov)

Za namen zagotavljanja zdravstvene ustreznosti in ka-
kovosti krme lahko ministrstvo ali VURS poleg podatkov iz
zbirk, ki jih vodita v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in
zakonom, ki ureja veterinarstvo, pridobivata in uporabljata
tudi podatke, ki jih v okviru predpisanih zbirk na področju
zdravil in kemikalij vodijo drugi državni organi, javni zavodi in
agencije ter drugi pooblaščeni organi.

Upravljavci zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka po-
sredujejo ministrstvu in VURS za potrebe tega zakona po-
datke brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materi-
alne stroške za potrebne dodatne izvode.

Podatki, ki se štejejo za osebne podatke, se posredu-
jejo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Način pridobivanja, zbiranja, obdelovanja podatkov in
dobo hranjenja podatkov iz prvega odstavka tega člena pred-
piše minister.
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VIII. NADZOR

26. člen
(izvajanje nadzora)

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpi-
sov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo za področje kako-
vosti krme, dodatkov in premiksov, inšpektorji za kontrolo
krme, ki delujejo v okviru inšpektorata, pristojnega za kmetij-
stvo, za področje zdravstvene ustreznosti krme, dodatkov in
premiksov in nadzor nad obrati pa uradni veterinarji za in-
špekcijski nadzor.

Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
inšpektor za kontrolo krme in uradni veterinar za inšpekcijski
nadzor (v nadaljnjem besedilu: pristojna inšpektorja) izkazu-
jeta s službeno izkaznico, ki jima jo glede na področje dela
izda predstojnik inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, ozi-
roma predstojnik VURS.

Inšpektor za kontrolo krme mora poleg splošnih pogo-
jev za delo v državni upravi izpolnjevati še naslednje pogoje:
da ima univerzitetno strokovno izobrazbo agronomske ali
zootehnične smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj v
agronomski ali zootehnični stroki.

27. člen
(pristojnosti uradnega veterinarja za inšpekcijski nadzor)

Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima uradni veterinar za
inšpekcijski nadzor poleg pristojnosti po splošnih predpisih,
ki urejajo inšpekcijo, in po predpisih, ki urejajo veterinar-
stvo, še naslednje pristojnosti:

1. pregledovati krmo in dodatke v proizvodnji, skladi-
ščenju in v prometu;

2. prepovedati proizvodnjo, skladiščenje, promet in
uporabo krme, dodatkov in premiksov, če obstoja dvom v
njihovo zdravstveno ustreznost;

3. jemati vzorce krme, dodatkov in premiksov ter jih
pošiljati v preiskave v pooblaščeni laboratorij, da se preizku-
si, ali ustrezajo predpisom o zdravstveni ustreznosti;

4. odrediti odstranitev oziroma neškodljivo uničenje kr-
me, dodatkov in premiksov, če niso zdravstveno ustrezni;

5. odrediti način uporabe ali predelave krme, katere
prehranska vrednost ali uporabnost je zmanjšana;

6. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji, skladi-
ščenju, prometu in uporabi krme, dodatkov in premiksov;

7. odrediti potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravstve-
ne ustreznosti krme, dodatkov in premiksov;

8. pregledovati dokumentacijo, evidence o rezultatih
preiskav in druge listine, ki se nanašajo na krmo, dodatke in
premikse;

9. pregledovati evidence, ki so jih dolžni voditi obrati;
10. začasno prepovedati opravljanje dejavnosti v obra-

tu, če je zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti ali nepravilnosti
neposredno ogroženo zdravje živali in ljudi;

11. začasno odvzeti krmo, dodatke in premikse ter
druge predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom;

12. prepovedati proizvodnjo oziroma dajanje v promet
dodatkov, premiksov in krmnih mešanic, ki vsebujejo dodat-
ke, ki nimajo dovoljenja za proizvodnjo oziroma promet in ki
niso objavljeni na seznamih I. ali II.

28. člen
(pristojnosti inšpektorja za kontrolo krme)

Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima inšpektor za kontrolo
krme poleg pristojnosti po splošnih predpisih, ki urejajo
inšpekcijo, še naslednje pristojnosti:

1. pregledovati krmo, dodatke in premikse v proizvod-
nji, skladiščenju ali v prometu, glede kakovosti krme, dodat-
kov in premiksov;

2. prepovedati proizvodnjo, skladiščenje, promet in
uporabo krme, dodatkov in premiksov, če obstoja dvom v
njihovo kakovostno neustreznost;

3. jemati vzorce krme, dodatkov in premiksov ter jih
pošiljati v preiskave v uradne laboratorije, da se preizkusi, ali
ustrezajo predpisom o kakovostni ustreznosti;

4. prepovedati promet s krmo, dodatki in premiksi, če
niso pakirani v predpisani embalaži;

5. prepovedati prevoz krme, dodatkov in premiksov,
če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;

6. prepovedati skladiščenje krme, če niso izpolnjeni
predpisani pogoji za skladiščenje;

7. prepovedati uporabo vozil za prevoz krme, dodatkov
in premiksov, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;

8. odrediti odstranitev oziroma neškodljivo uničenje kr-
me, dodatkov in premiksov, če niso kakovostno ustrezni;

9. odrediti način uporabe ali predelave krme, katere
prehranska vrednost ali uporabnost je zmanjšana;

10. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji, skladi-
ščenju, prometu in uporabi krme, dodatkov in premiksov;

11. pregledovati evidence, ki so jih dolžni voditi obrati;
12. odrediti potrebne ukrepe za zagotavljanje kakovo-

sti krme, dodatkov in premiksov;
13. pregledovati dokumentacijo, evidence o rezultatih

preiskav in druge listine fizičnih in pravnih oseb, ki se nana-
šajo na krmo, dodatke in premikse;

14. odrediti odpravo organizacijskih in higiensko te-
hničnih ter drugih pomanjkljivosti, ki povzročajo neustrezno
kakovost dela v proizvodnji, skladiščenju, prometu ali pri
uporabi krme, dodatkov in premiksov;

15. odrediti odpravo nepravilnosti in prepovedati pro-
met krme, dodatkov in premiksov, ki niso predpisano ozna-
čeni;

16. začasno odvzeti krmo, dodatke in premikse ter
druge predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom;

17. prepovedati proizvodnjo oziroma dajanje v promet
dodatkov, premiksov in krmnih mešanic, ki vsebujejo dodat-
ke, ki nimajo dovoljenja za proizvodnjo oziroma promet in ki
niso objavljeni na seznamih I. ali II.

29. člen
(pristojnosti uradnega veterinarja za inšpekcijski nadzor

na meji)
Pri inšpekcijskem nadzorstvu na meji ima uradni veteri-

nar za inšpekcijski nadzor na meji poleg pristojnosti po
splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, in po predpisih, ki
urejajo veterinarstvo, še naslednje pristojnosti:

1. opraviti pregled krme, dodatkov in premiksov, ki so
namenjeni za uvoz ali izvoz;

2. odvzeti vzorce krme, dodatkov in premiksov zaradi
zagotavljanja zdravstvene ustreznosti ter jih poslati v pre-
iskave;

3. prepovedati izvoz ali uvoz krme, dodatkov ali pre-
miksov, če ne ustrezajo predpisanim pogojem glede zdrav-
stvene ustreznosti:

4. na mejnem prehodu opraviti pregled zdravstvene
ustreznosti krme, dodatkov in premiksov;

5. odrediti skladiščenje pošiljke v skladišču, ki je pod
carinskim nadzorom, če je treba preiskati njeno zdravstveno
ustreznost;

6. odvzeti osebam, ki pridejo čez državno mejo Repu-
blike Slovenije, osebne pošiljke, ki vsebujejo krmo, dodatke
in premikse, če obstaja sum glede zdravstvene ustreznosti;

7. prepovedati uporabo krme, dodatkov in premiksov,
če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede zdravstvene
ustreznosti;
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8. pregledovati dokumentacijo in listine pravnih in fizič-
nih oseb, ki se ukvarjajo s prevozom krme, dodatkov in
premiksov;

9. voditi evidenco izvoznih in uvoznih pošiljk krme, do-
datkov in premiksov pri prehodu čez državno mejo;

10. začasno odvzeti krmo, dodatke in premikse ter
druge predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom;

11. odrediti skladiščenje krme, dodatkov in premiksov
v skladišču, ki je pod carinskim nadzorom, če je treba pre-
iskati njihovo zdravstveno ustreznost.

30. člen
(pristojnosti inšpektorja za kontrolo krme na meji)
Pri inšpekcijskem nadzorstvu na meji ima inšpektor za

kontrolo krme poleg pristojnosti po splošnih predpisih, ki
urejajo inšpekcijo, še naslednje pristojnosti:

1. na mejnem prehodu opraviti kakovostni pregled kr-
me, dodatkov in premiksov, ki so namenjeni za uvoz ali
izvoz;

2. odvzeti vzorce krme, dodatkov in premiksov glede
kakovostne ustreznosti ter jih poslati v preiskave;

3. prepovedati izvoz ali uvoz krme, dodatkov ali pre-
miksov, če ne ustrezajo predpisanim pogojem kakovostne
ustreznosti;

4. prepovedati izvoz ali uvoz krme, dodatkov ali pre-
miksov, če prevozno sredstvo ne ustreza predpisanim pogo-
jem;

5. začasno prepovedati izvoz ali uvoz krme, dodatkov
in premiksov, če je treba odpraviti pomanjkljivosti na pošiljki
ali listini, ki jo spremlja;

6. odrediti skladiščenje krme, dodatkov ali premiksov v
skladišču, ki je pod carinskim nadzorom, če je treba pre-
iskati njeno kakovostno ustreznost;

7. prepovedati uporabo krme, dodatkov in premiksov,
če ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede kakovosti;

8. prepovedati uporabo vozil za prevoz krme, dodatkov
in premiksov, če vozila ne izpolnjujejo predpisanih pogojev
glede kakovostne ustreznosti;

9. pregledovati dokumentacijo in listine uvoznika;
10. voditi evidenco izvoznih in uvoznih pošiljk krme,

dodatkov in premiksov pri prehodu čez državno mejo;
11. začasno odvzeti krmo, dodatke in premikse ter

druge predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom.

31. člen
(upravni postopek)

Zoper odločbo pristojnega inšpektorja je dovoljena
pritožba na ministrstvo v osmih dneh od dneva vročitve
odločbe.

Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenih ukrepov.
Izjemoma vložena pritožba zoper odločbo, ki jo je izdal

pristojni inšpektor, zadrži izvršitev odrejenih ukrepov, če bi z
izvedbo odrejenega ukrepa lahko nastala nepopravljiva ško-
da, o čemer odloči minister.

Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali da bi se
odvrnila neposredna nevarnost za zdravje živali ter posredno
tudi za zdravje ljudi, ima pristojni inšpektor pravico brez
prisotnosti odgovorne osebe pravne osebe ali samostojne-
ga podjetnika posameznika, katerih poslovanje oziroma pro-
stori, objekti in naprave so predmet inšpekcijskega nadzor-
stva, opraviti inšpekcijsko nadzorstvo in izdati odločbo v
skrajšanem postopku.

V nujnih primerih sme pristojni inšpektor izdati tudi
ustno odločbo na zapisnik za zavarovanje ali odvrnitev ne-
varnosti za zdravje živali ter posredno tudi za zdravje ljudi.
Pristojni inšpektor mora izdati pisno odločbo najkasneje v
osmih dneh po izdaji ustne odločbe.

32. člen
(dolžnosti pravnih in fizičnih oseb ob nadzoru)

Pravne in fizične osebe morajo pristojnemu inšpektorju
omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in
ga pri tem ne smejo ovirati ter mu morajo posredovati zahteva-
ne listine, podatke, pojasnila ali zahtevane predmete.

Pravne in fizične osebe morajo v določenem roku rav-
nati v skladu z izvršljivo odločbo, s katero pristojni inšpektor
odredi izvršitev ukrepov.

Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali daje v promet
krmo, dodatke in premikse, mora v postopku na zahtevo pri-
stojnega inšpektorja predložiti dokumentacijo in podatke o:

– kraju proizvodnje, dajanju v promet in uporabljenem
prevoznem sredstvu;

– proizvodnji krme, dodatkov in premiksov;
– odgovorni osebi v proizvodnem procesu.
Na zahtevo pristojnega inšpektorja mora pravna ali fi-

zična oseba priložiti uradne prepise ali kopije listin in mu jih
dostaviti v petnajstih dneh. Podatke, ki pomenijo poslovno
tajnost, mora pristojni inšpektor varovati v skladu s predpisi
o poslovni tajnosti.

Dokumentacijo in podatke iz tretjega odstavka tega
člena morajo osebe iz prvega odstavka tega člena hraniti tri
leta od njihove izdaje.

33. člen
(pomoč policije)

Če pristojni inšpektor pri opravljanju svojih nalog in pri
izvajanju ukrepov naleti na fizični odpor ali na oviranje ali če
tak odpor in oviranje utemeljeno pričakuje, lahko zahteva
pomoč policije.

34. člen
(monitoring)

Minister lahko poleg spremljanja zdravstvene ustrezno-
sti po predpisih, ki urejajo veterinarstvo, določi enega ali več
pooblaščenih laboratorijev za spremljanje zdravstvene ustrez-
nosti in kakovosti krme, dodatkov in premiksov (v nadalj-
njem besedilu: monitoring).

Letni program monitoringa sprejme minister.
Potrebna sredstva za monitoring zagotovi ministrstvo.

IX. STROŠKI

35. člen
(stroški)

Stroške preiskav krme, dodatkov in premiksov, ki so
bile opravljene na zahtevo pristojnega inšpektorja zaradi
ugotovitve zdravstvene ustreznosti oziroma kakovosti krme,
dodatkov in premiksov, plača imetnik, če je izvid zanj neu-
goden.

Stroške postopka pri pridobivanju dokumentacije za
registracijo obratov ter stroške ocenjevanja krme, dodatkov
in premiksov v preskusnih laboratorijih in stroške izdaje potr-
dila o opravljenih preiskavah plača predlagatelj.

Višino in način plačevanja stroškov po tem zakonu
predpiše minister.

X. KAZENSKE DOLOČBE

36. člen
(prekrški pravnih in fizičnih oseb)

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1,000.000
tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
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– če proizvaja, skladišči ali daje v promet ali uporablja
za krmljenje živali krmo, dodatke in premikse, ki niso kako-
vostno ustrezni, označeni in pakirani na predpisan način
(prvi in tretji odstavek 3. člena);

– če daje v promet krmo, dodatke in premikse, ki niso
označeni na predpisan način ali če krme, ki je v prometu v
razsutem stanju, ne spremlja predpisan dokument (prvi, dru-
gi, tretji, četrti in peti odstavek 4. člena);

– če označi krmo z označbo “ekološka“ v nasprotju s
5. členom;

– če daje v promet krmo, dodatke in premikse v naspro-
tju s prvim odstavkom 6. člena;

– če daje v promet krmo z dodatki ali dodatke v naspro-
tju s prvim odstavkom 10. člena;

– če obrat, ki proizvaja, skladišči, pakira ali pripravlja
za trg krmo z dodatki ali dodatke s seznama I. ali II., ni
vpisan v register obratov v skladu s prvim odstavkom
14. člena;

– če uvaža krmo, dodatke in premikse v nasprotju z
22. členom tega zakona.

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000
tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če stori prekr-
šek iz prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim opravlja-
njem dejavnosti.

Z denarno kaznijo od 5.000 tolarjev do 100.000 tolar-
jev se za prekršek kaznuje fizična oseba, če uporablja za
krmljenje živali krmo, dodatke ali premikse, ki niso zdrav-
stveno ali kakovostno ustrezni (prvi, drugi, tretji in peti odsta-
vek 3. člena).

Z denarno kaznijo od 20.000 tolarjev do 150.000
tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznu-
je tudi odgovorna oseba pravne osebe.

37. člen
(mandatne kazni)

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj
na kraju samem, se za prekršek kaznuje pravna oseba:

– če daje krmo v promet v razsutem stanju v nasprotju z
drugim odstavkom 6. člena tega zakona;

– če opravlja prevoz krme v razsutem stanju v nasprotju
z prvim odstavkom 7. člena tega člena;

– če se krma skladišči v nasprotju z drugim odstavkom
7. člena tega člena;

– če v obratu nima zaposlene osebe z ustrezno izo-
brazbo, usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami (četrti od-
stavek 8. člena);

– če ne vodi in hrani predpisane evidence (peti in šesti
odstavek 8. člena);

– če ne pridobi dovoljenja ministrstva (prvi odstavek
18. člena);

Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev, ki se izterja takoj na
kraju, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja takoj na
kraju, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti.

38. člen
(prekrški v zvezi s pooblastili inšpektorja)

Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 800.000
tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:

– če inšpektorju za kontrolo kakovosti krme ne omogo-
či nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva ali ga
pri tem ovira ali če mu ne da zahtevanih listin, podatkov,
pojasnil ali potrebnih predmetov (prvi odstavek 32. člena);

– če v določenem roku ne ravna v skladu z izvršljivo
odločbo, s katero je inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki
jih določa ta zakon (drugi odstavek 32. člena).

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 200.000
tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje
iz prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.

Z denarno kaznijo od 5.000 tolarjev do 100.000 tolar-
jev se za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000
tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
(rok za izdajo predpisov in predpisi, ki ostanejo v veljavi)

Minister izda predpise na podlagi tega zakona v enem
letu od njegove uveljavitve.

Minister določi sezname iz 10. člena tega zakona v
devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, se do uveljavi-
tve predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, uporabljajo
naslednji predpisi:

– pravilnik o kakovosti krme (Uradni list SFRJ, št.
15/89 in 54/90, Uradni list RS, št. 1/95 in 59/99);

– pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter metodah
fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških analiz krme (Uradni list
SFRJ, št. 15/87, Uradni list RS, št. 37/88, 1/95 in 59/99);

– pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizva-
jalci in posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane
(Uradni list RS, št. 22/00 in 33/01);

– pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list
RS, št. 20/96, 26/97, 22/99, 101/99 in 33/01);

– pravilnik o medicirani krmi (Uradni list RS, št. 65/01).

40. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 125.
člen zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni
list RS, št. 101/99, 70/00 in 7/02) in 14. člen pravilnika o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in posredniki,
ki delujejo na področju živalske prehrane (Uradni list RS, št.
22/00 in 33/01).

41. člen
(prehodno obdobje)

Do določitve seznamov iz 10. člena tega zakona se
lahko proizvajajo in dajejo v promet dodatki, ki so v proizvod-
nji in prometu na dan uveljavitve tega zakona in so vsebovani
v seznamu, ki je na vpogled na ministrstvu.

Minister imenuje člane komisije iz 12. člena tega zako-
na v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Pravne in fizične osebe, ki na dan uveljavitve tega zako-
na v obratih proizvajajo ali dajejo v promet krmo, dodatke in
premikse, morajo uskladiti svojo dejavnost glede pogojev za
obrate, proizvodno opremo in osebje v osemnajstih mese-
cih po uveljavitvi tega zakona.

Obrati iz 8. in 14. člena tega zakona, se morajo v
register obratov vpisati najkasneje v osemnajstih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.

Do pooblastitve laboratorijev iz 20. člena tega zakona
opravljata laboratorijske preiskave krme, dodatkov in pre-
miksov za prehrano živali Kmetijski inštitut Slovenije in Vete-
rinarska fakulteta Univerze v Ljubljani.



Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / 15. 2. 2002 / Stran 941

Minister imenuje člane sveta iz 21. člena tega zakona v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Do imenovanja inšpektorjev za kontrolo krme oprav-
ljajo njihove naloge po tem zakonu kmetijski inšpektorji, na
meji pa inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih pridel-
kov in živil.

42. člen
(odmik)

Do uveljavitve predpisov o kakovosti krme v skladu s
tem zakonom lahko minister za posamezno vrsto krme izda
časovno in količinsko omejen odmik od predpisane kako-
vosti.

43. člen
(končna določba)

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

Št. 321-17/01-1/2
Ljubljana, dne 1. februarja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA

537. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi
javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o.

Na podlagi 439. člena zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98,
6/99, 54/99 in 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o ustanovitvi javnega

podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

1. člen
V uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-

Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00, 55/01
in 76/01) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:

“9. člen
Poslovodstvo mora za posle, ki se nanašajo na:
– sklepanje pogodb v vrednosti nad 150 mio SIT,
– promet z nepremičninami in obremenitve nepremič-

nin,
– najemanje in dajanje dolgoročnih kreditov ter
– dajanje poroštev,
pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Postavitev prokurista in podelitev neomejenih poobla-

stil je v pristojnosti ustanovitelja, in sicer na predlog poslo-
vodstva in po predhodni seznanitvi nadzornega sveta.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 310-07/2000-10
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

538. Uredba o dopolnitvah uredbe o pogojih in
načinu prodaje carinskega blaga ter drugem
ravnanju s carinskim blagom

Na podlagi 61.b člena carinskega zakona (Uradni list
RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 13/01 in 62/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o pogojih in načinu

prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju
s carinskim blagom

1. člen
Za tretjo alineo v prvem odstavku 1. člena uredbe o

pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem rav-
nanju s carinskim blagom (Uradni list RS, št. 47/99) se
doda nova alinea, ki se glasi:

“– carinskega blaga, ki je bilo dokončno odvzeto na
podlagi pravnomočne sodbe sodišča.“

2. člen
V 2. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Generalni direktor Carinske uprave Republike Slo-

venije določi višino in način obračunavanja stroškov, nave-
denih v prejšnjem odstavku tega člena.“.

3. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedi “carinski organ“

nadomestita z besedama “carinski urad“.
V drugem odstavku se beseda “predstojnik“ nadomesti

z besedama “generalni direktor“.

4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Carinski urad, pooblaščen za prodajo, imenuje komi-

sijo za preverjanje pogojev in pripravo blaga za prodajo (v
nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo predsednik in dva
člana.“.

Tretja alinea drugega odstavka se spremeni, tako da se
glasi:

“– ugotavljanje, ali blago ustreza pogojem za sprostitev
v prost promet po veljavnih predpisih, vključno s prepoved-
mi in omejitvami, oziroma ali se po prodaji lahko dovoli
druga dovoljena uporaba oziroma raba blaga,“.

5. člen
Črta se drugi stavek prvega odstavka 6. člena in doda

besedilo, ki se glasi:
“Za blago, ki ne izpolnjuje pogojev za sprostitev v

prost promet, se lahko v skladu z veljavnimi carinskimi
predpisi dovoli druga carinsko dovoljena uporaba oziroma
raba blaga.“
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6. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Generalni direktor Carinske uprave Republike Slo-

venije določi višino in način obračunavanja stroškov, nave-
denih v prejšnjem odstavku tega člena.“.

7. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Stroške v zvezi s hrambo in prevozom blaga, ki nasta-

nejo v upravnem postopku, nosi stranka.“.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Generalni direktor Carinske uprave Republike Slo-

venije določi višino in način obračunavanja stroškov, nave-
denih v prvem in drugem odstavku tega člena.“.

8. člen
V prvem odstavku 11. člena se znesek “250.000 SIT“

nadomesti z zneskom “300.000 SIT“.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se

glasi:
“(4) Komisija za prodajo lahko v pozivu za zbiranje

ponudb določi obveznost plačila varščine ali predložitve
ustreznega instrumenta za zavarovanje plačila varščine. Pri
tem se glede višine, načina polaganja in vračanja varščine
smiselno uporabljajo določbe, ki so v tej uredbi predpisane
za udeležbo na javni dražbi.“.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

9. člen
V prvem odstavku 13. člena se znesek “250.000 SIT“

nadomesti z zneskom “300.000 SIT.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Javna dražba se objavi z oglasom v časopisu, pri

čemer mora od dneva objave oglasa do dneva izvedbe javne
dražbe preteči najmanj 15 dni. V oglasu o javni dražbi mora-
jo biti navedeni okvirni podatki o količini in vrsti blaga, da-
tum, ura in kraj dražbe ter čas in kraj, kjer si je mogoče
ogledati blago, ki se daje na prodaj, ter kraj, kjer je izobešen
seznam blaga s pripadajočimi količinami, stanjem, izklicno
ceno in pogoji za prodajo, ter višina in način polaganja
varščine za udeležbo na javni dražbi. Carinski urad, pristo-
jen za prodajo, mora istočasno z objavo javne dražbe izobe-
siti seznam blaga, z ostalimi, v prejšnjem stavku navedenimi
podatki, na oglasni deski carinskega urada. Zainteresirane-
mu ponudniku se lahko seznam blaga s podatki izroči, poš-
lje po pošti, telefaksu ali elektronski pošti v dveh dneh od
prejete zahteve ponudnika.“.

10. člen
Na koncu tretjega odstavka 14. člena se doda besedi-

lo, ki se glasi:
“Če se ponudnik pri udeležbi na javni dražbi želi sklice-

vati na instrument za splošno zavarovanje, ki ga ima predlo-
ženega za zavarovanje carinskega dolga pri Generalnem
carinskem uradu, mora biti v instrumentu zavarovanja poleg
carinskih postopkov, za katere velja zavarovanje, navedeno
tudi, da velja za zavarovanje plačila varščine pri nakupu
carinskega blaga. Potrdilo o ustreznosti predloženega in-
strumenta zavarovanja za plačilo varščine, izda v tem prime-
ru Generalni carinski urad, potrdilo za predložitev instru-
menta za posamično zavarovanje, namenjenega izključno
zavarovanju plačila varščine, pa carinski urad, pristojen za
prodajo, ki je objavil javno dražbo.“.

Na koncu četrtega odstavka se črta pika in doda bese-
dilo, ki se glasi:

“ali s potrdilom o pologu ustreznega instrumenta za
zavarovanje plačila varščine.“.

11. člen
Na koncu osmega odstavka 15. člena se doda stavek,

ki se glasi: “O tem se sestavi zapisnik.“.

12. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“(2) Ne glede na prejšnji odstavek, stroški v zvezi z

blagom, odstopljenim carinskim organom s strani drugih
državnih organov, nastali do trenutka odstopa tega blaga, se
poravnajo iz sredstev teh državnih organov.“.

13. člen
V vseh členih uredbe se besedilo “carinski organ, poo-

blaščen za prodajo“ nadomesti z besedilom “carinski urad,
pooblaščen za prodajo“, v ustreznem sklonu.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-22/2002-1
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

539. Odlok o dopolnilnem premoženju, ki se preda
Prvemu pokojninskemu skladu Republike
Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena zakona o Pr-
vem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preobliko-
vanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št.
50/99 in 106/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o dopolnilnem premoženju, ki se preda Prvemu

pokojninskemu skladu Republike Slovenije

1. člen
S tem odlokom se določi premoženje Republike Slove-

nije, ki se kot dopolnilno premoženje zagotovi za zamenjavo
za lastniške certifikate Prvega pokojninskega sklada Repu-
blike Slovenije (v nadaljevanju: Prvi pokojninski sklad) zaradi
uresničitve enkratne davčne olajšave iz prvega odstavka 12.
člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slo-
venije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (v
nadaljevanju: ZPSPID) in za zamenjavo za lastniške certifika-
te iz drugega odstavka 9. člena ZPSPID.

2. člen
Dopolnilno premoženje iz 1. člena tega odloka je nave-

deno v seznamu (PRILOGA), ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost premoženja je določena na način, določen z 38.
členom ZPSPID.

3. člen
Vlada Republike Slovenije opravi ustrezna razpolagalna

pravna dejanja, ki so potrebna za prenos premoženja, nave-
denega v seznamu iz 2. člena tega odloka na Prvi pokojnin-
ski sklad v roku petnajst dni od uveljavitve tega odloka
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oziroma v roku petnajst dni od prenosa premoženja s Slo-
venske razvojne  družbe na Republiko Slovenijo.

4. člen
Z dnem prenosa posameznega premoženja iz tega

odloka na Prvi pokojninski sklad, se stanje lastniških certifi-
katov na ločenem računu Prvega pokojninskega sklada
zmanjša za vrednost prenesenega premoženja v skladu z
12. členom ZPSPID.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 191-07/2002-1
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA
DOPOLNILNO PREMOŽENJE ZA PPS

Zap. Matična Ime družbe Premoženje SRD Vrednost premoženja Št. delnic Cena delnice
št. številka za prenos na PPS za PPS na za prenos za certifikate

- v % od osn. kap. dan 01.01.1993 v SIT na PPS

A. Premoženje SRD za dopolnilno premoženje PPS

1 5040302 CIMOS INTERNATIONAL, d.d. Koper 13,683 3.414.417.552,00 2.084.504 1.638
2 5040736 IMPOL , d.d. 13,482 500.106.706,00 547.762 913
3 1554760 INTERCEMENT, d.o.o. 9,190 822.076.802,76    
4 1304836 SKI MAR, tovarna transportnih izdelkov, d.o.o. 20,640 317.193.147,48    

  Skupaj   5.053.794.208,25    

B. Premoženje RS za dopolnilno premoženje PPS
           

I. Ministrstvo za finance:        
1 5348633 SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, D.D. 14,43 134.333.609,26 157.190 855
2 5040302 CIMOS INTERNATIONAL,  D.D. 6,67 1.663.307.100,00 1.015.450 1.638

           
II. Ministrstvo za informacijsko družbo:        
3 5014018 TELEKOM SLOVENIJE, D.D. 1,33 793.460.070,00 86.945 9.126

           
III. Ministrstvo za okolje in prostor:        
4 5025869 GEOPLIN, D.O.O. 0,212 26.483.088,67 1.967 13.464
5 5142393 J. V. P. KRANJ, D.D. 15,00 35.619.840,00 34.785 1.024
6 5150507 MURA J VP, D.D. 14,99 20.505.000,00 4.101 5.000
7 5624754 PUV, NIZKE IN VODNE GRADNJE CELJE, D.D. 6,42 41.155.192,00 3.991 10.312
8 5151490 SOČA VGP, D.D. 26,32 65.089.000,00 65.089 1.000
9 5150515 VG P DRAVA PTUJ, D.D. 15,00 26.960.000,00 21.568 1.250
10 5142342 VG P HIDROTEHNIK LJUBLJANA, D.D. 9,75 38.384.640,00 37.485 1.024
11 5142407 VG PODJETJE NOVO MESTO, D.D. 20,72 49.945.000,00 19.978 2.500

  Skupaj   2.895.242.539,94    

SKUPAJ 7.949.036.748,19
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540. Sklep o soglasju za odprtje Generalnega
konzulata Republike Madžarske v Republiki
Sloveniji s sedežem v Lendavi

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 119/00) in na
podlagi 64. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list
RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o soglasju za odprtje Generalnega konzulata

Republike Madžarske v Republiki Sloveniji
s sedežem v Lendavi

1. člen
Daje se soglasje za odprtje Generalnega konzulata

Republike Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v
Lendavi.

2. člen
Konzularno območje Generalnega konzulata Republi-

ke Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Lendavi
obsega Upravno enoto Lendava, Upravno enoto Lenart,
Upravno enoto Murska Sobota, Upravno enoto Ljutomer,
Upravno enoto Pesnica, Upravno enoto Ptuj, Upravno enoto
Gornja Radgona, Upravno enoto Ormož in Upravno enoto
Maribor.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-13/2001-3
Ljubljana, dne 29. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

541. Sklep o razrešitvi stalne predstavnice Republike
Slovenije pri organizaciji za prepoved
kemičnega orožja (OPCW)

Na podlgai 23. člena zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 45/01) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 7/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) ter na predlog ministra za zuna-
nje zadeve z dne 14. 1. 2001 je Vlada Republike Slovenije
na 57. seji dne 10. 1. 2002 sprejela

S K L E P
o razrešitvi stalne predstavnice Republike

Slovenije pri organizaciji za prepoved
kemičnega orožja (OPCW)

1. člen
Dr. Marto Ciraj se razreši dolžnosti stalne predstavnice

Republike Slovenije pri Organizaciji za prepoved kemičnega
orožja (OPCW).

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 111-1/2002
Ljubljana, dne 10. januarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

542. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna
Lipica

Na podlagi 11. člena zakona o Kobilarni Lipica (Uradni
list RS, št. 29/96) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o organizaciji in delu javnega zavoda

Kobilarna Lipica

1. člen
V sklepu o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilar-

na Lipica (Uradni list RS, št. 33/96, 92/99 in 84/00), se za
naslovom besedi “I. SPLOŠNA DOLOČBA“ nadomestita z
besedama “I. SPLOŠNI DOLOČBI“.

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:

“1.a člen
Javni zavod Kobilarna Lipica ima dve organizacijski

enoti:
1. Kobilarna in
2. Gostinstvo in turizem.“.

3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:

“2. člen
Dejavnosti Kobilarne Lipica so:
A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
A/01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A/01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
A/01.420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

storitev
DE – Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdel-

kov iz papirja in kartona;
založništvo in tiskarstvo
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.150 Drugo založništvo
G – Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov širo-

ke porabe
G/51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
G/51.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
G/51.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke

porabe
G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.700 Druga trgovina na debelo
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G/52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili

G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/52.481 Trgovina na drobno s športno opremo
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n.
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H – Gostinstvo
H/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic in samopostrežnih

restavracij, picerij
H/55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in

dnevnih barih
H/55.402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in

nočnih barih
H/55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
H/55.510 Dejavnost menz
I – Promet, skladiščenje in zveze
I/60.230 Drugi kopenski potniški promet
I/60.240 Cestni tovorni promet
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizator-

jev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
J – Finančno posredništvo
J/67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim

posredništvom
K – Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne

storitve
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.401 Izposojanje športne opreme
K/71.403 Izposojanje drugih predmetov široke pora-

be
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju tehnologije
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
L – Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno soci-

alno zavarovanje
L/75.120 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo sto-

ritve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja

L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovne dejavnosti

N – Zdravstvo in socialno varstvo
N/85.200 Veterinarstvo
O – Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavno-

sti
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.521 Dejavnost muzejev
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
O/92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter

naravnih rezervatov
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.720 Druge dejavnost za sprostitev, d.n.“.

4. člen
V 5. členu se besedilo tretje alinee nadomesti z novim

besedilom, ki se glasi:
“– sprejme predlog štiriletnega programa iz 8. člena

zakona o Kobilarni Lipica in ga predloži v sprejem ustanovi-
telju;“.

5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

“6. člen
Direktor Kobilarne Lipica vodi njeno poslovanje, ter jo

zastopa in predstavlja.
Direktor Kobilarne Lipica je odgovoren za zakonitost

njenega poslovanja.
Direktor Kobilarne Lipica lahko samostojno sklepa po-

sle v okviru finančnega načrta.
Brez soglasja ustanovitelja, vendar s soglasjem sveta

Kobilarne Lipica, sme direktor sklepati posle, ki niso dolo-
čeni s finančnim načrtom do zneska, ki je določen v finan-
čnem načrtu.

O porabi javnih sredstev in sredstev iz dohodka od
dejavnosti organizacijske enote Kobilarna odloča direktor
Kobilarne Lipica v soglasju s strokovnim vodjem, oziroma s
soglasjem sveta Kobilarne Lipica.

Odločitve, ki se nanašajo na organizacijsko enoto Ko-
bilarna in ločene pristojnosti strokovnega vodje, sprejema v
soglasju s strokovnim vodjem.

Naloge in pristojnosti direktorja Kobilarne Lipica ter
način njegovega imenovanja se podrobneje določijo v statu-
tu Kobilarne Lipica.“.

6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

“8. člen
Strokovni vodja Kobilarne Lipica je odgovoren za stro-

kovnost dela Kobilarne Lipica.
Strokovni vodja organizira in vodi delo organizacijske

enote Kobilarna ter jo zastopa in predstavlja na področju
konjereje in konjeništva.

Strokovni vodja daje direktorju soglasje k letnemu pro-
gramu porabe javnih sredstev in sredstev iz dohodka organi-
zacijske enote Kobilarna ter je soodgovoren za poslovanje
organizacijske enote Kobilarna.

Naloge in pristojnosti strokovnega vodje Kobilarne Lipi-
ca ter način njegovega imenovanja se podrobneje določijo v
statutu Kobilarne Lipica.

Strokovni vodja ima pomočnika, ki je strokovnjak za
varstvo drugih delov kulturnega spomenika.

Naloge in pristojnosti pomočnika strokovnega vodje
Kobilarne Lipica ter način njegovega imenovanja se podro-
bneje določijo v statutu Kobilarne Lipica.“.

7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:

“9. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ Kobilarne

Lipica.
Strokovni svet:
– obravnava strokovna vprašanja v zvezi z režimom var-

stva kulturnega spomenika in vsakega od njegovih delov;
– daje mnenje k strokovnim podlagam za program var-

stva in razvoja Kobilarne Lipica iz 8. člena zakona o Kobilar-
ni Lipica in za letni program dela ter za prostorsko izvedbeni
načrt iz 7. člena zakona o Kobilarni Lipica;

– presoja strokovna vprašanja v zvezi z režimom var-
stva kulturnega spomenika in vsakega njegovih delov v skla-
du s programom iz prejšnje alinee;

– daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji strokovna
mnenja in predloge glede dejavnosti Kobilarne Lipica;

– opravlja druge naloge, določene s statutom Kobilar-
ne Lipica.
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Strokovni svet sestavljajo strokovni vodja Kobilarne Li-
pica, njegov pomočnik in zunanji strokovnjaki, po eden za
konjerejo (predstavnik katedre za konjerejo na Biotehnični
fakulteti), veterinarstvo, varstvo kulturne dediščine, ohranja-
nje narave in turizem.

Člane strokovnega sveta imenuje Svet Kobilarne Lipica.
Mandat in naloge strokovnega sveta so določene s

statutom Kobilarne Lipica.“.

8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:

“13. člen
Izid poslovanja se ugotavlja za javni zavod kot celoto in

po njegovih organizacijskih enotah. Presežki prihodkov nad
odhodki posamezne organizacijske enote smejo biti name-
njeni za razvoj iste organizacijske enote, pri čemer se pre-
sežki v organizacijski enoti Gostinstvo in turizem namenjajo
tudi za financiranje dejavnosti javne službe, ki jo izvaja orga-
nizacijska enota Kobilarna.

O načinu razpolaganja presežkov prihodkov nad od-
hodki in kritju presežkov odhodkov nad prihodki javnega
zavoda ter njihovi uporabi oziroma kritju po organizacijskih
enotah javnega zavoda odloča ustanovitelj na predlog direk-
torja, h kateremu je podano soglasje strokovnega vodje in
sveta zavoda.“.

9. člen
Prva alinea 1. točke 15. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“– daje soglasje k splošnim aktom Kobilarne Lipica v

skladu s tem sklepom;“.

10. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:

“17.a člen
Direktor Kobilarne Lipica v sodelovanju s strokovnim

vodjem Kobilarne Lipica pripravi, ob upoštevanju določb
sklepa o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipi-
ca, predlog novega statuta najkasneje v enem mesecu po
uveljavitvi tega sklepa.“.

11. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 309-00/2001-6
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

543. Odločba o imenovanju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-46/01 z dne 14. 1. 2002, na 59.
seji dne 24. 1. 2002 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Darinka Kastelan, rojena 30. 8. 1968, se imenuje na
funkcijo državne tožilke na mesto okrožne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.

Št. 115-1/02
Ljubljana, dne 24. januarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

544. Odločba o imenovanju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-46/01 z dne 14. 1. 2002, na 59.
seji dne 24. 1. 2002 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Srečko Hočevar, rojen 9. 11. 1961, sedaj okrožni
državni tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu Novo me-
sto, se imenuje na funkcijo državnega tožilca na mesto
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožil-
stvu v Novem mestu.

Št. 115-2/02
Ljubljana, dne 24. januarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

545. Odločba o imenovanju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-46/01 z dne 14. 1. 2002, na 59.
seji dne 24. 1. 2002 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Jože Zevnik, rojen 13. 5. 1961, sedaj namestnik
vodje tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem,
se imenuje na funkcijo državnega tožilca na mesto okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v
Krškem.
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Št. 115-3/02
Ljubljana, dne 24. januarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

546. Odločba o imenovanju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Repu-
blike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
111-46/01 z dne 14. 1. 2002, na 59. seji dne 24. 1.
2002 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Simona Kuzman Razgoršek, rojena 1. 8. 1970, se
imenuje na funkcijo pomočnice državnega tožilca na mesto
pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Celju.

Št. 115-4/02
Ljubljana, dne 24. januarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

547. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Brežice

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 -
ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarskega območja Brežice

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Breži-
ce, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice. Javna razgrni-
tev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava.

Datum javne obravnave bo v istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-08-1/01-2
Ljubljana, dne 16. januarja 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

548. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Celje

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 -
ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarskega območja Celje

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Celje,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje,
Ljubljanska c. 13, Celje. Javna razgrnitev se začne osmi dan
po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje.

4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Narodnega doma

Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, organizirana javna obrav-
nava. Datum javne obravnave bo v istih prostorih ter na kraju
javne razgrnitve objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-09-1/01-2
Ljubljana, dne 16. januarja 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.
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549. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Maribor

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US,
56/99 - ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarskega območja Maribor

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Mari-
bor, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Maribor, Tyrševa 15, Maribor. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor.

4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo na
kraju javne razgrnitve objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-12-1/01-2
Ljubljana, dne 18. januarja 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

550. Pravilnik o obveščanju glede zadržanja pošiljk
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz
uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in
širjenje škodljivih organizmov

Na podlagi 56. člena in v zvezi s 57. členom zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) ter v
zvezi s konvencijo o varstvu rastlin (spremenjeno; Uradni list
RS, št. 84/00 – mednarodne pogodbe) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin,

rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov

iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos
in širjenje škodljivih organizmov*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik predpisuje postopek in način obveščanja
ter obrazec obvestila v primeru zadržanja pošiljk rastlin, ras-
tlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih
škodljivih organizmov, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in
ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih orga-
nizmov.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-
men:

1. škodljivi organizmi so:
– škodljivi organizmi s Seznamov I in II, določenih s

predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širje-
nja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proiz-
vodov in nadzorovanih predmetov,

– škodljivi organizmi, ki niso navedeni na Seznamih I in
II iz prejšnje alinee in predstavljajo nevarnost za zdravstveno
varstvo rastlin na ozemlju Republike Slovenije;

2. pošiljka je količina rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov, ki se uvažajo;

3. zadržanje je prepoved uvoza ali uvedba drugih ukre-
pov v primeru, da pošiljka ali izolirani škodljivi organizem, ki
se uvaža, ne izpolnjuje predpisanih fitosanitarnih zahtev;

4. obvestilo o zadržanju je obvestilo, ki ga izda državna
organizacija za varstvo rastlin ali pristojni organ, ki deluje v
njenem imenu, v primeru zadržanja pošiljke ali izoliranega
škodljivega organizma, ki se uvaža.

II. ZADRŽANJE

3. člen
(zadržanje)

V primeru, da pošiljka ali izolirani škodljivi organizem, ki
se uvaža, ne izpolnjuje predpisanih fitosanitarnih zahtev,
fitosanitarni inšpektor zadrži pošiljko in odredi enega ali več
naslednjih ukrepov za celotno pošiljko ali le za del pošiljke:

– odprava nepravilnosti in pomanjkljivosti glede ustrez-
nih listin v določenem roku;

– laboratorijsko testiranje oziroma uvedba karantene
kot uradne osamitve pošiljke, dokler niso znani rezultati
testiranj v uradnem laboratoriju;

– odstranitev okuženega dela pošiljke;
– tretiranje pošiljke;
– prepoved uvoza pošiljke ali izoliranega škodljivega

organizma in vrnitev pošiljatelju, preusmeritev v namembni
kraj izven ozemlja Republike Slovenije, če so izpolnjeni fito-
sanitarni pogoji države uvoznice, ali uničenje oziroma pre-
delava.

V primeru uvedbe karantene se za datum zadržanja
pošiljke šteje datum potrditve navzočnosti škodljivega orga-
nizma.

V primeru suma na navzočnost nevarnega škodljivega
organizma iz druge alinee 1. točke 2. člena tega pravilnika
Uprava za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem bese-
dilu: uprava) poskrbi za izdelavo ocene tveganja škodljivega
organizma. Na podlagi te ocene direktor uprave določi po-
trebne ukrepe.* Ta pravilnik vsebinsko v celoti povzema Direktivo št. 94/3/EC.
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III. POSTOPEK IN NAČIN OBVEŠČANJA V OKVIRU
REPUBLIKE SLOVENIJE

4. člen
(postopek obveščanja)

V primeru, da fitosanitarni inšpektor ob uvozu pošiljke
ali izoliranega škodljivega organizma, ki se uvaža, odredi
prepoved uvoza in vrnitev pošiljatelju ali odredi laboratorij-
sko testiranje in uvede karanteno, o tem takoj obvesti vse
enote fitosanitarne inšpekcije na vstopnih mestih, vodjo fito-
sanitarne inšpekcije in upravo. V drugih primerih pa fitosani-
tarni inšpektor obvešča najkasneje v roku dveh delovnih dni.

V primeru suma na navzočnost nevarnega škodljivega
organizma iz druge alinee 1. točke 2. člena tega pravilnika
uprava o ukrepih iz tretjega odstavka prejšnjega člena obve-
sti vodjo fitosanitarne inšpekcije in pristojnega fitosanitarne-
ga inšpektorja. Vodja fitosanitarne inšpekcije v primeru pre-
povedi uvoza in vrnitve pošiljatelju ali uvedbe karantene ta-
koj obvesti tudi vse enote fitosanitarne inšpekcije na vsto-
pnih mestih.

5. člen
(način obveščanja)

Obveščanje iz prejšnjega člena se opravi po elektron-
ski ali drugi hitri pošti.

IV. POSTOPEK IN NAČIN MEDNARODNEGA
OBVEŠČANJA TER VODENJE EVIDENC

6. člen
(obvestilo o zadržanju)

Urad Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov-
stvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) na podla-
gi sporočenih podatkov iz 4. člena tega pravilnika izpolni in
potrdi informacije o zadržanju v obrazcu obvestila o zadrža-
nju pošiljke ali izoliranega škodljivega organizma, ki se uva-
ža (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o zadržanju), iz Priloge
1, ki je sestavni del tega pravilnika. Obrazec se natisne in
izpolni v angleškem jeziku.

Urad inšpektorata izpolnjen obrazec iz prejšnjega od-
stavka posreduje upravi. V primeru, da se za zadržano po-
šiljko ali izolirani škodljivi organizem odredi prepoved uvoza
in vrnitev pošiljatelju, se obrazec posreduje takoj, v ostalih
primerih pa najkasneje v roku dveh delovnih dni od datuma
zadržanja, razen v primeru manjkajočega, nepravilno izpol-
njenega ali nepravočasno izdanega fitosanitarnega spriče-
vala, ko se obrazec lahko posreduje tudi kasneje.

Uprava v imenu državne organizacije za varstvo rastlin
izda obvestilo o zadržanju iz Priloge 1 za namene mednaro-
dnega obveščanja.

7. člen
(obveščanje države izvoznice)

Uprava obvestilo o zadržanju iz prejšnjega člena posre-
duje državni organizaciji za varstvo rastlin države izvoznice v
rokih iz drugega odstavka prejšnjega člena.

8. člen
(obveščanje EU, EPPO in IPPC)

Uprava obvestilo o zadržanju iz 6. člena tega pravilnika
posreduje v vednost tudi:

– državam članicam Evropske unije oziroma Komisiji
Evropske unije, ki poskrbi za nadaljnje obveščanje držav
članic Evropske unije,

– Evropski in mediteranski organizaciji za varstvo ras-
tlin (EPPO), v skladu z njenimi navodili in standardi,

– Sekretariatu Mednarodne konvencije o varstvu ras-
tlin (IPPC), v skladu z njegovimi navodili in standardi.

Pri obveščanju držav članic Evropske unije oziroma
Komisije Evropske unije se obvestilo o zadržanju posreduje
v rokih iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.

9. člen
(obveščanje s strani drugih držav)

Uprava obvestilo o zadržanju, ki ga prejme od katere-
koli države, od Komisije ali držav članic Evropske unije takoj
posreduje vodji fitosanitarne inšpekcije, ki ga takoj posredu-
je naprej vsem enotam fitosanitarne inšpekcije na vstopnih
mestih.

10. člen
(način obveščanja)

Posredovanje obvestila o zadržanju iz 6., 7., 8. in
9. člena tega pravilnika se opravi po elektronski ali drugi
hitri pošti.

11. člen
(vodenje evidence)

Uprava vodi evidenco o izdanih obvestilih o zadržanju iz
6. člena tega pravilnika in o prejetih obvestilih o zadržanju iz
9. člena tega pravilnika.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(obveščanje med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo)

Določbe 8. in 9. člena tega pravilnika, ki se nanašajo
na medsebojno obveščanje med Republiko Slovenijo in
Evropsko unijo, se pričnejo uporabljati z dnem pristopa
Republike Slovenije k Evropski uniji.

13. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-01-139/2001
Ljubljana, dne 31. januarja 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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551. Odločba o dopolnitvah odločbe o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vna-
šanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

O D L O Č B O
o dopolnitvah odločbe o prepovedi uvoza in
prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve

vnosa slinavke in parkljevke

I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih po-

šiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni
list RS, št. 56/01 in 70/01) se v II. delu v 2. točki za
podtočko h doda podtočka i, ki se glasi:

»i) kolagen, če je pridobljen iz kož živali, ki ne izvirajo iz
Velike Britanije in so bile ocenjene kot uporabne za prehra-
no ljudi. Kolagen mora biti pridobljen po postopku, ki vsebu-
je naslednje faze:

– alkalna obdelava najmanj 24 ur pri pH 13 oziroma
druga ustrezna obdelava v intervalu do pH ne manj kot 11,5
najmanj 48 ur,

– nevtralizacija,
– ekstrakcija s kislino pri pH 0,8 najmanj 6 ur pri sobni

temperaturi oziroma druga ustrezna obdelava v intervalu do
pH največ 3,3 najmanj 48 ur pri sobni temperaturi,

– sušenje pri najmanj 80 °C.«.

II
V II. delu se doda točka 4, ki se glasi:
»4. Prepoved iz 1. točke tega dela odločbe velja le za

pošiljke, ki izvirajo iz Velike Britanije.«.

III
Za II. delom se doda nov III. del, ki se glasi:

552. Dopolnitev seznama zdravil, za katera je bilo od
15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 izdano dovoljenje
za promet

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

D O P O L N I T E V  S E Z N A M A
zdravil, za katera je bilo od 15. 12. 2001

do 14. 1. 2002 izdano dovoljenje za promet

“III
Dovoljen je uvoz in prevoz pošiljk svežega odkoščene-

ga mesa, ki izvira od goved in drobnice iz Urugvaja, zaklanih
do 23. aprila 2001 oziroma po 1. novembru 2001 in je bilo
ocenjeno kot uporabno za prehrano ljudi brez omejitev.

Prav tako je dovoljen uvoz in prevoz pošiljk svežega
odkoščenega mesa, ki izvira od goved iz Paragvaja in je bilo
ocenjeno kot uporabno za prehrano ljudi brez omejitev.

Dodatne pogoje, ki jih morajo ob uvozu in prevozu
izpolnjevati pošiljke iz tega dela odločbe, predpiše Veteri-
narska uprava RS v uvoznem dovoljenju, v skladu s predpisi,
ki urejajo uvoz in prevoz pošiljk, s katerimi se lahko prenese
kužna bolezen.«.

Dosedanji III., IV. in V. del postanejo IV., V. in VI. del.

IV
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-28/01-2
Ljubljana, dne 6. februarja 2002.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor

Veterinarske uprave RS
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Št. 5363-45/02-164
Ljubljana, dne 4. februarja 2002.

Urad Republike Slovenije
za zdravila

prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

553. Dopolnitev seznama zdravil, za katera je od 15.
12. 2001 do 14. 1. 2002 prenehalo veljati
dovoljenje za promet

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

D O P O L N I T E V  S E Z N A M A
zdravil, za katera je od 15. 12. 2001 do 14. 1.
2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
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Št. 5363-46/02-165
Ljubljana, dne 4. februarja 2002.

Urad Republike Slovenije
za zdravila

prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

554. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec januar 2002

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objav-
lja minister za finance

M I N I M A L N O   Z A J A M Č E N O
D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec januar 2002

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podla-
gi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,
52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega do-
nosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec januar 2002 znaša 8,77% na letni ravni,
oziroma 0,72% na mesečni ravni.

Št. 193-5/02
Ljubljana, dne 6. februarja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

USTAVNO SODIŠČE

555. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Radovljica začasnim zadržanjem
izvrševanje določbe ter določitvijo načina
izvršitve začasne odredbe

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude za
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti  družbe
Cestno podjetje Kranj, Družba za vzdrževanje in gradnjo
cest, d.d., Kranj, ki jo zastopa Majda Lušina, odvetnica v
Kranju, na seji dne 12. julija 2001

s k l e n i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Radovljica (Uradne objave Občine Radovljica, št.
5/00) se sprejme.
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2. Izvrševanje določbe iz prejšnje točke se do končne
odločitve ustavnega sodišča zadrži.

3. Zadržanje izvrševanja iz prejšnje točke učinkuje na
nepravnomočne odločbe o odmeri nadomestil za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2001.

4. V času zadržanja se nadomestilo za uporabo stav-
bnega zemljišča za peskokope in kamnolome odmerja po
določbah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/98).

O b r a z l o ž i t e v

1. Pobudnica izpodbija 2. člen odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Radovljica (v nadaljevanju: odlok). Pobu-
dnica navaja, da na podlagi dovoljenja za izkoriščanje rudni-
ne pridobiva dolomit v kamnolomu Kamna gorica in po ured-
bi o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za razi-
skovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list
RS, št. 103/00) izpolnjuje pogoje za podelitev rudarske
pravice, zato bo v kratkem podpisala koncesijsko pogodbo.
V Občini Radovljica naj bi plačevala nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, ki je z 2. členom odloka na novo
urejeno tako, da so peskokopi in kamnolomi opredeljeni kot
poslovne površine, za katere se plačuje to nadomestilo. S
tem naj bi izpodbijani odlok kamnolom določil kot zazidano
stavbno zemljišče v nasprotju s VI. poglavjem zakona o
stavbnih zemljiščih iz leta 1984 (Uradni list SRS, št. 18/84
– v nadaljevanju: ZSZ84), ki velja na podlagi 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – v
nadaljevanju: ZSZ). To naj bi bilo v nasprotju tudi z 2. čle-
nom ZSZ, po katerem so stavbna zemljišča vsa zazidana
zemljišča (na katerih stoji objekt s funkcionalnim zemljiščem)
in zemljišča, ki so s prostorskim planom namenjena za gra-
ditev objektov in naprav. Izpodbijana določba naj bi bila
sprejeta prav zaradi pobudnice. Višina njene obveznosti naj
bi bila namreč sporna že od leta 1995, ko je z občino
sklenila pogodbo o plačevanju nadomestila. Po pogodbi naj
bi plačevala nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
(od 1.114 kvadratnih metrov zemljišča, kot znaša njeno
zazidano stavbno zemljišče) in nadomestilo za črpanje na-
ravnega vira. Pogodba naj bi se izvajala do leta 2000. Za
leto 2001 naj bi ji bilo po izpodbijani določbi odmerjeno
oseminšestdesetkrat višje nadomestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča od 135.564 kvadratnih metrov zemljišča. Na-
vedeno zemljišče naj bi bilo v lokacijskem dovoljenju predvi-
deno za kamnolom, vendar pobudnica izkorišča manjši del
zemljišča, saj je večina že desetletja gozdna oziroma kmetij-
ska površina in kot taka predvidena v planskih aktih, pri tem
pa prostorski izvedbeni načrt za obravnavano območje ni
sprejet. Pobudnica naj bi bila zaradi višine obveznosti v
neenakopravnem položaju, kar je v nasprotju z drugim od-
stavkom 14. člena in s 74. členom ustave. Pobudnica pred-
laga začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe
odloka, ker ji bodo zaradi obveznosti v višini 18,031.097
tolarjev nastale škodljive posledice. Njen predlog za odloži-
tev izvršbe naj bi bil zavrnjen. Čeprav naj bi se pritožila, ne
pričakuje ugodne rešitve, saj velja izpodbijana določba. Za-
radi prisilne izterjave dolga naj bi bilo moteno njeno poslova-
nje, saj ne bo mogla izplačati plač, poravnati obveznosti do
dobaviteljev in davčnih obveznosti. Ker je likvidnost pogoj za
sodelovanje na javnih razpisih, naj bi ne mogla konkurirati za
pridobitev novih del. Navedeno naj bi povzročilo njeno traj-
no nelikvidnost, prisilno poravnavo ali še hujše posledice.
Njeno delo naj bi bilo sezonsko. Ker je začetek sezone, naj
bi prihajalo do velikih odlivov sredstev, prilivi pa zamujajo za
najmanj 90 dni zaradi dolgih rokov plačil.

2. Občina Radovljica v odgovoru navaja, da je pobu-
dnica sama posredovala podatke o velikosti zazidanega ozi-
roma nezazidanega stavbnega zemljišča, za katerega ji je
odmerjeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Za
kamnolom Kamna gorica naj bi bilo že leta 1972 izdano
lokacijsko dovoljenje, ki je bilo dopolnjeno leta 1977 in
predstavlja prostorski akt, ki je podlaga za odmero nadome-
stila. Zemljišče kamnoloma naj bi bilo opremljeno z vodovo-
dom, elektriko in telefonskim priključkom ter je dostopno po
asfaltirani cesti. Po planskem aktu naj bi bilo obravnavano
območje opredeljeno kot stavbno zemljišče namenjeno po-
slovni dejavnosti. Ker so površine obravnavanih zemljišč
velike, naj bi bil namen izpodbijane določbe zmanjšanje
nadomestila tako, da se dejavnost kamnoloma izvzame iz
skupnih kriterijev in obremeni z 200 točkami za dejavnost, ki
se jim doda obremenitev za komunalno opremljenost. Zara-
di posebnosti proizvodnje peska in gramoza naj bi ne bilo
mogoče v občini razlikovati dveh pravnih oseb, ki sta zave-
zanki po izpodbijani določbi odloka. Pobudnik naj bi kamno-
lom dejansko izkoriščal in prodajal gradbeni material, za
katerega dobi kupnino. Ker naj bi bila pobuda neutemelje-
na, občina predlaga, naj se predlog za začasno zadržanje
zavrne.

3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. V nadaljevanju
postopka bo ocenilo ali so peskokopi in kamnolomi lahko
določeni kot poslovne površine, za katere se plačuje nado-
mestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

4. Po 39. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme ustavno sodi-
šče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev
predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil,
če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko po-
pravljive škodljive posledice. Kadar ustavno sodišče odloča
o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa,
vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo
izvrševanje morebiti protiustavnega ali nezakonitega predpi-
sa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se
izpodbijana določba sploh ne bi izvrševala. Pobudnica je za
preprečitev škodljivih posledic, ki jih navaja, sama uporabila
vsa pravna sredstva, vendar pri tem zaradi ureditve po izpod-
bijani določbi odloka ni bila uspešna. Pobudnici tako lahko
zaradi prisilne izterjave obveznosti nastanejo težko popravlji-
ve škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru nezakonitosti
izpodbijane določbe odloka težko popraviti. Ustavno sodi-
šče je zato izvajanje izpodbijane določbe odloka do končne
odločitve zadržalo.

5. Pobudnici lahko nastanejo težko popravljive škodlji-
ve posledice zaradi nesorazmernega zvišanja nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001, zato je ustav-
no sodišče v skladu z drugim odstavkom 40. člena ZUstS
določilo način izvršitve začasne odredbe. Ustavno sodišče
je odločilo, da začasno zadržanje učinkuje tudi na nepravno-
močne odločbe, ki določajo obveznost plačila nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001, saj vložena
pravna sredstva ne zadržijo izvršitve. V času začasnega za-
držanja so zavezanci dolžni plačevati obravnavano nadome-
stilo po odloku, ki je do uveljavitve zadržane določbe urejal
plačevanje te obveznosti. To pomeni, da je pobudnica dol-
žna izvršiti odločbo o odmerjenem nadomestilu do te višine.

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
tretjega odstavka 26. člena, 39. člena in drugega odstavka
40. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk,
dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. 1. točka izreka je
bila sprejeta soglasno, 2., 3. in 4. točka pa s sedmimi
glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnik Fišer in so-
dnica Modrijanova.
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Št. U-I-117/01-10
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

556. Odločba o razveljavitvi 22. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z
družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre
na srečo, in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki
opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na
srečo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevami Občinskega sveta občine Sežana, Ob-
činskega sveta občine Divača in Občinskega sveta občine
Hrpelje-Kozina, na seji dne 10. januarja 2002

o d l o č i l o:

1. Določba 22. člena zakona o lastninskem preobliko-
vanju pravnih oseb z  družbenim kapitalom, ki prirejajo po-
sebne igre na srečo, in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki
opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Urad-
ni list RS, št. 40/97), se razveljavi.

2. Razveljavitev začne učinkovati 1. 1. 2003.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Občine Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina izpodbija-

jo 22. člen zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih
oseb z  družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na
srečo, in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo de-
javnost prirejanja posebnih iger na srečo (v nadaljevanju:
ZLPPOD). Zatrjujejo, da je navedena določba v nasprotju z
drugim odstavkom 14. člena ustave (načelo enakosti pred
zakonom), z 2. členom ustave (načela pravne države), z
9. členom ustave (načelo lokalne samouprave), s 142. čle-
nom ustave (dohodki občine) in s 148. členom ustave (pro-
račun) ter v nasprotju s šestim odstavkom 4. člena Evropske
listine lokalne samouprave (Uradni list RS, št. 57/96, MP,
št. 15/96 – v nadaljevanju: MELLS).

2. Po mnenju predlagateljic je zakonodajalec ravnal v
nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, ker je po dolo-
čitvi splošnega pravila o delitvi koncesijske dajatve igralnic v
74. členu zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95
in nasl. – v nadaljevanju: ZIS) z izpodbijano določbo iz
participacije pri delitvi koncesijske dajatve izključil lokalne
skupnosti iz drugega zaokroženega turističnega območja, v
katerega spadajo predlagateljice, oziroma tem lokalnim skup-
nostim določil nek nepredvidljiv delež koncesijske dajatve.
Na tak način je v primerjavi z drugimi lokalnimi skupnostmi iz
drugih zaokroženih turističnih območij enaka ali podobna
razmerja uredil drugače in ravnal arbitrarno. Po mnenju pred-
lagateljic obstoj Javnega zavoda Kobilarna Lipica na obmo-
čju, ki ga ureja zakon o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št.
29/96 – v nadaljevanju: ZKL), ne ustvarja objektivno različ-
ne situacije, saj so tudi na drugih zaokroženih turističnih
območjih javni zavodi, ki jih je ustanovila država, vendar se
zakonodajalec ni odločil, da bi se ti zavodi financirali iz
koncesijskih dajatev igralnic.

3. Predlagateljice poudarjajo, da načela pravne države
zakonodajalca zavezujejo, da se ravna po pravilih, ki si jih

sam določa. Po njihovem mnenju pa je z izpodbijano določ-
bo zakonodajalec kršil pravila ZIS in ZKL o porabi dela
koncesijske dajatve od igralnic za razvoj in promocijo turi-
zma na eni strani in o financiranju Kobilarne Lipica na drugi
strani. Z izpodbijano določbo zakonodajalec namreč določa
Kobilarni Lipica vir dohodka, ki ni predviden v ZKL in bi v
skladu z ZIS moral biti prihodek proračuna, ne pa neposre-
dno usmerjen v javni zavod. Takšno ureditev bi bilo po
mnenju predlagateljic treba presojati tudi z vidika 148. člena
ustave.

4. Po mnenju predlagateljic razdelitev koncesijske da-
jatve ni urejena na določen način. Izpodbijana določba se
sklicuje na finančno ovrednoten program, ki ga potrdi vlada.
Zakonodajalec ne pove, kakšen delež koncesijske dajatve
naj bi pripadal Kobilarni Lipica, temveč je ta presoja prepu-
ščena vladi. Takšen način razdelitve koncesijske dajatve
predlagateljicam onemogoča, da bi pravočasno in realno
ocenile lastne prihodke pri pripravi proračuna, prav tako
obstaja teoretična možnost, da ne dobijo ničesar. Država pa
lahko sredi proračunskega obdobja spreminja višino lastnih
prihodkov občine in s tem višino dodatnih sredstev, ki jih
zagotavlja občini. Po mnenju predlagateljic je takšna uredi-
tev v nasprotju s 142. členom ustave.

5. Predlagateljice zatrjujejo tudi kršitev načela lokalne
samouprave iz 9. člena ustave, katerega konkretizacija je
94. člen zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZLS), in kršitev šestega
odstavka 4. člena MELLS, ker zakonodajalec prizadetih lo-
kalnih skupnosti ni seznanil z namenom takšnega normira-
nja in jih ni vprašal za mnenje.

6. Državni zbor v postavljenem roku ni odgovoril, svoja
stališča pa je poslala vlada.

7. Vlada navaja, da višina koncesijske dajatve v ZIS ni
neposredno določena. Med posameznimi lokalnimi skup-
nostmi so velike razlike v višini koncesijske dajatve, ki ji
pripada, saj je ta odvisna od dosežene realizacije v posa-
meznih igralnicah in velikih dnevnih nihanj. Zato tudi ni mo-
goče vnaprej realno oceniti deleža, ki pripada posamezni
lokalni skupnosti, in so lahko prihodki lokalne skupnosti iz
tega naslova za prihodnje obdobje le približno ocenjeni.
Nadalje vlada navaja, da z ZIS tudi niso poimensko določe-
ne lokalne skupnosti, ki so upravičene do dela koncesijske
dajatve od igralnic, temveč je njihova določitev prepuščena
pristojnemu ministrstvu, ki o tem odloči v soglasju z lokalni-
mi skupnostmi na posameznem območju. Ministrstvo lahko
glede na sprejeto politiko spreminja to določitev tudi z vklju-
čitvijo novih upravičenih občin. Na ta način se posredno
vpliva na delitev sredstev koncesijske dajatve posameznim
lokalnim skupnostim in na njihov delež.

8. Vlada še navaja, da je zakonodajalec celotna sred-
stva koncesijske dajatve namenil razvoju in promociji turi-
zma, temu namenu pa sledi tudi izpodbijana ureditev financi-
ranja Kobilarne Lipica, saj je to kulturni spomenik izjemnega
pomena za Republiko Slovenijo, zaščiten s posebnim zako-
nom, ki ima tudi velik pomen za gospodarski in turistični
razvoj lokalnih skupnosti na tem območju. Nadalje vlada
opozarja na to, da izpodbijana ureditev ne zmanjšuje le
deleža predlagateljic pri delitvi koncesijske dajatve, ampak
tudi ostalih upravičencev, to je države ter fundacij za financi-
ranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter športnih or-
ganizacij. Vlada nasprotuje stališču predlagateljic, da se sred-
stva koncesijske dajatve ne morejo neposredno usmerjati v
javni zavod. V tej zvezi navaja, da proračunska zakonodaja
dopušča namensko porabo sredstev koncesijske dajatve.
Vlada navaja, da je bilo na podlagi sprejetega programa
izvajanja in razvoja dejavnosti Kobilarne Lipica za leto 2000
iz naslova koncesijske dajatve predvidenih 170 milijonov,
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kar predstavlja približno 40% koncesijske dajatve, ki pripada
lokalnim skupnostim s tega območja. Vlada še dodaja, da
bo program iz 22. člena ZLPPOD potrjevala tako, da bo
lokalnim skupnostim omogočeno pravočasno oblikovanje
predloga občinskega proračuna.

B)
9. Izpodbijana določba 22. člena ZLPPOD se glasi:
“(1) Ne glede na 74. člen ZIS je del koncesijske daja-

tve, ki se plačuje za dodeljeno koncesijo na območju Kobi-
larne Lipica v višini, kot je določena s finančno ovrednote-
nim programom izvajanja in razvoja dejavnosti Kobilarne Li-
pica, potrjenim s strani Vlade Republike Slovenije, prihodek
Javnega zavoda Kobilarna Lipica.

(2) Preostali del koncesijske dajatve, ki se plačuje za
dodeljeno koncesijo na območju Kobilarne Lipica, se deli v
skladu s 74. členom ZIS.“

V 74. členu ZIS je določeno splošno pravilo za delitev
koncesijske dajatve, ki jo plačujejo prireditelji posebnih iger
na srečo:

“(1) 2% koncesijske dajatve sta prihodek fondacije iz
47. člena, 2% koncesijske dajatve pa je prihodek fondacije
iz 48. člena tega zakona. Od preostalega dela je 50%
prihodek proračuna Republike Slovenije in se nameni za
razvoj in promocijo turizma, 50% pa se nameni lokalnim
skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se upo-
rablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za
turistično infrastrukturo.

(2) Zaokrožena turistična območja iz prejšnjega od-
stavka določi ministrstvo, pristojno za turizem, v soglasju z
lokalnimi skupnostmi na posameznem območju.“1

10. V skladu s splošnim pravilom iz 74. člena ZIS se
torej koncesijska dajatev od igralnic deli med naslednje
upravičence: fondaciji invalidskih in humanitarnih organiza-
cij (2%), fondaciji športnih organizacij (2%), proračunu Re-
publike Slovenije (48%) in lokalnim skupnostim, na območju
katerih so igralnice (48%). Izpodbijana določba pa za delitev
koncesijske dajatve od igralnic na območju Kobilarne Lipica
določa drugačno, posebno pravilo: določa novega, dodat-
nega upravičenca do deleža koncesijske dajatve (Javni za-
vod Kobilarna Lipica), preostanek koncesijske dajatve pa se
deli po splošnem pravilu. To pomeni, da razmerja med dele-
ži preostalih upravičencev v preostanku koncesijske dajatve
sicer niso spremenjena, vendar, ker del koncesijske dajatve
pripade neposredno Javnemu zavodu Kobilarna Lipica, pre-
ostalim upravičencem – tudi predlagateljicam – posledično
pripada sorazmerno nižji delež v celotni koncesijski dajatvi,
ki se plačuje na navedenem območju, kot bi jim šel v skladu
s splošnim pravilom; koliko nižji, pa iz navedene določbe ni
razvidno.

11. V skladu z ZIS se smejo posebne igre na srečo
prirejati le v igralnicah, prireditelj pa mora izpolnjevati pred-
pisane pogoje (delniška  družba, sedež v Republiki Sloveni-
ji, zahteve glede lastniške strukture, minimalni osnovni kapi-
tal, obvezne varnostne rezerve, itd.) in pridobiti koncesijo za
prirejanje posebnih iger na srečo, ki jo podeljuje vlada ob
soglasju lokalnih skupnosti, na območju katerih so igralni-
ce. Za podeljeno koncesijo, ki koncesionarja upravičuje
opravljati dejavnost igralništva, mora prireditelj posebnih iger
na srečo (koncesionar) plačevati koncesijsko dajatev. Kon-
cesijska dajatev, ki jo plačujejo prireditelji posebnih iger na
srečo, je specifična oblika obvezne javne dajatve, specifi-
čen način obremenitve gospodarskih subjektov, ki prirejajo
posebne igre na srečo (enako velja tudi za klasične igre na

srečo), na drugi strani pa hkrati specifična oblika fiskalnih
prihodkov. Po določbi 147. člena ustave država z zakonom
predpisuje davke, carine in druge dajatve, lokalne skupnosti
pa predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih
določata ustava in zakon. V skladu z navedeno določbo ima
država popolno fiskalno suverenost, ki obsega pooblastilo
in pravico do ustanavljanja fiskalnih prihodkov, njihovega
uvajanja in določanja njihove višine. Fiskalna suverenost
lokalnih skupnosti je delna. Koncesijska dajatev za prireja-
nje posebnih iger na srečo je urejena z zakonom na državni
ravni, torej na podlagi izvrševanja fiskalne oblasti države.
Država je z zakonom določila zavezance in upravičence te
dajatve, pogoje za nastanek obveznosti, kriterije za določi-
tev njene višine in uredila druga vprašanja.

12. Javna dajatev mora biti opredeljena tako na pasivni
kot aktivni strani: na eni strani mora biti določeno, kdo je
zavezanec za plačilo določene dajatve, na drugi strani pa
tudi, kdo je upravičenec do te dajatve, komu pripada oziro-
ma čigav prihodek je dajatev. Praviloma je upravičenec do
določene dajatve tisti, ki to dajatev uvede na podlagi svoje
fiskalne suverenosti. Značilno za veljavno ureditev koncesij-
ske dajatve od igralnic je, da se deli med več upravičencev:
del je prihodek države, del prihodek lokalnih skupnosti, na
območju katerih so igralnice, del pa prihodek nekaterih
drugih pravnih subjektov. Izpodbijana ureditev ne posega v
to splošno zasnovo pravne ureditve koncesijskih dajatev od
igralnic. Tako na podlagi 74. člena ZIS kot tudi na podlagi
22. člena ZLPPOD je nek del koncesijske dajatve od igral-
nic prihodek določenih lokalnih skupnosti; gre za izvirni,
lastni prihodek teh lokalnih skupnosti, ki jim pripada nepo-
sredno na podlagi zakona. Iz 74. člena ZIS jasno in določno
izhaja, da občinam pripada 48% celotne koncesijske daja-
tve. Iz izpodbijanega 22. člena ZLPPOD pa deleža, ki pripa-
de lokalnim skupnostim, ni mogoče tako določno in natan-
čno razbrati.

13. Navedb predlagateljic, da izpodbijana določba ZLP-
POD nasprotuje prej sprejetim pravilom ZIS in ZKL, ki si jih
je postavila država, ni mogoče upoštevati. Ustavno sodišče
po določbah 160. člena ustave in 21. člena zakona o ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) namreč ni pristojno presojati medsebojne skladnosti
zakonov, razen če bi bila notranja nasprotja znotraj pravne-
ga reda takšna, da bi predstavljala kršitev načel pravne
države (2. člen ustave). Za kaj takega pa v obravnavanem
primeru ne gre. Pri uporabi zakonskih predpisov je treba
upoštevati interpretacijska pravila, zlasti pravila o razmerju
med splošnim (lex generalis) in posebnim predpisom (lex
specialis), ter med poprej sprejetim (lex prior) in kasneje
sprejetim predpisom (lex posterior). Tudi iz dikcije izpodbija-
ne določbe “ne glede na 74. člen ZIS“ jasno izhaja, da gre
za kasnejše posebno pravilo, ki derogira splošno pravilo.

14. Bistvena sestavina zakonodajne pristojnosti je spre-
jemanje zakonov, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti
oziroma pravni položaj pravnih subjektov pod jurisdikcijo
države ter pravni položaj države same, pri čemer lahko spre-
jeto ureditev zakonodajalec tudi spremeni ali dopolni. Spre-
minjanje in dopolnjevanje zakonske ureditve samo po sebi,
kot akt izvrševanja zakonodajalčeve pristojnosti, ne more biti
v nasprotju z nobenim ustavnim načelom ali človekovo pravi-
co. Pomeni uresničevanje zakonodajne funkcije v sistemu
delitve oblasti, kot je opredeljen v drugem odstavku 3. člena
ustave. Seveda pa mora zakonodajalec pri oblikovanju prav-
nih določb spoštovati ustavo.

15. Eno od načel pravne države iz 2. člena ustave med
drugim zahteva tudi, da so norme opredeljene jasno in do-
ločno tako, da jih je mogoče izvajati, da ne omogočajo
arbitrarnega ravnanja izvršilne oblasti in da nedvoumno ter

1 Fondacija iz 47. člena ZIS je fondacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, fondacija iz 48. člena ZIS pa je
fondacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
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dovolj določno opredeljujejo pravni položaj subjektov, na
katere se nanašajo (načelo določnosti). Pri ureditvi, ki se
nanaša na javne dajatve, poleg tega pa se dotika še vpraša-
nja razmerij med državo in občino na področju financiranja,
je zahteva po jasnih in določnih normah še posebej po-
membna. Tudi določba 142. člena ustave o dohodkih obči-
ne zahteva jasen pravni položaj občine glede njenih lastnih
prihodkov v razmerju do države.

16. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-71/00 z dne
15. 6. 2000 (Uradni list RS, št. 64/00 in OdlUS IX, 160)
med drugim poudarilo, da ni v skladu s 142. členom ustave,
če financiranje občin “ni v celoti urejeno z zakonom, temveč
je v obsegu, določenem z izpodbijanimi določbami, prepu-
ščeno odločitvam izvršilne oblasti,“ in da navedeni člen us-
tave “ne dopušča, da bi o lastnih virih financiranja občin
odločala ali soodločala izvršilna oblast, in tudi ne, da bi se
dodatna sredstva za financiranje občin določala po načelih
in merilih, ki bi ne bila določena z zakonom, temveč prepu-
ščena odločanju izvršilne oblasti“. Navedena zadeva se je
nanašala na t. i. prenesene pristojnosti in zagotavljanje do-
datnih sredstev zanje. V obravnavani zadevi sicer ne gre za
vprašanje prenesenih nalog in njihovega financiranja. Podo-
bno kot v navedeni zadevi pa se odpira vprašanje jasne
določitve pravnega položaja občine v razmerju do države
glede vprašanj financiranja občine.

17. Na podlagi izpodbijane določbe 22. člena ZLP-
POD deleža koncesijske dajatve, ki pripade občinam, ni
mogoče jasno in določno ugotoviti. Odvisen je tudi od tega,
kakšen je delež, ki na podlagi prvega odstavka tega člena
pripade Javnemu zavodu Kobilarna Lipica. Ta delež je zako-
nodajalec definiral z besedilom “v višini, kot je določena s
finančno ovrednotenim programom izvajanja in razvoja de-
javnosti Kobilarne Lipica, potrjenim s strani Vlade Republike
Slovenije“. Ker je določitev deleža Kobilarni Lipica na podla-
gi takšnega merila nedoločna in dopušča arbitrarno ravna-
nje izvršilne oblasti, je posledično tudi delež prizadetih ob-
čin v izpodbijani določbi opredeljen na enak način. Ni dopu-
stno, da bi bila zgolj od omenjenega dokumenta odvisna
višina deleža koncesijske dajatve od igralnic, ki pripade
prizadetim občinam kot njihov lastni prihodek. Ker v izpodbi-
jani določbi delež koncesijske dajatve od igralnic, ki pripade
občinam kot njihov lastni prihodek, ni opredeljen dovolj
določno, dopušča določba pravno ne dovolj opredeljivo in
za občine premalo predvidljivo vplivanje državne izvršilne
oblasti na višino tega deleža. Ker občinam ni zagotovljen
jasen pravni položaj v razmerju do države glede vprašanja, ki
se nanaša na njihovo financiranje, je izpodbijana določba
22. člena ZLPPOD v neskladju z 2. in 142. členom ustave.
Zato je ustavno sodišče izpodbijano določbo razveljavilo.

18. Razveljavitev izpodbijanega 22. člena ZLPPOD ima
v skladu s 44. členom ZUstS učinek za naprej, kar pomeni,
da bo po poteku odložnega roka, ki ga je določilo ustavno
sodišče v drugi točki izreka, torej od dne začetka učinkova-
nja razveljavitve dalje treba glede delitve koncesijske dajatve
od igralnic, ki se plačuje na območju Kobilarne Lipica,
upoštevati splošno pravilo iz prvega odstavka 74. člena ZIS.

19. Ustavno sodišče se je odločilo za razveljavitev
izpodbijane določbe z odložnim rokom (43. člen ZUstS),
ker gre za zahtevna vprašanja javnega financiranja, ki za-
htevajo tudi ustrezno planiranje in usklajevanje med pri-
hodki na eni strani in odhodki na drugi strani, in ker mora
država z ustrezno notranjo usklajenostjo sistema javnega
financiranja zagotoviti izvrševanje vseh javnih funkcij in de-
javnosti, ki se financirajo iz javnih sredstev. Tako bo imela
država možnost, da prilagodi pravno ureditev na tem po-
dročju in da prilagodi tudi financiranje Javnega zavoda
Kobilarna Lipica morebitnim spremembam pri dotoku nje-

govih sredstev, ki predstavljajo materialno podlago za
opravljanje dejavnosti tega javnega zavoda. Upoštevati je
treba, da je del dejavnosti Javnega zavoda Kobilarna Lipica
opredeljen kot javna služba (četrti odstavek 11. člena ZKL)
in da navedeni javni zavod upravlja zavarovano območje
Kobilarne Lipica (prvi odstavek 11. člena ZKL). Navedeno
območje je z zakonom razglašeno za kulturni spomenik
izjemnega pomena za Republiko Slovenijo (1. člen ZKL).
Takojšnja razveljavitev izpodbijane določbe pa bi lahko pov-
zročila motnje v sistemu javnega financiranja v tej zvezi ter
posledično motnje pri opravljanju dejavnosti tega zavoda.

20. Ker je ustavno sodišče izpodbijano določbo razve-
ljavilo že zaradi njenega neskladja z 2. in 142. členom
ustave, se ni spuščalo še v ocenjevanje drugih zatrjevanih
neskladij te določbe z ustavo in MELLS.

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

43. 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. Odločitev je
sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval
sodnik Ribičič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. Sodnik
Ude je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-312/97-16
Ljubljana, dne 10. januarja 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

BANKA SLOVENIJE

557. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 18. 2. do 24. 2.
2002

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

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 18. 2. do 24. 2. 2002

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

A.J. KOGOJ D.O.O. 04750-0000456727
A.LETEX D.O.O. RIBNICA 03114-1000000447
A.T.O. D.O.O. 02056-0014388826
ABIS D.O.O. 03162-1000000423
ACCSA-MEKE IN

DRUŽBENIKI D.N.O. 29000-0055091492
ADENDA D.O.O. 04750-0000458376
ADI TRADE D.O.O. 02083-0089328054
AG ARUS D.O.O. 02038-0089772579
AGRO MOBIL D.O.O. 03128-1000001119
AGROJANTRANS, D.O.O.,

ŠENTJUR 06000-0113392620
AHATSERVIS, TRG. IN

STOR. D.O.O. 02068-0018927741
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Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

AKITO D.O.O. 02056-0018868189
ALBERTO D.O.O. 04515-0000223220
ALFA FINANCE D.O.O 02031-0013285027
ALINEA,TRGOVINA IN

TURIZEM, D.O.O. 06000-0080835055
ANJA D.O.O. 05100-8010113018
AN-RO D.O.O. 03162-1000000520
ASCENT D.O.O. LJUBLJANA 03162-1012617213
ATEL D.O.O. 03160-1000000812
ATRIJ Z.O.O. 24300-9001823173
AVTO MOTO KLUB OČKO

RACING TEAM 06000-0894964688
AVTO-KRAS D.N.O. 10100-0034787105
AVTOPREVOZNIŠTVO,

ZADOBOVŠEK & CO D.N.O. 30000-0004282295
AVTOTRGOVINA JAGODIČ D.O.O. 24100-9004331014
AVTOUNIVERZAL D.O.O. 03102-1000000453
AZIJAN MARKET D.O.O. 02031-0051207565
B.A.R.M. D.O.O. 03154-1000001591
BALINARSKI KLUB SODČEK

KOČEVJE 02320-0011739915
BANKINA D.O.O. 03131-1000000584
BAROTECH JAGER IN

DRUŽBEN.D.N.O. 02056-0035417844
BAS D.O.O. 04202-0000458068
BAUMULLER DRAVINJA D.O.O. 04430-0000238928
BEMI D.O.O. LJUBLJANA 03131-1000000875
BODR, D.O.O.CELJE 06000-0119125029
BOGR D.O.O. 02054-0010525802
BORING D.O.O. 30000-0004315178
BOTY, D.O.O.ROGAŠKA SLATINA 06000-0091371583
BOWLING KLUB ALPE ADRIA 02019-0018895707
BRECELJ&CO OKUL.OPR. IN

ST.D.N.O. 02045-0053797652
BROKAT TRADE D.O.O. 29000-0003100074
BRUMA D.O.O. 02312-0018487142
BTC - KRATOCHWILL D.O.O. 03171-1000000176
BUTANTERM D.O.O. 02053-0088958790
CAPRINO D.O.O. 18300-0053851750
CENTER ISI D.O.O. 02234-0015030489
CESTE-KANALIZACIJA D.D. 02234-0013306508
CESTNI PROMET AVTO-KOČEVJE

SIND. 02320-0015613804
CEVOS D.O.O. 03139-1000002229
CHA, TRG.PODJ. D.O.O. 02140-0050917529
CHENLIN DA D.O.O. 20470-0050959677
CIC D.O.O. TRBOVLJE 26330-0012233862
CICIGLEJ DRUŠ. ZA B.KULT.

ŽIVLJENJA 02021-0019552396
CIKLUS D.O.O. DOMŽALE 06000-0096619380
CONSULTING TRADE, D.O.O. 02010-0014564031
COPLAST D.O.O., LOGATEC 05100-8010110981
COPY-LINE D.O.O. 02031-0015812265
CORPO D.O.O. ŠEMPETER 04750-0000457309
CUBITUM D.O.O. 05100-8010113503
CURHALEK & CO., D.N.O. 02045-0035401893
ČEBELARSKO DRUŠTVO

KOČEVJE 02320-0020041563
ČEBELARSKO DRUŠTVO RAVNE

NA KOROŠKEM 20470-0011581557
ČISTA DOLINA - SHW,

KOMUNALNO PODJETJE
D.O.O. 07000-0000148306

DAMAS D.O.O. 14000-0554722906
DANIPAC TRZIN D.O.O. 18300-0017185653

DAR TAR ALP D.O.O. 03178-1000000997
DDC (DRYING DESIGN

COMPANY) D.O.O. 03100-1008912717
DEMA PLUS D.O.O. 30000-0004012926
DIFA D.O.O. ŠKOFJA LOKA 07000-0000148791
DINO DINA-BOBARIĆ IN

BOBARIĆ D.N.O. 02373-0090462809
DMARK D.O.O. LJUBLJANA 02036-0019314884
DOJS DOBRECOVIČ K.D. 02019-0017235843
DORIAN - CENTER ZA UMETNOST 02083-0011974240
DR. DURJAVA D.O.O. 04515-0000457669
DRU. UPOK. KS HINKO

SMREKAR LJ. 02085-0017229893
DRU. ZA GOJ. IN PROUČ. P. IN

DVOŽIVK 02053-0012309293
DRU.HRVATSKI KULTURNI

DOM V SL. 02010-0019328380
DRU. PRIJ. POTI SV. JAKOBA

V SLO. 02058-0089726397
DRU.ZA KULTUROLOŠKE

RAZISKAVE 02083-0016506080
DRUŠ. VOJNIH INVAL. SEV.

PRIM. REGIJE 04750-0000458861
DRUŠTVO DIABETIKOV JESENICE 07000-0000149082
DRUŠTVO DIABETIKOV KRANJ 07000-0000147530
DRUŠTVO DIABETIKOV

ŠKOFJA LOKA 07000-0000148209
DRUŠTVO GOJITELJEV

MALIH ŽIVALI 02312-0014785525
DRUŠTVO IAESTE LC MARIBOR 04515-0000457766
DRUŠTVO MEDICINSKIH

SESTER 10100-0034783613
DRUŠTVO ODMEV 02053-0013285598
DRUŠTVO PRIJ. NARAVE

TAPR. SONČKI 02053-0052848891
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE 02430-0013184093
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

ZREČE 06000-0008100090
DRUŠTVO RAD IMAM LJUBLJANO 02083-0019879643
DRUŠTVO ŠTUDENTOV BREŽICE 04802-0000443897
DRUŠTVO TENIS KLUB KOZJE 06000-0897232063
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

KRANJSKA GORA 07000-0000149276
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

LITOSTROJ 02043-0014637852
DRUŠTVO VINOGRAD.

“DOLINA-JESENICE“ 04802-0000455343
ELITA, D.D. KRANJ 06000-0001971242
EL-KK D.O.O. 20470-0015040092
ELTERM D.O.O. KOPER 10100-0034783322
EM PLUS, D.O.O.,PETROVČE 06000-0096268628
EMINENT D.O.O. 10100-0000060814
EMONA GLOBTRADE D.O.O. 19100-0010006477
ENIAC D.O.O. 04750-0000442468
ESPAR D.O.O. 04515-0000458154
F & F D.O.O. 02222-0014432102
FIN - ZORC & CO. D.N.O. 02222-0019842083
FINIA CONSULT D.O.O. 03170-1000000225
FINTRADE CONSULTING, D.O.O. 02053-0019070484
FOTO KLUB ANTON AŽBE

ŠKOFJA LOKA 07000-0000148112
FRAPOL D.O.O. 20470-0013821772
GEO - VILD KRŠKO D.O.O. 03155-1000000475
GERGAR TRANS, D.O.O. 02085-0016846840
GOLD CLUB D.O.O. 03179-1000000657
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Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

GOLF ARBORETUM D.O.O.
RADOMLJE 02312-0016774219

GOMA D.O.O. 05100-8000101648
GORO D.O.O. 02241-0015578390
GRADBEN. BRATOV BYTYQI D.N.O. 04750-0000458958
GRADBENIŠTVO MERSIMOSKI

IN MERSIMOSKI D.N.O. 10100-0034783128
GRADBIRO D.O.O. 04202-0000456807
GRASSETTO D.O.O. 02922-0089519646
GRAVING D.O.O., LJUBLJANA 05100-8010104288
GROBOVŠEK D.O.O. 24400-9003507431
GT- DESIGN D.O.O. 05100-8010111951
GUČEK B.J. D.N.O. 03116-1000001028
GUSTAV FILM PROD.IN

STOR.D.O.O. 02011-0089671664
HARDSTORE D.O.O. CELJE 06000-0514210588
HELLERMANNTYTON

PODRUŽNICA LJUBLJANA 05100-8010111078
HENOK BABIČ & CO DNO 02043-0089371918
HIT PRELESS D.O.O. 02021-0014853619
HOCHSTAFFL TRADE D.O.O. 03118-1000000445
HOLCER,PROIZ.TRGOV.

STOR., D.O.O. 06000-0113870733
HOT PLUS D.O.O. 02018-0018220248
ICONIX D.O.O. 04752-0000455271
IMK INDUSTRIJSKA

ELEKTRONIKA D.O.O. 03171-1000000370
IMOLES D.O.O. 03100-1000001521
IMPRESA GRASSETTO S.P.A. 02922-0089377735
IMPULZ SERVIS, RAČ. INŽ. D.O.O. 02068-0050966162
INDUSTRIA D.O.O. 24302-9004174937
INTERCOMMERCE D.O.O. 10100-0034786717
INTERGASTRO D.O.O. 03178-1000000803
INTRO - LAB D.O.O. 02027-0017769824
ISKRA MEDICAL D.O.O. 02085-0014388181
ISS SERVISSYSTEM D.O.O. 10100-0034715034
JAVOR-LESOGRAD D.O.O. KOZINA 10100-0034745007
JAZBAR IN DRUGI D.N.O. 02011-0089719679
JELENKO D.O.O. 05100-8010112630
JELOVICA D.D. 03138-1000198024
JOŽKO KRALJIČ D.O.O. 02053-0013344671
J-RUPERT & CO. D.O.O. 03162-1012683949
JULIANA COOL D.O.O. 02222-0089053814
JUMA D.O.O. 20470-0020304670
JURMAT D.O.O. 02053-0013689603
K2.NET, D.O.O. 02010-0019432655
KAMEX 95 D.O.O. 04751-0000456387
KAMNIKAR & CO. D.N.O. 03109-1000000110
KANA D.O.O. 04515-0000455923
KAPA D.O.O. 02056-0019172575
KARY D.O.O. 03131-1000000778
KD KRAŠKA HARMONIKA 10100-0034786620
KEGLJ. KLUB ADRIA CONVENT

ANKARAN 10100-0034783904
KEM D.O.O. 02034-0019694252
KIKA D.O.O. 07000-0000148597
KITTEX D.O.O. 14000-0568096490
KLUB MODE M&T D.O.O. 05100-8010111757
KLUB ŠTUDENTOV SEŽANA 02238-0019378415
KLUB UPOKOJENCEV

ELEKTROTEHNA 02011-0012277595
KLUB ZDRAVLJENIH

ALKOHOLIKOV DR. VIKTORJA
KOCJANČIČA ŠKOFJA LOKA 07000-0000147821
KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O. 02980-0014771126

KOLESARSKO DRUŠTVO
ENERGIJA 05100-8010110108

KOMIJAT & ČLANI D.N.O. 02053-0050990468
KONSIP D.O.O. 02426-0011364860
KOROŠKI RADIO D.O.O.  25100-9707475172
KREJIĆ KD 02012-0053783167
KUD PIRNIČE 02021-0012277202
KULT.UM.DR.DOLSKO 02019-0019125209
KULTURNO DRUŠTVO AVGUST

HRIBAR MISLINJA 20470-0019966528
KULTURNO DRUŠTVO

BISTRICA OB SOTLI 06000-0007459405
KULTURNO DRUŠTVO DVOR 02970-0012573305
KULTURNO DRUŠTVO ZAGORJE 06000-0113623286
KULTURNO PROSVETNO

DRUŠTVO JOSIP LAVTIŽAR
KRANJSKA GORA 07000-0000149179
LAJEVEC & CO.D.N.O. 02019-0011906275
LAMELA D.O.O. 05100-8010107586
LEDAS D.O.O. 02234-0012056469
LENART D.O.O. 02312-0015525732
LESNA ZADRUGA ZA SELŠKO

DOLINO 03128-1000001216
LESOM D.O.O. 03162-1005826631
LEXIS D.O.O. 24400-9004362292
LIMAX-ŽERDIN & CO D.N.O. 02222-0014595062
LINEAIR INTERNATIONAL D.O.O. 03106-1000000742
LIPNIK D.O.O., ŠMARJE 06000-0115964090
LOUNG D.O.O. 02031-0011508957
LOVSKA DRUŽINA

BISTRICA OB SOTLI 06000-0008225220
LOVSKA DRUŽINA GOLAVABUKA 20470-0019810940
LOVSKA DRUŽINA

ROGAŠKA SLATINA 06000-0007447086
LOVSKA DRUŽINA ŠMARJE 06000-0008223668
LOVSKA ZVEZA MARIBOR 04515-0000457281
M & B SEČNIK & CO. D.N.O. 03112-1000000157
MA.SO. TRANSPORT D.O.O.

SV. ANTON 10100-0034783710
MARAZTRADE SEMIČ D.O.O. 02430-0015124093
MARBONA D.O.O. 03109-1010450114
MARKUS D.O.O. 03150-1000000914
MARLOW DESIGN D.O.O. 30000-0004409171
MEDIAFIN D.O.O. 19100-0010061864
MEGALOGOS D.O.O. 03175-1000000271
MEGASTIL D.O.O. LJUBLJANA 02010-0017423979
MEJAŠ.D.O.O.

ŠMARJE PRI JELŠAH 06000-0140097593
MEŠINOVIĆ TRADE D.O.O. 10100-0034783225
METALOPREMA D.O.O. ŠKOFIJE 10100-0000032878
METAL-PROFIL D.O.O. 03104-1000000549
MIRAGE D.O.O.KOPER - BERTOKI 10100-0034783807
MIT INŽENIRING, KRANJ, D.O.O. 02068-0019762329
MITRON D.O.O. 03138-1000001405
MIX D.O.O. CELJE 03118-1000000542
MIZARSTVO ŠKORJANC D.O.O. 20470-0018718623
MLAD.KULTURNI KLUB

BELE KRAJINE 02430-0035116860
MLADINSKI SERVIS SEŽANA 02238-0089362945
MRC D.O.O. 02010-0089765997
MTE D.O.O. 02053-0015174091
MULTIPROJEKT D.O.O. 04515-0000457960
NANKING D.O.O. KAMNIK 02312-0013984014
NAVI D.O.O. 03171-1000000467
NESTOR D.O.O. 04515-0000457572
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NINEX-NENADIČ & CO D.N.O. 02036-0019000313
NOMINE R D.O.O. 03139-1000001841
NOVA PARADIGMA D.O.O. 17000-0000028361
NOVOLES, L.INDUSTRIJA

STRAŽA, D.D. 02970-0019723951
NOVOLES-PLOSK.

ELEMENTI, D.O.O. 02970-0010268391
NOVOLES-PRIMARA D.O.O. 02970-0013894736
O.D.I. D.O.O. 30000-0004211582
O’BEARNY D.O.O., LJUBLJANA 02010-0051231098
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA 02373-0011875737
OBMOČNI ODBOR SVIZ

PODRAVJA 04515-0000456214
ODGOVOR D.O.O. 02312-0012567135
OKP ROGAŠKA SLATINA, D.O.O. 06000-0029105634
OMEGA STUDIO D.O.O. 03100-1000001424
OREHEK D.O.O. 30000-0002466843
OSOLIN D.O.O. DOMŽALE 02312-0014894068
OTA-S D.O.O. 02222-0012502675
OVČEREJSKO DRUŠTVO KOČEVJE 19100-0010059924
PACO D.O.O. 05100-8010112436
PALMA-ŠTIFTER IN ŠTIFTER, D.N.O.,

CELJE 06000-0513373478
PAN ELEKTRONIK D.O.O. 02068-0011715888
PANČUR, D.O.O. 02068-0013808275
PAXT D.O.O.PODJETNIŠKO

SVETOVANJE 06000-0878575956
PC POMOČ SERVIS IN SVETOV 02054-0089217052
PERNE-JULIANA D.D. 02222-0010922351
PERŠA IN PERŠA BAR JAN D.N.O. 02011-0014503745
PGD BUKOŠEK 02373-0015645642
PGD INDUSTIJ.CONE KONUS,

SLOVENSKE KONJICE 06000-0008138890
PGD KOTLJE 20470-0014845607
PGD KOZJE 06000-0003748670
PGD LESIČNO 06000-0008222892
PGD MOTNIK 02312-0012551712
PGD MOVRAŽ 10100-0034783516
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR 17000-0000052805
PGD PIŠECE 02373-0012308424
PGD PODSREDA 06000-0021310132
PGD PRESERJE 02053-0014954677
PGD ROGATEC 06000-0008187681
PGD SMOKUČ 07000-0000149373
PGD SORICA 07000-0000148985
PGD ŠMARCA 02312-0010700370
PGD ŠMARJE 06000-0007451936
PGD ŠMARTNO V TUHINJU 02312-0015045388
PGD ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU 02970-0050728449
PGD TOMIŠELJ 02053-0018108147
PGD VIHRE 02982-0017218532
PILASTER -I D.O.O. 03139-1012706707
PIVOVARNA IN PIVNICA

KRATOCHWILL 03171-1000000273
PLAM, D.O.O. ROGAŠKA SLATINA 06000-0090604216
PLANINSKO DRUŠTVO

AVTOTEHNA 02043-0011937109
PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 17000-0000052708
PLIMA D.O.O. 18301-0019975518
PROGRADING D.O.O 04515-0000457475
PROMAS D.O.O. 03139-1000002132
PROMES D.O.O. 02058-0016984545
PROSVETNO DRUŠTVO

FRANCE PREŠEREN ŽIČE 06000-0008134525
PUČKO D.O.O. 02312-0010424017

PUNGRAD JKP D.O.O. BODONCI 02340-0089359402
RAMEK D.O.O. RADOVLJICA 03139-1000002326
RENTA, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0050968713
RESMAN SF D.O.O. 07000-0000148694
RH PLUS D.O.O. 02010-0052370848
ROGO D.O.O. 03104-1000000452
ROŽLE D.O.O., HORJUL 02027-0013146125
S & B D.O.O. 02053-0013079958
SANA VITA ZAVOD PSIHOSOC.

POMOČ 02017-0011340669
SANASPED D.O.O. 04750-0000458279
SARA D.O.O. 10100-0000025506
SARAMAT NATMIR, D.N.O 06000-0503560085
SAVINJSKO GOZD.DRUŠTVO

NAZARJE 02426-0014810979
SBF D.O.O. 03100-1000001327
SEAWAY, D.O.O. 10100-0028190523
SE-MA, D.O.O. 02970-0012933757
SEMESADIKE D.D. 18301-0010497648
SIGRAM D.O.O., TRGOVINA,

ZASTOPSTVO IN PROIZVODNJA 29000-0055072577
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE

CU SEŽANA 10100-0034786911
SINDIKAT CENTRA SLEPIH

IN SLABOVIDNIH DR. ANTONA
KRŽIŠNIKA ŠKOFJA LOKA 07000-0000148403
SINDIKAT DELAVCEV CASINO

IGRALNICE PORTOTOŽ 10100-0034768287
SINDIKAT GG NAZARJE 02426-0013039274
SINDIKAT GOST. IN TURIZEM

METLIKA 02994-0011180373
SINDIKAT JEKO-IN D.O.O.

JESENICE 07000-0000147724
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE

MISLINJA 20470-0015067931
SINDIKAT OŠ LJUBNO OB SAVINJI 02426-0013990068
SINDIKAT PODJETJA SGP

GRADITELJ 02312-0010008178
SINDIKAT PSIHIATRIČNE BOL.

IDRIJA 03119-1000000784
SINDIKAT STEKLARNE, DO

DEKOR KOZJE 06000-0019535905
SKLAD ZA IZOBR.DEL.PRI S.P. 02373-0018606858
SLAVISTIČNO DRUŠTVO

SLOVENIJE 02083-0018125980
SODEXHO D.O.O. 03160-1000000909
SOLINAIR D.O.O. SEČOVLJE 03135-1007842353
SPIREX, D.O.O. 02010-0052525175
SRCE D.O.O., LJUBLJANA 02085-0018306011
SSS SINDIKAT UPRAVNE ENOTE

ŠMARJE 06000-0007449705
STRELSKO DRUŠTVO

SLOVENJ GRADEC 20470-0012929857
STUDIO JORK - OGRIN & CO

D.N.O. 10100-0034780703
SVET NEPREMIČNINE D.O.O. 24201-9003962994
SVIZ OSNOVNE ŠOLE MEŽICA 20470-0016923153
SVIZ SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE

IVANA TAVČARJA
GORENJA VAS 07000-0000148888

SVIZ SINID. ZAVODA OŠ
GORNJI GRAD 02426-0014777029

SVIZ SLO-SINDIKAT OŠ
SLAVE KLAVORE 04515-0000457184

SVIZ, KMETIJSKI ZAVOD 02083-0014723317
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ŠAHOVSKO DRUŠTVO
KOPER-ŽUSTERNA 10100-0034783419

ŠKERLJ-METAL D.O.O. 10100-0034786814
ŠPORTNI KLUB VIRŠTANJ 06000-0897151068
ŠPORTNO DRUŠTVO ATLET 05100-8010109623
ŠPORTNO DRUŠTVO ISKRA 04750-0000458473
ŠPORTNO DRUŠTVO JAMA 02053-0011990454
ŠPORTNO DRUŠTVO ORLICA 02373-0018490652
ŠPORTNO DRUŠTVO POLJE

OB SOTLI 06000-0875943085
ŠPORTNO DRUŠTVO STORŽIČ

PREDDVOR 07000-0000147918
ŠPORTNO DRUŠTVO ZIBIKA 06000-0539642533
TABORNIŠKO DRUŠTVO 05100-8010111854
TARA 1 D.O.O. 02011-0016491372
TEHNO-CAD D-O.O. 02053-0012590011
TELEVIZIJA NOVO MESTO D.O.O. 02970-0013656310
TERZID D.O.O. 02312-0015860382
TETOM-TOMŠIČ CO. D.N.O. 03113-1009650347
TIMEX PLUS, D.O.O. 02010-0012859547
TISKARNA GREŠOVNIK D.O.O. 20470-0016330386
TITANO D.O.O. 02011-0013194924
TOCOM D.O.O. 24201-9004171835
TRAJNICE STRGAR D.O.O. 03107-1000000693
TRANSPLAST D.O.O. 20470-0019678438
TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA 02045-0018904909
TRIJE MUŠKETIRJI D.O.O. 10100-0011132297
TRSNIČARSKA ZADRUGA

JURŠINCI Z.O.O. 19100-0010047605
TUING D.O.O. 02027-0016384082
TUR. DRUŠTVO BESNICA-JANČE 02222-0035019285
TURISTIČNO DRUŠTVO

DORNBERK 04750-0000455660
TURISTIČNO DRUŠTVO KANAL 04750-0000458764
TURISTIČNO DRUŠTVO ZREČE 06000-0008090002
TUTOR D.O.O. 24400-9004362389
TYROLUX COMMERC D.O.O. 02340-0010714227
URBIS, D.O.O., ŠMARJE 06000-0110698833
UST. FRANCA ROZMANA-STANETA 02010-0035787825
UTA - VAR D.O.O. ŽIROVNICA 07000-0000148015
VALENS D.O.O. 18300-0035030452
VALJI GROUP D.O.O. 02234-0089060210
VARING PORTOROŽ D.O.O. 03135-1000000970
VAŠ DOM RAZORŠEK & COD.N.O. 02019-0012088247
VENDO-PUŠNIK D.O.O. 18301-0010148739
VESMAR D.O.O. 02056-0010178832
VIDAL D.O.O. 02014-0050133056
VINTONI D.O.O. 02312-0020250893
VITA CENTER D.O.O. 07000-0000052470
WESTHOUSE MK EUROPA D.N.O. 04202-0000457874
XENEX, D.O.O. ZREČE 06000-0058718473
YONES EXPORT D.O.O. 30000-0003516286
Z & O, ZAKLJ. DELA V

GRADB. D.O.O. 02068-0010382235
ZAVOD MARKA KAPUSA,

RADOVLJICA 02010-0089372371
ZE ER D.O.O. 02234-0014892167
ZELENI VAL ŠTRUKLEC K.D. 18301-0015376554
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE 06000-0031346722
ZSSS KGZ IDRIJA 19100-0010058954
ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV

SLOVENIJE 03100-1000001618
ZVEZA ŠKIS 05100-8010112824
ZZD BORCEV IN UDEL.NOB

SLOVENIJE 02010-0018541225

ŽAGARSTVO TRAVNER D.O.O. 02234-0035161287
ŽIGA TRADE D.O.O. 19100-0010050903

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 18. 2. do 24. 2. 2002
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/.

Ljubljana, dne 12. februarja 2002.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banka Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

558. Sklep o dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice
Slovenije

Na podlagi 44. člena zakona o odvetništvu (Uradni list
RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US RS, in Uradni list RS, št.
24/01) je Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne
7. 12. 2001 sprejela

S K L E P  O  D O P O L N I T V A H  S T A T U T A
Odvetniške zbornice Slovenije

1. člen
V statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS,

št. 15/94, 10/95, 55/96 in 4/00) se v 46. členu doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:

»Mnenje iz 7. točke prejšnjega odstavka, ki je pisno,
tajno in obrazloženo, sprejme izvršilni odbor območnega
zbora.«

2. člen
V 57. členu se pred besedo »območnega« vstavita

besedi: »izvršilnega odbora«.

3. člen
Te dopolnitve statuta se potem, ko da k njim soglasje

Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

Ljubljana, dne 7. decembra 2001.

Predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije

Boris Grosman l. r.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k dopolni-
tvam statuta Odvetniške zbornice Slovenije, pod št. 751-
00/2001-2 z dne 5. februarja 2002.
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559. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije
»Dobim podarim«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/01)
in poslovnika o delu uprave je Uprava družbe Športna loteri-
ja in igre na srečo d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne
25. 1. 2002 sprejela

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P R A V I L

kviz loterije »Dobim podarim«

1. člen
V pravilih kviz loterije Dobim podarim, ki jih je sprejel

nadzorni svet na svoji seji dne 20. 10. 1998, spremembe in
dopolnitve pravil pa uprava družbe na seji dne 26. 3. 1999,
29. 7. 1999, 13. 12. 1999, 14. 9. 2000, 29. 11. 2000,
29. 1. 2001, 16. 3. 2001 in 21. 3. 2001, se v prvem
stavku besedilo »vsak prvi ponedeljek« nadomesti z besedi-
lom »vsako sredo pred drugim petkom v mesecu«.

2. člen
Druge določbe pravil igre, ki veljajo za 7. serijo kartic,

ostanejo nespremenjena.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil začnejo veljati z

dnem, ko so potrjena s strani pooblaščenega urada Mini-
strstva za finance.

Št. 22/02
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo kviz loterijo »Dobim podarim« na podlagi kon-
cesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim
sklepom številka 470-04/97-3 (V), z dne 11. 12. 1997.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe kviz loterije »Dobim podarim«
potrdilo pod številko 471-212-6/02-14 dne 7. 2. 2002.

560. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije
»Olimpijska srečka«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/01),
poslovnika o delu uprave in pravil kviz loterije »Olimpijska
srečka«, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d. dne 30. 1. 2002 sprejela

S P R E M E M B E   D O D A T K A
K   P R A V I L O M

kviz loterije »Olimpijska srečka«

1. člen
V dodatku k pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka«,

ki jih je sprejela uprava družbe na svoji seji dne 29. 5.
2000, se v 3. členu besedilo »vsak prvi ponedeljek v mese-
cu« nadomesti z besedilom »vsako sredo pred četrtim pet-
kom v mesecu«.

2. člen
Ostala določila pravil ostanejo nespremenjena.

3. člen
Ta sprememba dodatka k pravilom igre prične veljati z

dnem, ko je potrjena s strani pooblaščenega urada Ministr-
stva za finance.

Št. 23/02
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi
koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s
svojim sklepom številka 473-01/98-15 (V) dne 29. 7. 1999.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe dodatka k pravilom kviz
loterije »Olimpijska srečka« potrdilo pod številko 471-212-
5/02-14 dne 7. 2. 2002.

561. Poročilo o izidu glasovanja za volitve članov
Sveta sodnikov za prekrške iz vrst sodnikov za
prekrške prve in druge stopnje

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja za volitve članov Sveta

sodnikov za prekrške iz vrst sodnikov
za prekrške prve in druge stopnje

Volilna komisija je izvršila razglas o razpisu volitev čla-
nov Sveta sodnikov za prekrške (Uradni list RS, št.
95-96/01), na podlagi navodila za volitve članov Sveta so-
dnikov za prekrške (Uradni list RS, št. 91/01) ter je na seji
dne 1. 2. 2002 na podlagi zapisnika volilnega odbora, ki je
vodil glasovanje na volišču, ugotovila naslednje izide glaso-
vanja na volitvah članov Sveta sodnikov za prekrške iz vrst
sodnikov za prekrške prve in druge stopnje.

I
Na volitvah dveh članov Sveta sodnikov za prekrške, ki

jih volijo sodniki za prekrške Senata za prekrške Republike
Slovenije izmed sodnikov za prekrške tega Senata, je bilo:

a) vpisanih volivcev v volilni imenik 18,
b) glasovalo je 17 volivcev,
c) oddanih je bilo 17 glasovnic,
č) neveljavnih glasovnic ni bilo,
d) neuporabljenih glasovnic je bilo 3,
e) veljavnih je bilo 17,
f) posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-

sov:
1. Tatjana Merčun 16,
2. Gregor Berden 14,
3. Radojka Premrou Janovsky 3.

II
Na volitvah dveh članov Sveta sodnikov za prekrške, ki

jih volijo sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na
območju Višjega sodišča v Ljubljani (sodniki za prekrške iz
Brežic, Cerknice, Domžal, Grosuplja, Hrastnika, Jesenic,
Kamnika, Kočevja, Kranja, Krškega, Litije, Ljubljane, Logat-
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ca, Metlike – Črnomlja, Novega mesta, Radovljice, Ribnice,
Sevnice, Škofje Loke, Tržiča, Trbovelj, Trebnjega, Vrhnike
in Zagorja), izmed sodnikov za prekrške teh območij, je bilo:

a) vpisanih volivcev v volilni imenik 64,
b) glasovalo je 59 volivcev,
c) oddanih je bilo 59 glasovnic,
č) neveljavnih glasov ni bilo,
d) neuporabljenih glasovnic je bilo 7,
e) veljavnih je bilo 59,
f) posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-

sov:
1. Nadija Kardelj 34,
2. Želja Cilenšek – Bončina 31,
3. Erika Vrščaj – Spudič 16,
4. Petra Simona Čenčur 10,
5. Franc Dobrovnik 15.

III
Na volitvah dveh članov Sveta sodnikov za prekrške, ki

jih volijo sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na
območju Višjega sodišča v Celju (sodniki za prekrške iz
Celja, Laškega, Mozirja, Slovenskih Konjic, Šentjurja, Šmarja
pri Jelšah, Velenja in Žalca), izmed sodnikov za prekrške teh
območij, je bilo:

a) vpisanih volivcev v volilni imenik 19,
b) glasovalo je 18 volivcev,
c) oddanih je bilo 18,
č) neveljavnih glasovnic ni bilo,
d) neuporabljenih glasovnic je bilo 3,
e) veljavnih je bilo 18,
f) posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-

sov:
1. Marjeta Klinc 16,
2. Darja Škoberne 8,
3. Janja Port 12.

IV
Na volitvah dveh članov Sveta sodnikov za prekrške, ki

jih volijo sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na
območju Višjega sodišča v Mariboru (sodniki za prekrške iz
Dravograda, Gornje Radgone, Lenarta, Lendave, Ljutome-
ra, Maribora, Murske Sobote, Ormoža, Ptuja, Radelj, Raven
na Koroškem, Slovenj Gradca in Slovenske Bistrice), izmed
sodnikov za prekrške teh območij, je bilo:

a) vpisanih volivcev v volilni imenik 36,
b) glasovalo je 33 volivcev,
c) oddanih je bilo 33 glasovnic,
č) neveljavnih glasovnic ni bilo,
d) neuporabljenih glasovnic je bilo 5,
e) veljavnih je bilo 33,
f) posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-

sov:
1. Petra Čas 12,
2. Tanja Vobner 13,
3. Darja Šenica 21,
4. Sanija Misja 17.

V
Na volitvah dveh članov Sveta sodnikov za prekrške, ki

jih volijo sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na
območju Višjega sodišča v Kopru (sodniki za prekrške iz
Ajdovščine, Idrije, Ilirske Bistrice, Izole, Kopra, Nove Gori-
ce, Pirana, Postojne, Sežane in Tolmina), izmed sodnikov
za prekrške teh območij, je bilo:

a) vpisanih volivcev v volilni imenik 23,
b) glasovalo je 17 volivcev,
c) oddanih je bilo 17 glasovnic,

č) neveljavnih glasovnic ni bilo,
d) neuporabljenih glasovnic je bilo 8,
e) veljavnih glasovnic je bilo 17,
f) posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-

sov:
1. Alojzija Štucin 14,
2. Mija Papež 2,
3. Mitja Škerlavaj 15.

VI
Volilna komisija je ob smiselni uporabi določb zakona o

volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95,
14/96 – odl. US RS, 67/97 – odl. US RS) ugotovila, da so
bili v posamezni volilni skupini izvoljeni naslednji kandidati,
ker so prejeli največ glasov:

1. Izmed sodnikov za prekrške Senata za prekrške
Republike Slovenije sta bila za člana Sveta sodnikov za
prekrške izvoljena:

1. Tatjana Merčun,
2. Gregor Berden.

2. Izmed sodnikov za prekrške, ki opravljajo svojo fun-
kcijo na območju Višjega sodišča v Ljubljani sta bila za člana
Sveta sodnikov za prekrške izvoljena:

1. Nadija Kardelj,
2. Želja Cilenšek – Bončina.

3. Izmed sodnikov za prekrške, ki opravljajo svojo fun-
kcijo na območju Višjega sodišča v Celju sta bila za člana
Sveta sodnikov za prekrške izvoljena:

1. Marjeta Klinc,
2. Janja Port.

4. Izmed sodnikov za prekrške, ki opravljajo svojo fun-
kcijo na območju Višjega sodišča v Mariboru sta bila za
člana Sveta sodnikov za prekrške izvoljena:

1. Darja Šenica,
2. Sanija Misja.

5. Izmed sodnikov za prekrške, ki opravljajo svojo fun-
kcijo na območju Višjega sodišča v Kopru sta bila za člana
Sveta sodnikov za prekrške izvoljena:

1. Mitja Škerlavaj,
2. Alojzija Štucin.

VII
Volilna komisija pri delu volilnega odbora ni ugotovila

nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.

VIII
To poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Ljubljana, dne 1. februarja 2002.

Predsednica
volilne komisije

Maša Marguč l. r.

Člani oziroma namestniki:

Irma Surina Kostovič l. r.
Silvo Ipavec l. r.
Peter Žnidaršič l. r.
Zdenka Košir l. r.
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562. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za januar
2002

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na

drobno na območju Slovenije za januar 2002

Cene življenjskih potrebščin so se januarja 2002 v
primerjavi z decembrom 2001 povišale za 1,6%, cene na
drobno pa za 1,3%.

Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 12. februarja 2002.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

BRASLOVČE

563. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 29. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in
16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št.
37/99 in 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji
dne 31. 1. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Braslovče za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S proračunom Občine Braslovče za leto 2002 (v na-

daljnjem besedilu: proračun) se določa višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in

poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine in druge
določbe.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

PO 3-MESTNIH KONTIH v tisoč tolarjev

Zap. Konto Besedilo Proračun leta 2002
št.

A) BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

1 70 I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 516.109

2 70 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 297.511
3 70 DAVČNI PRIHODKI

(700+703+704+706) 281.304
4 700 Davki na dohodek in dobiček 232.430
5 703 Davki na premoženje 18.022
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6 704 Domači davki na blago in storitve 30.852
7 706 Drugi davki
8 71 NEDAVČNI PRIHODKI

(710+711+712+713+714) 16.207
9 710 Udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja 8.572
10 711 Takse in pristojbine 2.061
11 712 Denarne kazni 44
12 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 900
13 714 Drugi nedavčni prihodki 4.630
14 72 KAPITALSKI PRIHODKI

(720+721+722) 50.439
15 720 Prihodki od podaje osnovnih

sredstev 50.039
16 721 Prihodki od prodaje zalog
17 722 Prihodki od prodaje zemljišč

in nematerialnega premoženja 400
18 73 PREJETE DONACIJE (730+731)
19 730 Prejete donacije iz domačih virov
20 731 Prejete donacije iz tujine
21 74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 168.159
22 740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 168.159
23 40 II. SKUPAJ ODHODKI

(40+41+42+43) 533.599
24 40 TEKOČI ODHODKI

(400+401+402+403+409) 111.466
25 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 27.689
26 401 Prispevki delodajalcev za socialno

varnost 4.029
27 402 Izdatki za blago in storitve 76.748
28 403 Plačila domačih obresti
29 409 Rezerve 3.000
30 41 TEKOČI TRANSFERI

(410+411+412+413+414) 208.215
31 410 Subvencije 13.900
32 411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 125.480
33 412 Transferi neprofitnim org. in

ustanovam 19.495
34 413 Drugi tekoči domači transferi 49.340
35 414 Tekoči transferi v tujino
36 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 206.488
37 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 206.488
38 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 7.430
39 430 Investicijski transferi 7.430
40 III. PRORAČUNSKI

PRIMANJKLJAJ I.-II. -17.490

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
41 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH

POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

42 750 Prejeta vračila danih posojil
43 751 Prodaja kapitalskih deležev
44 752 Kupnine iz naslova privatizacije
45 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITAL-

SKIH DELEŽEV
(440+441+442)

46 440 Dana posojila
47 441 Povečanje kapitalskih deležev
48 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

privatizacije

49 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV (IV.-V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
50 50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
51 500 Domače zadolževanje
52 55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
53 550 Odplačila domačega dolga
54 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV

NA RAČUNIH -17.490
55 X. NETO ZADOLŽEVANJE 17.490
56 XI. NETO FINANCIRANJE 17.490

Negativna razlika je krita s stanji sredstev na računih
31. 12. 2001.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki,

ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete
donacije, transferne prihodke in prihodke iz drugih blagajn
javnega financiranja. Odhodki zajemajo tekoče odhodke,
tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske tran-
sfere.

Namenski prejemki proračuna so donacije, prihodki od
lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občin-
skega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zava-
rovanj. Prihodki in odhodki so v posebnem delu proračuna
razporejeni po natančnejših namenih.

4. člen
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 občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in o njegovi
realizaciji.

5. člen
V proračunsko rezervo občine se izloči do 1% prejem-

kov proračuna. Rezerva se uporablja za financiranje izdat-
kov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč,
ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz tega člena do višine 2,000.000 SIT in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet. O porabi sredstev
nad 2,000.000 odloča občinski svet.

6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 40.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

7. člen
Pogodbe potrebne za realizacijo tega proračuna se

sklepajo za proračunsko leto. Izjema je le sklepanje pogodb
zaradi večletnega proračunskega načrtovanja za investicij-
ske odhodke, skladno z dinamiko po načrtu razvojnih pro-
gramov.

Zap. Konto Besedilo Proračun leta 2002
št.

Zap. Konto Besedilo Proračun leta 2002
št.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA IN DRUGE DOLOČBE

8. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O so-
glasju odloča župan.

9. člen
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev ob-

veznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovite-
ljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

10. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zaradi zmanjšanja prihodkov pro-
računa ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lah-
ko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proraču-
na, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in
pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazpore-
di proračunska sredstva. O svoji odločitvi mora župan obve-
stiti občinski svet.

11. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.

12. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če uporabnik ali posredni uporabnik med letom prene-
ha delovati in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik,
se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo
ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-

voren župan občine.

14. člen
Neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi

zaključni račun finančnega načrta in letno poročilo za prete-
klo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega
leta.

Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo
predložiti županu letno poročilo za preteklo leto skupaj z
obrazložitvami najpozneje do 28. februarja tekočega leta.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v

letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02/01/02
Braslovče, dne 31. januarja 2002.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

564. Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Braslovče OE vrtec Braslovče

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Urad-
ni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine Bra-
slovče na seji dne 31. 1. 2002 sprejel

S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje

v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče
OE vrtec Braslovče

I
Cene programov v vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ

Braslovče OE vrtec Braslovče se zvišajo za 7% in znašajo
mesečno:

SIT na otroka
1. celodnevni program (6–9 ur) 52.949
2. poldnevni program (4–6 ur) 47.178
3. skrajšan program (4-urni) 34.176

II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun

plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. januarja 2002 dalje.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022/01/2002
Braslovče, dne 31. januarja 2002.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

DOBRNA

565. Sklep o skupnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Dobrna

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju javne uprave
z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 29.
člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 49/99)
izdaja župan Občine Dobrna

S K L E P
o skupnem elektronskem naslovu Občinske

uprave občine Dobrna
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1
Občinska uprava občine Dobrna  uradno posluje s

skupnim elektronskim naslovom, katerega naslov je: obci-
na.dobrna@siol.net.

2
Sporočila, prejeta v prvi točki navedeni naslov, redno

pregleduje in sprejema pisarna Občinske uprave občine
Dobrna, na naslovu Dobrna 19,3204 Dobrna.

3
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 127/02-1
Dobrna, dne 31. januarja 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl, inž. gradb. l. r.

DORNAVA

566. Sklep o izvajalcu odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda na območju Občine
Dornava

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka
o gospodarskih javnih službah na območju Občine Dorna-
va (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 13/95),
3. člena odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih voda
na območju Občine Dornava (Uradni vestnik Občine Dor-
nava, št. 1/01), 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni
list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na
26. redni seji dne 30. 1. 2002 sprejel

S K L E P
o izvajalcu odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda na območju Občine Dornava

1
Izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih ko-

munalnih voda kot obvezne javne službe na območju Obči-
ne Dornava izvaja Komunalno podjetje Ptuj d. d., Žnidariče-
vo nabrežje 3, 2250 Ptuj.

2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem

svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 002-01-95/02
Dornava, dne 30. januarja 2002.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula, inž. l. r.

567. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 4. člena odloka o gospodarskih javnih služ-
bah na območju Občine Dornava (Uradni list RS, št. 13/95)
in na podlagi 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na 26. seji
dne 30. 1. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo, kot obvezne

javne službe, na območju Občine Dornava izvaja Komunal-
no podjetje Ptuj, d. d.

2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem

svetu objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 002-01-94/02
Dornava, dne 30. januarja 2002.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula, inž. l. r.

GORENJA VAS – POLJANE

568. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas –
Poljane za leto 2002

Na osnovi določb zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 99. člena statuta
Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske št.
22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine
Gorenja vas – Poljane na 24. redni seji 11. 2. 2002 dne
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane

za leto 2002

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorenja vas –

Poljane za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) do-
loča višina proračuna ter postopki izvrševanja proračuna.

S proračunom za leto 2002 se zagotavljajo sredstva za
financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom
in občinskimi predpisi opravlja Občina Gorenja vas – Polja-
ne (v nadaljnjem besedilu: občina).

2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki

iz dohodnine, davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s
posebnimi zakoni.
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2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA

3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt

razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bi-
lanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja.

S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna
struktura proračuna po namenih porabe. Prihodki in odhod-
ki KS so skladno z zakonom vključeni v proračun in so
izkazani kot konsolidirani izkazi.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002
A) BILANCA PRIHODKOV

IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 934.596.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 425.863.000

70 DAVČNI PRIHODKI 302.079.000
700 Davki na dohodek in dobiček 238.674.000
703 Davki na premoženje 35.234.000
704 Domači davki na blago in storitve 28.171.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 123.784.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 24.516.000
711 Takse in pristojbine 4.069.000
712 Denarne kazni 174.000
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev 42.760.000
714 Drugi nedavčni prihodki 52.265.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 10.000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja 10.000.000

73 PREJETE DONACIJE 35.000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 35.000.000
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 463.733.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 463.733.000
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) 1.078.585.485

40 TEKOČI ODHODKI 188.525.700
400 Plače in drugi izdatki zaposleni 46.130.000
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost 6.710.100
402 Izdatki za blago in storitve 125.565.600
403 Plačila domačih obresti 774.000
409 Rezerve 9.346.000

41 TEKOČI TRANSFERI 301.864.292
410 Subvencije 17.709.200
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 162.687.300
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam 17.954.400
413 Drugi tekoči domači transferi 103.513.392
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 480.381.660
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev 480.381.660

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 107.813.833
430 Investicijski transferi 107.813.833

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) - 143.989.485

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB 0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV
(750+751+752) 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442) 7.500.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 7.500.000
440 Dana posojila 4.000.000
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb 3.500.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.) -7.500.000
VII. SKUPNI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ -151.489.485

C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0
500 Domače zadolževanje 0
IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE 0
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA 151.489.485
XII. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI) 0

Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po eko-
nomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov in
posebni del, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po po-
dročjih proračunske porabe ter načrt razvojnih programov
so priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti,

dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne zmožnosti prora-
čuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno
uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.

V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občin-
skih organov, za izvajanje nalog na področju  družbenih
dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge
občine v skladu z zakoni.

5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski

prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v pro-
računu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega na-
črta in proračuna.

Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov,
opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije, požarna taksa, državna taksa za
obremenjevanje voda, državna taksa za odpadke, prihodki
ožjih delov lokalne skupnosti – samoprispevek in prispevki
občanov, priključne takse, prihodki od donacij.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se poveča
obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
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6. člen
V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča

0,5% prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezerva-
cijo pa 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sred-

stev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega podro-
čja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva
se smejo porabljati za namene, opredeljene s proraču-
nom. Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in
storitev se proračunskim porabnikom med letom dodeljuje-
jo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva
zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proraču-
na. Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo
pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so
najmanj 30 in največ 90 dni od dneva prejema računa.
Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni
uporabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo. Dogovar-
janje drugačnih rokov plačil je možno samo s soglasjem
župana.

Če je na izstavljenem računu, situaciji ali v pogodbi,
določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se
plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem
odloku.

Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi
predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju
predplačila.

Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni
pri porabi investicijskih sredstev za nabavo blaga in naročanje
storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe
o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja. Neposredni uporabniki so pri porabi
proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi Navodilo za od-
dajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skr-

bi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega
pooblaščena oseba.

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so
v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne
namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna niso doseženi v določeni
višini oziroma ugotovi nenamensko porabo sredstev. O
svoji odločitvi mora župan obvestiti občinski svet občine in
predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občin-
skega proračuna.

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-
dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamez-
nega področja proračunske porabe v posebnem delu pro-
računa.

Župan po zaključku polletja in poslovnega leta poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in
njegovi realizaciji.

9. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev

spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so
bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20%;

– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske re-
zervacije v skladu z 42. členom zakona o javnih financah;

–odloča o višini blagajniškega maksimuma;

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do
višine 80% rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka
49. člena zakona o javnih financah;

– odloča o odpisu oziroma delnem odpisu plačila dol-
ga dolžniku do 20.000,00 sit, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve;

– odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za
financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5%
zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta.

10. člen
Proračun, finance in računovodstvo:
– izvaja finančno poslovanje občine, tekoče ureja, za-

jema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja
obvezne računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor
in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom obveznosti
in arhivira izvirnike knjigovodskih listin;

– pripravi konsolidirano premoženjsko bilanco občine;
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih upora-

bnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župa-
na ter mu predlaga ustrezne ukrepe,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamez-
nimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti
in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

11. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

pristojnim organom občinske uprave predložiti program del
in finančni načrt za leto 2002, ki je usklajen s proračunom, v
30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posre-
dovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev
po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji
ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.

Za zakonito in namensko porabo proračunskih sred-
stev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz prora-
čuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva
oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.

Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo po-
slovanja, ki jih zahtevajo župan, računovodstvo ali nadzorni
odbor.

Župan občine lahko začasno zadrži porabo sredstev,
če uporabniki proračuna ne izpolnijo zahtev iz določb tega
člena.

12. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere, ne sme prese-
gati 70% pravic porabe v sprejetem proračunu, od tega:

1. v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v

plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče tran-
sfere, ne sme presegati 30% pravic porabe posamezne
postavke v sprejetem proračunu.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.

13. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na kon-

cu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja do uve-
ljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2002.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

14. člen
Občinski svet občine odloča o dolgoročni zadolžitvi za

predhodno potrjene investicije na podlagi sprejetega prora-
čuna. Zgornja meja zadolževanja je zakonsko določena.

Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega od-
stavka tega člena ter predhodnega soglasja ministra, pristoj-
nega za finance, sklepa župan občine.

Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju
in izdajanju poroštev posrednim uporabnikom občinskega
proračuna, javnim podjetjem in pravnim osebam, v katerih
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorenja vas

– Poljane v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep župana.

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

nem listu Republike Slovenije, uporabljapa se od 1. januarja
2002 dalje.

Št. 0200-400-01/02
Gorenja vas, dne 11. februarja 2002.

Župan
Občine Gorenja Vas – Poljane

Jože Bogataj l. r.

GORNJA RADGONA

569. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2002

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 18. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 91/00)
in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Rad-
gona na 21. redni seji dne 29. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2002

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2002
znaša 0,32 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 42306-2/2000
Gornja Radgona, dne 30. novembra 2001.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

GRAD

570. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Grad za leto 2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 56/98), 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16., 96. in
102. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99,
12/00 in 24/01) je Občinski svet občine Grad na 27. redni
seji dne 30. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Grad za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Grad za leto 2001 (Ura-

dni list RS, št. 44/01) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Občinski proračun za leto 2001 obsega 349,135.000

SIT, in sicer v:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 1000 SIT
I. Skupaj prihodki 330.135 SIT
II. Skupaj odhodki 349.135 SIT
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) –19.000 SIT

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) –
VII. Skupaj primanjkljaj (prihodki minus
odhodki) ter saldo prejetih in
danih posojil (I.+IV.)-(II.+V.) –19.000 SIT

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačila dolga –
X. Neto zadolževanje 19.000 SIT
XI. Povečanje sredstev na računih

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 715/2001
Grad, dne 3. decembra 2001.

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.
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HAJDINA

571. Odlok o proračunu Občine Hajdina 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 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni ve-
stnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99 in 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na
25. redni seji dne sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Hajdina za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hajdina za leto

2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg za-
dolževanja 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 tisoč tolarjih
Skupina/Podskupina kontov leto 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 379.723
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 379.723

70 DAVČNI PRIHODKI 360.521
700 Davki na dohodek in dobiček 143.774
703 Davki na premoženje 198.692
704 Domači davki na blago in storitve 18.055
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 19.202
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja 3.800
711 Takse in pristojbine 1.702
712 Denarne kazni 0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 700
714 Drugi nedavčni prihodki 13.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 0

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 0
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 462.925
40 TEKOČI ODHODKI 129.793

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 22.440
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 3.255
402 Izdatki za blago in storitve 102.352

403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 1.746

41 TEKOČI TRANSFERI 146.863
410 Subvencije 11.119
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 55.956
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 35.638
413 Drugi tekoči domači transferi 44.150
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 174.704
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 174.704

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 11.565
430 Investicijski transferi 11.565

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) –83.202
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B) Račun finančnih terjatev in naložb v tisoč tolarjih
Skupina/Podskupina kontov leto 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 0
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0
IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C) Račun financiranja v tisoč tolarjih
Skupina/Podskupina kontov leto 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 20.500
50 ZADOLŽEVANJE 20.500

500 Domače zadolževanje 20.500
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –62.702
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 20.500

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifika-
ciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podsku-
pin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
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4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamez-
nega področja proračunske porabe v posebnem delu pro-
računa.

5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je

župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje
proračuna je odgovoren župan.

Župan poroča občinskemu svetu o polletni realizaciji
proračuna in ob koncu leta o veljavnem proračunu za leto
2002 in njegovi realizaciji.

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom

enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih pri-
hodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih

zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na število in strukturo delavcev.

8. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posa-
mezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo ob-
činskega proračuna.

9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prerazporeditvi sredstev med različnimi postavkami v

okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlo-
gov, ki so usklajeni z uporabniki,

– prenosu sredstev med posameznimi dejavnostmi do
višine 1% vrednosti proračuna,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finan-
čno poslovanje.

10. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega 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 upo-

rabnika, 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.

11. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna

za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu
2002 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini
1,746.000 tolarjev.

O porabi splošne proračunske rezervacije odloča žu-
pan v skladu z 42. členom ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. 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 20,500.000 tolarjev.

Občina v letu 2002 ne daje poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovi-
teljica je Občina Hajdina.

13. člen
Za leto 2002 se pravne osebe javnega sektorja na

ravni občine se ne smejo zadolžiti in izdajati poroštva drugim
fizičnim in pravnim osebam.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Hajdina v

letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-01/02
Hajdina, dne 31. januarja 2002.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

572. Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in
obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto
mesto Ptuj, d.o.o.

Na podlagi 13. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99), 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01) in 2. člena uredbe o predhodni prijavi cen
komunalnih storitev je Občinski svet občine Hajdina na
25. redni seji dne 31. 1. 2002 sprejel



Stran 976 / Št. 13 / 15. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije

S K L E P
o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo

komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto
Ptuj, d.o.o.

1
Občinski svet občine Hajdina določa cene za odvoz,

predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto
mesto Ptuj, d.o.o., in sicer v naslednji višini:

Vrsta storitve Cena na gospodinjstvo
na mesec

gospodinjstvo 14 dnevni odvoz ostalih 2.108,00
odpadkov, ki so oddaljene do 10 km
gospodinjstvo 14 dnevni odvoz ostali 2.773,34
odpadki z odvozom bioloških odpadkov

V ceno ni vračunan DDV.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, cene pa se začnejo uporabljati po preteku
enega meseca od prijave cen na ministrstvu za gospodar-
stvo.

Št. 380-01/01-2
Hajdina, dne 31. januarja 2002.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

573. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno
vodo, kot obvezne javne službe

Na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah obči-
ne Hajdina (Uradni list RS, št. 50/01) in 16. člena statuta
Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99
in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01) je Občinski svet
občine Hajdina na 25. redni seji dne 31. 1. 2002 sprejel
naslednji

S K L E P

1
Izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo, kot obvezne

javne službe, na območju Občine Hajdina izvaja Komunalno
podjetje Ptuj, d.d.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 352-01/01
Hajdina, dne 31. januarja 2002.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

JESENICE

574. Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Jesenice

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslo-
vanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom
(Uradni list RS, št. 91/01) in 33. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je župan sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občinske

uprave občine Jesenice

1. člen
Občinska uprava občine Jesenice uradno posluje z

naslednjim z elektronskim poštnim naslovom: obcina.jese-
nice@jesenice.si.

Sporočila, prejeta na zgoraj naveden naslov, redno
pregleduje in sprejema glavna pisarna Občinske uprave ob-
čine Jesenice.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 037-2/2002
Jesenice, dne 25. januarja 2002.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Jesenice

Na podlagi 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 2/01) in 101. člena poslovnika o delu Občinske-
ga sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/01) je
Občinski svet občine Jesenice na 36. seji dne 31. 1. 2002
sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Jesenice

1. člen
V pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in

razvoj kmetijstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 87/99
(v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni 7. člen tako, da se
glasi:

Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sred-
stev na osnovi in pod pogoji določenimi z razpisi Občine
Jesenice, ki morajo vsebovati:

– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezno vrsto finan-

čne intervencije,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 10 dni

od dneva objave razpisa.
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Skladnost zahtevka s pogoji, oceno programa in pre-
dlog za odobritev, pripravi Oddelek za gospodarstvo Občine
Jesenice, potrdi pa Odbor za gospodarstvo pri Občinskem
svetu Občine Jesenice v okviru proračunskih sredstev na-
menjenih intervencijam za ohranjanje in razvoj kmetijstva.

2. člen
Spremeni se 11. člen pravilnika tako, da se glasi:
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo na

podlagi javnega razpisa. Sklep o razpisu sprejme Odbor za
gospodarstvo pri Občinskem svetu občine Jesenice in ga
objavi v sredstvih javnega obveščanja. Na podlagi javnega
razpisa se sredstva dodeljujejo za naslednje namene:

1. ŽIVINOREJA
1.1. Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen ukrepa: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne

in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičene pooblaščene organizaci-

je, ki opravljajo storitve osemenjevanja živine v kmečki reji
na območju Občine Jesenice.

Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti opravljene sto-
ritve, ki jo opravi pooblaščena organizacija rejcem živine iz
območja Občine Jesenice.

1.2. Sofinanciranje veterinarske preventive
Namen ukrepa: pospeševanje preventivnega zdravlje-

nja živali, ohranjanje zdrave črede in podpora pridobivanju
kvalitetnega mleka, ugotavljanje možnosti in preprečevanje
bolezni krav molznic. Sofinanciranje se nameni za ukrepe:

– analiza somatskih celic in uree,
– analiza vzorcev mleka komercialne kontrole,
– dehelmentizacija,
– antibiogrami,
– preventivni pregledi plemenjakov,
– mastitis,
– zdravljenje ob zasušitvi krav.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičene pooblaščene organizaci-

je, ki opravljajo storitve veterinarske preventive za kmete iz
območja Občine Jesenice.

– Višina sofinanciranja:
– analizi somatskih celic in uree do 100% računa poo-

blaščene organizacije,
– analiza vzorcev mleka komercialne kontrole do 70%

računa pooblaščene organizacije,
– ostali ukrepi do 50% računa pooblaščene organiza-

cije.
1.3. Sofinanciranje klanja živine
Namen ukrepa: podpora pridelavi higiensko neoporeč-

ne hrane, preprečevanje nelegalnega zakola živine na kme-
tijah in kontrola zakola, nadzorovano ravnanje s klavničnimi
odpadki, preventiva, kontrola ter možnost stalnega nadzora
nad morebitnimi boleznimi živine, preprečevanje onesnaže-
vanja okolja.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičene pooblaščene organizaci-

je, ki opravljajo storitve zakola živine za rejce živine iz obmo-
čja Občine Jesenice.

Višina sofinanciranja: do 30% vrednosti opravljene sto-
ritve zakola živine pooblaščene organizacije.

1.4. Sofinanciranje pregledov molznih strojev
Namen ukrepa: preprečevanje obolenj vimena, pride-

lava kvalitetnejšega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičene pooblaščene organizaci-

je, ki opravljajo storitve pregleda molznih strojev za proizva-
jalce mleka iz območja Občine Jesenice.

Višina sofinanciranja: do 100% računa pooblaščene
organizacije.

2. RASTLINSKA PROIZVODNJA
2.1. Sofinanciranje analize krme in zemlje
Namen ukrepa: analiza krme kot pomoč pri izračunava-

nju krmnih obrokov in analiza zemlje za zmanjšanje stroškov
apnenja oziroma gnojenja in zmanjšanju onesnaženosti oko-
lja s pravo porabo manjkajočih hranil.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo pooblaščene organizaci-

je, ki opravljajo storitve analize krme in zemlje za lastnike in
najemnike kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in imajo stalno bivališče v Občini Jesenice.

Višina sofinanciranja: do 70% vrednosti računa poobla-
ščene organizacije za opravljeno storitev.

2.2. Regresiranje testiranja škropilnic
Namen ukrepa: optimalna raba zaščitnih sredstev in s

tem preprečevanje oziroma zmanjševanje onesnaževanja
okolja, kar daje možnosti za pridobivanje kvalitetnejših pri-
delkov.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo pooblaščene organizaci-

je, ki opravljajo testiranje škropilnic za lastnike in najemnike
kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
imajo stalno bivališče v Občini Jesenice.

Višina sofinanciranja do 100% vrednosti računa poo-
blaščene organizacije za opravljeno storitev.

2. 3. Sofinanciranje težjih pogojev dela
Namen ukrepa: ohranjanje obdelovalnih površin s težji-

mi pogoji obdelave in ohranjanje avtohtonih specifičnih ras-
tlin. Za težje pogoje se štejejo razmere ročne košnje, težje-
ga dostopa, nagib terena oziroma ugotovljene druge pose-
bne okoliščine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo lastniki in najemniki kme-

tijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
imajo stalno bivališče v Občini Jesenice,

– prosilec mora rediti najmanj 0,2 GVŽ/ha,
– parcela, za katero se uveljavlja subvencija, mora biti

velika najmanj 0,2 ha,
– zemljišče mora biti pokošeno do 15. avgusta tekoče-

ga leta,
Višina sofinanciranja: do 30.000 SIT/ha glede na te-

žavnost.
Način izplačila: na podlagi sklepa odbora ter zapisa

ogleda Komisije za terenske oglede kmetijskih zemljišč.

3. SPODBUJANJE TEHNOLOŠKEGA NAPREDKA NA
KMETIJAH

3.1. Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme
na kmetijah

Namen ukrepa: izboljšati kvaliteto tehnološke opreme
na kmetijah z nizkim katastrskim dohodkom, spodbujanje
uvajanja sodobnih tehnologij na kmetijah.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičeni lastniki in najemniki kmetij-

skih zemljišč, intenzivni proizvajalci mleka, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče v Občini Je-
senice,

– prosilec mora rediti najmanj 0,2 GVŽ/ha oziroma
mora obdelovati najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč.

– višina investicije ne sme presegati 1,000.000 SIT,
– prosilec za isti namen naslednja 3 leta ne more po-

novno kandidirati.
Višina sofinanciranja: do 30% vrednosti investicije.
3.2. Subvencije obrestne mere za kredite dodeljene

na poslovni banki
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Namen ukrepa: izboljšati kvaliteto tehnološke opreme,
infrastrukturo, pospeševanje strukturnih sprememb in usmer-
janje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarja-
nje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot na kmetijah in
omogočiti razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Način dodeljevanja subvencij: na podlagi izvedenega
postopka izbora poslovne banke se sklene pogodba o med-
sebojnem sodelovanju s poslovno banko, na podlagi sklepa
Odbora za gospodarstvo. Na tej podlagi se objavi javni raz-
pis za pridobitev dolgoročnega kredita pod ugodnejšimi po-
goji (nižja obrestna mera od veljavne tržne) za nakup nove
tehnološke opreme in investicijska vlaganja v kmetijsko de-
javnost ali razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji na obmo-
čju Občine Jesenice.

4. IZOBRAŽEVANJE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
4.1. Dopolnilne dejavnosti in izobraževanje
Namen ukrepa: izobraževanje kmečkih žena, kmetov

in organiziranje strokovnih seminarjev ter sofinanciranje kon-
trole na ekoloških kmetijah.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo izvajalci izobraževalnih

programov (KSS, zavod za gozdove, društva na področju
kmetijstva), kmetje ter gozdarji posamezno,

– potrjen program izobraževanja s strani KSS.
Višina sofinanciranja:
– stroškov predavatelja in prostora do 100%,
– stroški posameznika do 50%,
– sofinanciranje kontrole ekološke kmetije do 15.000

SIT/kmetijo.
4.2. Podpora za delovanje strokovnih društev
Pogoj za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo registrirana društva s po-

dročja kmetijstva in gozdarstva,
– dejavnost mora potekati na območju Občine Jeseni-

ce,
– finančno ovrednoten program dela.
Višina sofinancirana: do 30% finančno ovrednotenega

programa.

5. DRUGE INTERVENCIJE V KMETIJSTVO
5.1. Pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijah
Namen ukrepa: ohranjanje kmetijske dejavnosti v obči-

ni Jesenice v primeru, da je izvajanje le-te ovirano ali one-
mogočeno na določenem območju zaradi opredeljene na-
ravne nesreče in s tem ogrožen nadaljnji obstoj kmetije ali
skupine kmetij.

Do pomoči je upravičen oškodovanec, ki se ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo v Občini Jesenice, in sicer tisti, ki je
utrpel večjo škodo zaradi naravne nesreče (požar, poplave,
neurje, zemeljski plazovi, večji napadi škodljivcev).

Sklep o odobritvi sredstev in njihovi višini sprejme Od-
bor za gospodarstvo pri Občinskem svetu občine Jesenice
na podlagi:

1. vloge prosilca, ki ji je priložena izjava prosilca, da le-
ta ni zaprosil ali pridobil sredstev za isti namen iz katerega-
koli drugega vira (državna sredstva, povračilo škode s strani
zavarovalnice ipd.),

2. mnenja KSS o višini škode in stopnji prizadetosti in
3. predloga Oddelka za gospodarstvo Občine Jese-

nice.

6. UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
6.1. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov do obde-

lovalnih in gozdnih površin
Namen ukrepa: sofinanciranje manjših zemeljskih del v

smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja

površin od 0,2 do 2 ha na lastnika ter dostopnih poti do
obdelovalnih in gozdnih površin, pri čemer je potrebno upo-
števati pogoje varovanja okolja.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo lastniki ali najemniki kme-

tijskih in gozdnih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo,

– predhodni investicijski program s prikazom pokritja
finančne konstrukcije in ekonomske upravičenosti investici-
je, ki ga na podlagi ogleda potrdi Komisija za terenske
oglede,

– gozdne vlake morajo biti opredeljene v letnem goz-
dnem ureditvenem načrtu.

Višina sofinanciranja: do 70% vrednosti strojnih del.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v

Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati nasled-
nji dan po objavi.

Št. 321-7/99
Jesenice, dne 1. februarja 2002.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ dipl. inž. str. l. r.

KRŠKO

576. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 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, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US
RS, 39/96 odločba – 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), zakona o javnih financah
(Uradni list, št. 79/99 in 124/00) ter 16. in 79. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – preči-
ščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 30. seji
dne 31. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Krško za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Krško za leto

2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo: višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg za-
dolževanja 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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Konto Naziv konta Proračun za
leto 2002

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih
I. SKUPAJ PRIHODKI

(70+71+72+73+74)  4.945.221
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)  3.200.839

70 DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)  2.052.828

700 Davki na dohodek in dobiček  1.345.789
703 Davki na premoženje  440.100
704 Domači davki na blago in storitve  266.739
706 Drugi davki  200
71 NEDAVČNI PRIHODKI

(710+711+712+713+714)  1.148.011
710 Udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja  82.500
711 Takse in pristojbine  15.940
712 Denarne kazni  318
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  3.720
714 Drugi nedavčni prihodki  1.045.533
72 KAPITALSKI PRIHODKI

(720+721+722)  845.010
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  758.010
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja  87.000
73 PREJETE DONACIJE (730+731)  -
730 Prejete donacije iz domačih virov -
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI  899.372
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij  899.372

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)  5.394.712

40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)  1.095.250

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  239.810
401 Prispevki delodajalcev za socialno

varnost  34.243
402 Izdatki za blago in storitve  746.173
403 Plačila domačih obresti  42.000
404 Plačila obresti v tujini
409 Sredstva, izločena v rezerve  33.024
41 TEKOČI TRANSFERI

(410+411+412+413)  1.681.479
410 Subvencije  142.778
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom  817.389
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam  178.918
413 Drugi domači transferi  542.394
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  1.491.002
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.491.002
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  1.126.981
430 Investicijski transferi  1.126.981
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)  - 449.491

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

Konto Naziv konta Proračun za

leto 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)  1.500

750 Prejeta vračila danih posojil 1.500
751 Prodaja kapitalskih deležev  -
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila  -
441 Povečanje kapitalskih deležev  -
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)  1.500

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  439.173
500 Domače zadolževanje  439.173
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  36.890
550 Odplačila domačega dolga  36.890
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 45.708
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  402.283
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  - 449.491

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen 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, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispe-
vek in drugi prihodki in

3. prihodki ustvarjeni z gospodarjenjem s poslovnimi
prostori.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamez-
nega področja proračunske porabe v posebnem delu pro-
računa.

Skupne prerazporeditve iz prvega odstavka tega člena
znašajo lahko največ 10% sredstev določenih za namene
porabe v okviru posameznega področja.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi
realizaciji.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letih za
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investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme pre-
segati 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 upo-

rabnika, 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. 78/01).

Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
0,5% od realiziranih prihodkov proračuna.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obve-
šča občinski svet.

7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 250.000 tolarjev odpi-

še oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar
skupno ne več kot 0,2% primerne porabe določene Občini
Krško za proračunsko leto.

Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem
letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga iste
vrste.

O odpisu dolga župan obvesti občinski svet.

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 440 milijonov tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina, v
letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnice 40 milijo-
nov tolarjev.

9. člen
Za namene splošne proračunske rezervacije se v pro-

računu predvidijo sredstva v višini 12,384.000 tolarjev.

5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Krško v letu

2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

METLIKA

577. Odlok o proračunu Občine Metlika
za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99,
89/99) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet občine Metlika na
24. redni seji dne 7. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 2002

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Metlika za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: prora-
čun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, terjatva-
mi in naložbami ter dolgovi.

2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, to so bilanca prihod-

kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja, posebni del, ki vsebuje podrobnejši pregled
prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvami ter na-
črt razvojnih programov.

3. člen
Proračun Občine Metlika se določa za leto 2002 v

naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v SIT
I. prihodki 1.099.152.300
II. odhodki 1.202.566.560
III. proračunski presežek, primanjkljaj –103.414.260
Račun finančnih terjatev in naložb 0
Račun financiranja
VIII. zadolževanje 70.000.000
IX. odplačila dolga 16.000.000

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-1/02-802
Krško, dne 31. januarja 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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X. neto zadolževanje 54.000.000
XI. zmanjšanje sredstev na računu 49.414.260

(razlika iz preteklih let)

Konto Opis postavke v SIT
podkonto

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 1.099.152.300
Tekoči prihodki (70+71) 534.232.300

70 DAVČNI PRIHODKI 428.792.000
700 Davki na dohodek in dobiček 325.670.000
703 Davki na premoženje 46.700.000
704 Domači davki na blago in storitve 56.422.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI 105.440.300
710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja 20.158.300
711 Takse in pristojbine 16.637.000
712 Denarne kazni 345.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 68.300.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI 33.600.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 5.100.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 28.500.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 531.320.000
740 Transferni prihodki drugih

javnofinančnih institucij 531.320.000
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) 1.202.566.560

40 TEKOČI ODHODKI 272.330.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 46.765.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno

varnost 6.785.000
402 Izdatki za blago in storitve 203.680.000
403 Plačila domačih obresti 10.600.000
409 Sredstva, izločena v rezerve 4.500.000
41 TEKOČI TRANSFERI 362.148.060
410 Subvencije 2.000.000
411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 57.200.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 30.995.000
413 Drugi tekoči domači transferi 271.953.060
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 546.537.500
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 546.537.500
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 21.551.000
430 Investicijski transferi 21.551.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) –103.414.260

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751) 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.) 0

Konto Opis postavke v SIT

podkonto

VII. SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ), PRIHODKI
MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.) – (II.+V.) –103.414.260

C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 70.000.000

500 Domače zadolževanje 70.000.000
IX. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 16.000.000

550 Odplačila domačega dolga 16.000.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII. - IX.) 54.000.000
XI. SPREMEBA STANJA NA
RAČUNIH (VII.+X.) –49.414.260
XII. SREDSTVA NA RAČUNIH IZ
PRETEKLIH LET 49.414.260

4. člen
Občina Metlika razpolaga v letu 2002 s sredstvi, ki

bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 2002 se nakazujejo proračunskim upora-
bnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledar-
skemu letu.

5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med nepo-

sredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihod-
kov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu,
posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in upora-
bnikov določeno drugače.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je
določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z
zakonom.

Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z la-
stno dejavnostjo, se porabijo za pokrivanje materialnih stro-
škov, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zako-
nom ali odlokom drugače določeno.

6. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo pro-

računska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa in na osnovi pravilnika o malih naročilih ali odločbe,
oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odred-
be župana.

7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene,

ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-

ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-
sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za
posamezne namene. Javno podjetje in javni zavodi, katerih
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ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s sogla-
sjem ustanovitelja.

Posebni uporabniki morajo, na zahtevo župana, prosta
denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potre-
bno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje ob-
činskega proračuna.

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-
sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih
naročilih.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

9. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru

sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so
bila sredstva zagotovljena.

10. člen
V rezervni sklad Občine Metlika se izloči 2,000.000

SIT. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za od-
pravo posledic naravnih nesreč.

O porabi sredstev proračunske rezerve odloča občin-
ski svet.

11. člen
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije za

financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, odloča župan.

12. člen
Župan občine je pooblaščen, da:
– odloča o začasni porabi sredstev rezerv za premo-

ščanje likvidnostnih težav občine,
– odloča o naložbah prostih denarnih sredstev zaradi

ohranitve njihove realne vrednosti,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje

nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega pro-
računa, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 403-177/01
Metlika, dne 7. februarja 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

NOVO MESTO

579. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto
(programska zasnova za zazidalni načrt za
nadomestno industrijsko cono Bršljin)

Na podlagi 30. člena statuta Mestne občine Novo me-
sto (Uradni list RS, št. 68/01) in 37. člena Zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št.
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine
Novo mesto dne 27. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah

in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in

MOZIRJE

578. Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave Občine Mozirje

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o
poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradi-
vom (Uradni list RS, št. 91/01) in 37. členom statuta Občine
Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št. 4/99,
1/00 in 1/01) je župan sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občinske

uprave Občine Mozirje

1. člen
Občinska uprava občine Mozirje uradno posluje z ele-

ktronskim poštnim naslovom, katerega naslov je:
obcina.mozirje@siol.net.

Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema sprejemna pisarna Občinske uprave
občine Mozirje.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 084-07/02-02
Mozirje, dne 11. februarja 2002.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer, univ. dipl. inž. str. l. r.
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srednjeročnega družbenega plana občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za

območje Mestne občine Novo mesto
(programska zasnova za zazidalni načrt za

nadomestno industrijsko cono Bršljin)

1. člen
Javno se razgrne:
a) osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
(programska zasnova za zazidalni načrt za nadomestno in-
dustrijsko cono Bršljin).

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se
nanašajo na planske spremembe veljavnih občinskih pro-
storskih aktov v smislu opredelitve novega stavbnega zemlji-
šča in njegove namembnosti in sicer v tekstualnem in grafič-
nem delu prostorskih sestavin planskih aktov Mestne obči-
ne Novo mesto.

3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Novo mesto, ki se nanaša na programsko zasnovo
za zazidalni načrt za nadomestno industrijsko cono Bršljin
bo javno razgrnjen v prostorih krajevnih skupnosti Bršljin in
Prečna ter na sedežu Mestne občine Novo mesto, Novi trg
6, III nadstropje, (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do
15. ure, ob sredah od 7. do 17., v četrtek in petek pa od 7.
do 14. ure), in sicer trideset dni od objave sklepa v Ura-
dnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava v krajevnih skupnostih Bršljin in Prečna. Obvestilo o
času in kraju javne razgrnitve ter o kraju, datumu in času
javne obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve/Oddelek za prostorsko plani-
ranje, Novi trg 6, Novo mesto.

Št. 350-05-6/01
Novo mesto, dne 27. novembra 2001.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

580. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o
zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center
ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Na podlagi 30. člena statuta Mestne občine Novo me-
sto (Uradni list RS, št. 68/01), ter 37. člena Zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št.
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine
Novo mesto dne 23. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem

načrtu za poslovno oskrbni center
ob Belokranjski cesti v Novem mestu

1. člen
Javno se razgrne osnutek: osnutek Odloka o zazidal-

nem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski
cesti v Novem mestu.

2. člen
Na zemljišču, ki je s plansko spremembo že opredelje-

no kot stavbno zemljišče ter zanj načelno navedena namen-
ska raba, osnutek zazidalnega načrta natančneje določa
merila za funkcioniranje kompleksa v odvisnosti od zasnova-
nosti objektov in prometnih pogojenosti. Ta še določa merila
za parcelacijo in komunalno opremljanje. Obravnavan je
kompleks Agroservisa ter območje med Knafelčevo ulico in
Belokranjsko cesto in sicer predvsem kot trgovsko servisni
center.

3. člen
Osnutek zazidalnega načrta za poslovno oskrbni cen-

ter ob Belokranjski cesti v Novem mestu bo javno razgrnjena
v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nad-
stropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure,
ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do
14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Žabja vas, tride-
set dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava v krajevni skupnosti Žabja vas. Obvestilo o času in
kraju javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem
listu.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve / Oddelek za prostorsko plani-
ranje, Novi trg 6, Novo mesto.

Št. 352-13/94-1
Novo mesto, dne 23. novembra 2001.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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OPLOTNICA

581. Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občinske uprave občine Oplotnica

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in 116. členom statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št.
29/99) je župan Občine Oplotnica sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu

Občinske uprave občine Oplotnica

1. člen
Občinska uprava občine Oplotnica uradno posluje z

elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je: obci-
na.oplotnica@siol.net.

Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema glavna pisarna občinske uprave.

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

Republike Slovenije.

Št. 031-01/2002
Oplotnica, dne 4. februarja 2002.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

PODČETRTEK

582. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine
Podčetrtek

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in 32. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št.
49/99, 95/99 in 6/01) izdajam

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občine

Podčetrtek

1
S tem sklepom se določi uradni elektronski naslov

Občine Podčetrtek.

2
Uradni elektronski naslov Občine Podčetrtek se glasi:

tajnistvo.obcina@podcetrtek.si.

3
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03101-001/02
Podčetrtek, dne 5. februarja 2002.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

POSTOJNA

583. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto
2002

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 46/97 – odl. US 56/98), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 16. člena statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98,
84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 34.
seji dne 4. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Postojna za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Postojna za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: prora-
čun).

2. člen
Predvideni prihodki oziroma prejemki in odhodki oziro-

ma izdatki proračuna znašajo:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
1. Prihodki 1,544.737
2. Odhodki 1,684.360
3. Primanjkljaj  –139.623

B) Račun finančnih terjatev in naložb v 000 SIT
1. Prejemki  4.100
2. Izdatki   9.039
3. Primanjkljaj  –4.939

C) Račun financiranja v 000 SIT
1. Zadolževanje –
2. Odplačevanje dolga  23.968
3. Neto zadolževanje   –23.968
4. Zmanjšanje sredstev na računih –168.530

3. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

4.416 tisoč SIT.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z

drugo točko 49. člena zakona o javnih financah.

4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun

v skladu s predpisi.
Namenski prihodki so: turistična taksa, pristojbine za

vzdrževanje gozdnih cest, odstopljeni del odškodnine za
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
požarna taksa, izvirni del prihodkov iz naslova nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka
za urejanje stavbnih zemljišč, taksa za obremenjevanje vode
ter drugi namenski prihodki iz naslova sofinanciranja investi-
cijskih nalog proračuna.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

5. člen
Župan lahko odobri prerazporeditev proračunskih

sredstev med proračunskimi postavkami v okviru posa-
meznega področja proračunske porabe v posebnem delu
proračuna.
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6. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposredne-

ga uporabnika oddelek, pristojen za finance, znotraj prora-
čunske postavke, ki je določena v sprejetem proračunu,
odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiže-
nja porabe.

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom,

praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru dose-
ženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.

8. člen
Neposredni uporabniki smejo prevzemati obveznosti v

breme proračuna le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Zagotovljena sredstva v proračunu morajo posredni
uporabniki uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.

Neposredni uporabniki morajo pri dogovarjanju o po-
gojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz prora-
čuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene
predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sred-
stva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obvez-
nost za izplačilo.

Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela, stori-
tve se oddajo v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 39/00 in 102/00).

9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega poo-
blaščene osebe.

10. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o porabi sred-

stev rezerv iz 2. točke 49. člena zakona o javnih financah
do višini 500 tisoč SIT, ter o kratkoročnem plasiranju sred-
stev.

Župan občine je pooblaščen, da odloča o odtujitvi
oziroma pridobitvi premičnega premoženja v višini do 500
tisoč SIT.

11. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja

Nadzorni odbor občine Postojna.

12. člen
Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna

so dolžni pripraviti in sprejeti finančne načrte za tekoče leto
v skladu s 27. členom zakona o javnih financah.

Letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami
morajo posredni uporabniki predložiti županu najpozneje do
28. februarja tekočega leta.

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 032-01-2/02
Postojna, dne 5. februarja 2002.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

584. Sklep o določitvi cen programov v javnem Vrtcu
Ravne na Koroškem

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 102/00)
in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem
na 22. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v javnem Vrtcu Ravne

na Koroškem

I
Ekonomske cene programov vzgoje in varstva predšol-

skih otrok v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem so:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 86.165 SIT
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 65.392 SIT

II
Predlagan dvig oskrbnin za starše otrok iz Občine Rav-

ne na Koroškem je postopen in pomeni 15% dvig na do
sedaj veljavno ceno oskrbnin.

Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddel-
kih, z malico in kosilom je:

I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 62.619 SIT
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 52.182 SIT
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v od-

delkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 44.937 SIT
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 37.631 SIT
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v od-

delkih, z malico je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 42.177 SIT
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 34.871 SIT

III
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
a) malica 106 SIT
b) kosilo 234 SIT
c) dodatna popoldanska malica, ki ni

vračunana v ceni programa 80 SIT

IV
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni raz-

red, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premo-
ženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na
podlagi vloge za znižano plačilo.

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, pla-
čajo najvišje plačilo za starše.

V
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi

bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno
najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev
zmanjša:

– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vred-
nost za posamezni plačilni razred);

– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delov-
nih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti pre-
hrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plači-
la;
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– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se
od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede
na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.

VI
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plači-

lo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisot-
nosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpi-
sa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila
za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in
plačilom staršev.

VII
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolske-

ga leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob
prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.

VIII
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali

dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok
v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda
kot kritje fiksnih materialnih stroškov.

V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši
izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v
enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v Občini Ravne na Koroškem, za druge
starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med
ceno programa in plačilom staršev.

Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci
obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v polet-
nih mesecih ne potrebujejo varstva.

IX
V primeru, ko starši ne upoštevajo časovno trajanje

programa v katerega so vključili otroka ali ne pridejo po
svojega otroka do zapiralnega časa vrtca, lahko vrtec star-
šem zaračuna vsako podaljšano uro po 600 SIT.

X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS. S tem sklepom dopolnjujemo sklep objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 6/02, ki se uporablja od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

ROGATEC

585. Odlok o proračunu Občine Rogatec 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 70. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št.
35/99, 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 22.
redni seji dne 11. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Rogatec za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Rogatec za leto

2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja 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:

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002
v tisoč tolarjev

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 416.684
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 171.230

70 DAVČNI PRIHODKI 141.662
700 Davki na dohodek in dobiček 97.925
703 Davki na premoženje 25.187
704 Domači davki na blago in storitve 18.550
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 29.568
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 21.597
711 Takse in pristojbine 1.791
712 Denarne kazni 180
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.000
714 Drugi nedavčni prihodki 5.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 24.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 17.500
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja 7.000

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 220.954
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 220.954
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 416.684

40 TEKOČI ODHODKI 81.656
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 28.873
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost 3.549
402 Izdatki za blago in storitve 48.209
403 Plačila domačih obresti 25
409 Rezerve 1.000

41 TEKOČI TRANSFERI 148.923
410 Subvencije 4.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 22.646
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 15.777
413 Drugi tekoči domači transferi 106.500
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 164.465
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 164.465
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Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002
v tisoč tolarjev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 21.640
430 Investicijski transferi 21.640
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 0

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
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.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA
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.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 0

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske pora-
be, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji jav-
nofinančnih 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, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

1. na primer: prihodki požarne takse po 59. členu
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

2. na primer: prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti:
samoprispevki in drugi prihodki.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposredne-

ga uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega podro-
čja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi
realizaciji.

5. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

500.000 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
100.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

7. 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 0 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Rogatec, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic
0 tolarjev.

8. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lah-

ko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v

letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-6/02
Rogatec, dne 11. februarja 2002.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

586. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica 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 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Urad-
ni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 45. člena statuta
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. št. 34/95 in
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72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 28.
redni seji, dne 4. 2. 2002, sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto

2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Slovenska Bistri-

ca 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:

Konto Opis Plan 2002
Proračun KS Konsolidirana

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ   PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.348.090.000 523.862.800 3.421.383.800
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.902.814.000 207.867.800 2.110.681.800

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.672.538.000 0 1.672.538.000
700 Davki na dohodek in dobiček 1.209.674.000 0 1.209.674.000
703 Davki na premoženje 250.732.000 0 250.732.000
704 Domači davki na blago in storitve 212.132.000 0 212.132.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 230.276.000 207.867.800 438.143.800
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 89.190.000 15.237.800 104.427.800
711 Takse in pristojbine 15.873.000 0 15.873.000
712 Denarne kazni 2.090.000 0 2.090.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 18.011.000 18.011.000
714 Drugi nedavčni prihodki 123.123.000 174.619.000 297.742.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 31.500.000 15.160.000 46.660.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 27.500.000 13.160.000 40.660.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega

premoženja 4.000.000 2.000.000 6.000.000

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.000.000 1.000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 1.000.000 1.000.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.413.776.000 299.835.000 1.263.042.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij1.413.776.000 299.835.000 1.263.042.000

II. SKUPAJ ODHODKI  (40+41+42+43) 3.711.861.000 690.569.300 3.951.861.300

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 589.954.000 135.487.036 725.441.036
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 166.849.000 21.541.000 188.390.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 22.865.000 2.550.000 25.415.000
402 Izdatki za blago in storitve 355.304.000 111.396.036 466.700.036
403 Plačila domačih obresti 24.000.000 0 24.000.000
409 Sredstva, izločena v rezerve 20.936.000 0 20.936.000

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.436.598.000 8.200.000 1.348.100.000
410 Subvencije 34.330.000 0 34.330.000
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Konto Opis Plan 2002
Proračun KS Konsolidirana

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 688.091.000 0 688.091.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 125.090.000 8.200.000 133.290.000
413 Drugi tekoči domači transferi 589.087.000 0 492.389.000

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.324.150.000 397.148.264 1.721.298.264
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.324.150.000 397.148.264 1.721.298.264

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 361.159.000 149.734.000 157.022.000
430 Investicijski transferi 361.159.000 149.734.000 157.022.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) = (I. - II.)-363.771.000 -166.706.500 -530.477.500

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 0 0 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441) 25.000.000 0 25.000.000

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 25.000.000 0 25.000.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPIT. DELEŽEV (IV. - V.) -25.000.000 0 -25.000.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 232.000.000 0 232.000.000
500 Domače zadolževanje 232.000.000 0 232.000.000

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 42.375.000 0 42.375.000
550 Odplačila domačega dolga 42.375.000 0 42.375.000

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 189.625.000 0 189.625.000

X. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+ IV. + VII.) - (II. + V. + VIII.) -199.146.000 -166.706.500 -365.852.500

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.) 363.771.000 166.706.500 530.477.500

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC
PRETEKLEGA LETA 205.174.000 202.509.958 407.683.958

OSTANEK SREDSTEV 6.028.000 35.803.458 41.831.458

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonom-
ski 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, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti; samoprispe-
vek in drugi prihodki krajevnih skupnosti.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposredne-

ga uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega podro-
čja proračunske porabe v posebnem delu proračuna v višini
največ 20% sredstev na posameznih področjih porabe.

Župan ob polletju poroča občinskemu svetu o veljav-
nem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.

5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-

kovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

17.776.000 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
5.000.000 tolarjev župan in o tem obvešča občinski svet.
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6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

7. 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 232.000.000 tolarjev.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Slovenska Bistrica, v vsakem posamičnem primeru
odloča občinski svet.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja v

letu 2002 do uveljavitve tega odloka, so sestavni del prora-
čuna za leto 2002.

9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenska

Bistrica v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financira-
nju.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 10/032-01/28-4/2002
Slovenska Bistrica, dne 4. februarja 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

TIŠINA

587. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2002

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 56/98), zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in 16. člena statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na
33. seji dne 25. 1. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Tišina za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Tišina za leto 2002 (v nadaljevanju: proračun), uprav-

ljanje z občinskim premoženjem in dolgovi, zadolževanje
občine in druga vprašanja.

Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za
financiranje javne porabe v Občini Tišina za leto 2002.

2. člen
Proračun Občine Tišina za leto 2002 se določa v na-

slednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov Znesek v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. SKUPAJ PRIHODKI

(70+71+72+73+74) 537.783.919
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 245.650.000

70 DAVČNI PRIHODKI 169.396.000
700 Davek na dohodek in dobiček 133.613.000
703 Davki na premoženje 14.270.000
704 Domači davki na blago in storitve 21.513.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 76.254.000
710 Udeležba na dobičku in odhodki
od premoženja 8.634.000
711 Takse in pristojbine 2.580.000
712 Denarne kazni 150.000
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev 12.100.000
714 Drugi nedavčni prihodki 52.790.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.650.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 1.650.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 290.483.919
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 290.483.919

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 634.383.782
40 TEKOČI ODHODKI 142.864.852

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 42.052.725
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 5.792.252
402 Izdatki za blago in storitve 77.519.875
403 Plačila domačih obresti 15.000.000
409 Rezerve 2.500.000

41 TEKOČI TRANSFERI 149.406.874
410 Subvencije 12.500.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 16.350.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 20.423.504
413 drugi tekoči domači transferi 100.133.370
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 305.538.215
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev 305.538.215

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 36.573.841
430 Investicijski transferi 36.573.841

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) – 96.599.863

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 4.300.000
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Skupina/Podskupina kontov Znesek v SIT

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 4.300.000
750 Prejeta vračila danih posojil 4.300.000
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 4.300.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 200.000
440 Dana posojila 0
411 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb 200.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 4.100.000

C) Račun financiranja
VII. ZADOLŽEVANJE 90.000.000
50 Zadolževanje 90.000.000

500 Domače zadolževanje 90.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA 0
55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0
XI. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV

NA RAČUNIH -2.499.863 SIT
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 2.499.863

Splošni del občinskega proračuna, posebni del občin-
skega proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k
temu odloku. Sestavni del tega odloka sta tudi finančna
načrta krajevnih skupnosti.

Zmanjšanje sredstev na računih proračuna Občine Ti-
šina za leto 2002 se financira iz naslova prenosa stanja
sredstev na računih preteklega leta.

3. člen
Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v prora-

čun v skladu z zakonom in drugimi predpisi ne glede na
obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto pre-
jemka.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proraču-
nu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega na-
črta uporabnika in proračuna.

4. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so za to

izpolnjeni z ustavo, zakonom in drugimi predpisi določeni
pogoji, če z zakonom o javnih financah in tem odlokom ni
drugače določeno.

Uporabniki proračuna smejo sredstva proračuna upo-
rabljati le za namene in le v okviru sredstev, ki so za posa-
mezni namen določena v proračunu.

V breme proračuna se ne smejo prevzemati nobene
obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena sredstva v
proračunu.

5. člen
Sredstva proračuna občine se nakazujejo proračun-

skim uporabnikom do konca proračunskega leta. Med le-
tom se delijo enakomerno med vse uporabnike v odvisnosti
od njihovih zapadlih obveznosti in ob upoštevanju likvidno-
stnega položaja občinskega proračuna.

6. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno pove-

ča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega
uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča
župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih
nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporablje-
na sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

7. člen
Župan lahko, poleg z zakonom dovoljenih prerazpore-

ditev proračunskih sredstev, znotraj posamezne dejavnosti
prerazporedi sredstva proračuna med postavkami-konti s
sklepom, če:

– nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sred-
stev zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v
proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane
potrebe po povečanju sredstev;

– se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na dru-
gih pa nastanejo potrebe po dodatnih sredstvih;

– to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.

V okviru skupnega obsega proračunskih sredstev lah-
ko župan spremeni namen in višino sredstev za posamezno
dejavnost, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do višine
20% sredstev, ki so za posamezno dejavnost namenjena.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah občinskemu
svetu poročati šestmesečno.

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

dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obvez-
nost za plačilo.

Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačuje-
jo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v
zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plače-
vanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primer-
nem zavarovanju predplačil v skladu s predpisom ministra za
finance ter na podlagi predhodnega soglasja župana.

9. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki

bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen
že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče tran-
sfere ne smejo presegati 25% izdatkov skupine 40 in 41 v
bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine (brez kra-
jevnih skupnosti).

Skupne prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere ne smejo presegati 75%, izdatkov skupine 42 in
43 v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine (brez
krajevnih skupnosti). Za prevzemanje investicijskih obvez-
nosti v breme proračunov prihodnjih let, mora župan prido-
biti soglasje občinskega sveta.

Obveznost, ki bodo zahtevale plačila v prihodnjih letih
se morajo vključiti v proračun leta na katerega se nanašajo.

10. člen
Občina Tišina iz proračuna za leto 2002 ne bo izločila

dodatnih sredstev v proračunsko rezervo. Izdatki za odpravo
posledic naravnih nesreč, opredeljenih v 49. členu zakona
o javnih financah, se bodo v letu 2002 financirali iz neporab-
ljenih sredstev rezerv, ki so bila v proračunsko rezervo izlo-
čena v preteklih letih.
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O uporabi sredstev rezerv (zagotovljenih v preteklih
letih) odloča župan in obvešča občinski svet s pisnimi poro-
čili.

11. člen
V splošno proračunsko rezervacijo se izloči 2,500.000

SIT odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-

ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrto-
vati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

12. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.

Občinska uprava mora mesečno spremljati izvrševanje pro-
računa občine in o tem obveščati župana.

Odredbodajalec za uporabo sredstev proračuna obči-
ne je župan.

13. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v skladu z 40. členom zakona o javnih financah zadr-

ži izvrševanje posameznih izdatkov občinskega proračuna,
če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v
predvideni višini;

– podpisuje pogodbe za financiranje investicijskih ob-
jektov in opremo ter drugih materialnih stroškov v okviru
sprejetega proračuna;

– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računih.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Sloveni-
je, banke in državne vrednostne papirje v skladu s predpi-
som ministra pristojnega za finance.

14. člen
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti

sta odgovorna predsednika krajevnih skupnosti. O preraz-
poreditvah sredstev med postavkami finančnega načrta po-
samezne krajevne skupnosti med letom odločata sveta kra-
jevnih skupnosti, ki o tem sproti obveščata župana in občin-
sko upravo.

15. člen
Občina Tišina se v letu 2002 lahko dolgoročno zadolži

do višine 90,000.000 SIT za financiranje investicij v komu-
nalno infrastrukturo.

16. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposredne-

ga proračunskega uporabnika finančna služba proračuna
občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je
to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.

17. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materi-

alnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na
namen obseg in dinamiko porabe sredstev proračuna. Upo-
rabniki so nadzornemu odboru dolžni predložiti zahtevane
podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.

18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Tišina v letu

2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-1/02
Tišina, dne 30. januarja 2002.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

TURNIŠČE

588. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto
2002

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 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 Ob-
čine Turnišče (Uradni list RS, št. 9/01) je Občinski svet
občine Turnišče na 7. izredni seji dne 27. 12. 2001
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Turnišče za

leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo vi-
šina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter zadol-
ževanja 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:

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2002

Plan pr. 2002

A) PRIHODKI IN ODHODKI
7 PRIHODKI 453.915.000,00
70 DAVČNI PRIHODKI 110.595.000,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN

DOBIČEK 91.925.000,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 5.265.000,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO

IN STORITVE 13.405.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 97.870.000,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN

DOHODKIH OD PREMOŽENJA 3.400.000,00
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Plan pr. 2002

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.900.000,00
712 DENARNE KAZNI
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 92.570.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 450.000,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE

OSNOVNIH SREDSTEV 450.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 245.000.000,00
740 TRANSFERNI PRIH.IZ DRUGIH

JAVNOF.INSTITUCIJ 245.000.000,00
2. PRENESENA SREDSTVA 105.777.567,93
2.1. Prenesena sredstva presežka

prihodka prorač.OT iz list 2001 195.567,93
2.2. Prenesena sredstva iz KS-obresti 410.000,00
2.3. Presežek prih.iz l.2001 fin.

načrtov KS 5.172.000,00
2.4. Prenos sred. iz list 2001 za

kanalizacijo 100.000.000,00
2.4.1. iz sredstev KS
2.4.2. iz sredstev proračuna OT
1 PRIHODKI SKUPAJ 559.692.567,93
4 ODHODKI 532.180.567,93
40 TEKOČI ODHODKI 47.429.567,93
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI

ZAPOSLENIM 25.540.000,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 2.000.000,00
402 IZDATKI ZA BALAGO

IN STORITVE 14.875.000,00
409 Rezerve 5.014.567,93
41 TEKOČI TRANSFERI 137.347.000,00
410 SUBVENCIJE 6.320.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM

IN GOSPODINJSTVOM 30.650.000,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZ. IN USTANOVAM 81.277.000,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI

TRANSFERI 19.100.000,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.694.000,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH

SREDSTEV 6.694.000,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 340.710.000,00
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 340.710.000,00
2. SKUPAJ DRUGI ODHODKI 27.512.000,00
2.1. Ostali odhodki za delovanje KS 6.282.000,00
2.2. Odhodki za financiranje

delovanja političnih strank 600.000,00
2.3. Delež najemnine UE, ki odpade

na KS Turnišče 430.000,00
2.4. Namenska sredstva za sušo
2.5. Odhodki Vodovod Turnišče 9.000.000,00
2.6. Taksa za obrem.vode-invest

v kanaliz.omrežje 11.000.000,00
2.6. Idejni proj.sistema namakanja 200.000,00

2 ODHODKI SKUPAJ 559.692.567,93
PRENOS PRESEŽKA
SREDSTEV ZA ČN

1.1. Prenos sredstev iz naslova
investicije ČN

3 ODHODKI SKUPAJ S PRES.
SRED.ČN 559.692.567,93

I. PRESEŽEK PRIH.NAD
ODHODKI 0,00

4 ODHODKI SKUPAJ
S PRESEŽKI 559.692.567,93

Plan pr. 2002

B) RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB

I. PREJETA VPLAČILA DANIH
POS.IN PRODAJA KAP.DEL. 0

75 PREJETA VPLAČILA DANIH
POSOJIL

II. DANA POSOJILA IN POVEČ.
KAPIT. DELEŽEV 0

44 DANA POSOJ.IN POVEČ.KAPIT.
DELEŽEV

I-II PREJETA MINUS DANA POS.IN
SPREMEM. KAP.DEL. 0

C) RAČUN FINANCIRANJA
I. ZADOLŽEVANJE 0
50 ZADOLŽEVANJE
II. ODPLAČILA DOLGA 0
55 ODPLAČILA DOLGA
III. SPREMEMBA STANJA

NA RAČUNU 0
IV. NETO ZADOLŽEVANJE 0
IV. NETO FINANCIRANJE 0

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,

določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF,
tudi naslednji prihodki:

5. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samopri-
spevek in drugi prihodki.

Župan v mesecu septembru in konec leta poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in
njegovi realizaciji.

5. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

5.014.567,93 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene

iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
2.014.567,93 tolarjev odloča župan in o tem obvešča
občinski svet.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v

letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se upo-
rablja ta odlok in sklep župana.

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

nem listu RS.

Št. 2/2002-7
Turnišče, dne 27. decembra 2001.

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.



Stran 994 / Št. 13 / 15. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije

VOJNIK

589. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega  družbenega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Občine Vojnik – prostorski
plan Občine Vojnik

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93) ter prvega odstavka zakona o pla-
niranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) je sprejel Občinski svet občine Vojnik
na seji dne 30. 1. 2002

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega  družbenega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Občine Vojnik – prostorski

plan Občine Vojnik

I
Občinski svet občine Vojnik odreja javno razgrnitev

osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega  družbenega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik.

II
Osnutek sprememb in dopolnitev se nanaša na ob-

močje celotnega teritorija občine, v skladu s potrebami po
spremembah, ki so jih izrazile posamezne krajevne skup-
nosti, fizične in pravne osebe, lastnice zemljišč v Občini
Vojnik.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev se

prične osmi dan po objavi v uradnem listu RS v prostorih
Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik in na sedežih krajevnih
skupnosti Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik in traja 60
dni. Javne razprave bodo potekale v posameznih krajevnih
skupnostih, zaključna pa v prostorih Občine Vojnik; o na-
tančnem datumu in uri bodo obveščene vse krajevne skup-
nosti naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organi KS in posamezniki posredujejo pripombe
in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu
svetu občine Vojnik.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 62-2/2002-15
Vijnik, dne 1. februarja 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

590. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) in 18. člena statuta Občine Vojnik
(Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik je
na 27. seji dne 30. 1. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomskih cen za programe

predšolske vzgoje

1
Nove cene za programe predšolske vzgoje so na-

slednje:

1. 2. 2002 SIT
1. Prvo starostno obdobje od 1–3 let starosti

a) celodnevni program (9 ur) 56.635
b) poldnevni program (4 – 6 ur) 48.924

2. Drugo starostno obdobje od 3 – 7 let starosti
a) celodnevni program (9 ur) 50.650
c) poldnevni program (4 – 6 ur) 43.780
d) celoletna priprava na šolo (4 ure)
enote pri osnovnih šolah 34.621
d) program priprave na šolo (480 ur) 30.834

3. Cena prehrane
a) cena prehrane v celodnevnem
in  poldnevnem programu do 6 ur 7.560

2
Ta sklep začne veljati od 1. 3. 2002 dalje.

Št. 96/1-2002-7
Vojnik, dne 30. januarja 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

ZAVRČ

591. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu v Občini Zavrč

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) in 15. člena statuta Občine Zavrč
(Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na
3. izredni seji dne 7. 12. 2001 sprejel
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S K L E P
o določitvi cene vzgojno-varstvenih programov v

vrtcu v Občini Zavrč

1
Cene programov v vrtcu v Občini Zavrč znašajo od

1. 11. 2001 dalje mesečno na otroka
1. v dnevnem (10-urnem) varstvu za otroke SIT
– prve starostne skupine (od enega do treh

let) 66.327
– druge starostne skupine (od treh let do

vstopa v šolo) 57.538
2. v poldnevnem (4-urnem) varstvu za otroke 28.634

2
S 1. januarjem 2002 se ukine 4-urno in 6-urno varstvo

za otroke.

3
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilih

staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/94 in 102/00) in ga določi Občinska uprava
občine Zavrč v upravnem postopku.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi. Sklep se uporablja od 1. 11.
2001.

Št. 642-01-7/01
Zavrč, dne 7. decembra 2001.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

592. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v
letu 2002 izdajajo priložnostni kovanci

Na podlagi 3. člena zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 7/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2002

izdajajo priložnostni kovanci

1. člen
Priložnostni kovanci po zakonu o priložnostnih kovan-

cih (Uradni list RS, št. 7/93) se v letu 2002 izdajajo ob
naslednjih dogodkih:

– Svetovnem prvenstvu v nogometu / Koreja-Japon-
ska, 2002,

– 35. Šahovski olimpiadi – Bled 2002.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 448-00/2001-3
Ljubljana, dne 6. februarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

593. Uredba o spremembi uredbe o kombinirani
nomenklaturi s carinskimi stopnjami

Na podlagi 7. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list
RS, št. 66/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o kombinirani nomenklaturi

s carinskimi stopnjami

1. člen
V uredbi o kombinirani nomenklaturi s carinskimi sto-

pnjami (Uradni list RS, št. 98/01) se v tretjem delu priloge
Seznam posebnih vrst blaga nadomesti s Seznami posebnih
vrst blaga, ki so v prilogi k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 424-31/2001-2
Ljubljana, dne 6. februarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

VLADA
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TRETJI DEL 

 
SEZNAMI POSEBNIH VRST BLAGA 

 
 
 

SEZNAM MAMIL IN PSIHOTROPNIH SUBSTANC (MIPS) 

(UREJEN PO TARIFNIH ŠTEVILKAH) 

(Uradni list RS, št. 5/98, 69/98) 
 

Tar. št. Ime oziroma naziv 
0602 90 .RQRSOMD�UDVWOLQD��åLYD��&DQQDELV�VDW�� 
 
1211 30 Koka, listje rastline 
1211 40 Makova slama 
1211 90 .RQRSOMD�UDVWOLQD��QHåLYD��&DQQDELV�VDW�� 
1211 90 .KDW�UDVWOLQD��QHåLYD 
1211 90 Makove glavice 
1211 90 Papaver bracteatum 
 
1301 90 Konoplja, smola 
 
1302 11 Opij 
 
1302 19 Konoplja (Cannabis indica) ekstrakt, tinktura 
1302 19 Kokain pasta 
 
2843 30 Meskalin auriklorid 
 
2843 90 Meskalin platinklorid 
 
2905 51 Etklorvinol 
 
2921 46 Amfetamin  
2921 46 Benzfetamin  
2921 46 Deksaamfetamin  
2921 46 Deksaamfetamin saharat 
2921 46 Etilamfetamin  
2921 46 Fenkamfamin  
2921 46 Fentermin  
2921 46 Hidroksimetilendioksi amfetamin (N-OH MDA) 
2921 46 Lefetamin (SPA)  
2921 46 Levamfetamin  
2921 46 Levometamfetamin 
2921 46 Mefenoreks  
2921 46 Metilendioksietil amfetamin (MDA) 
2921 46 N-Etilamfetamin 
 
2921 49 2,5 dimetoksi-4-bromamfetamin (DOB) 
2921 49 Eticiclidin (PCE)  
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2921 49 PCE 
2921 49 Propihaksedrin 
2921 49 SPA 
 
2922 14 Dekstropropoksifen  
 
2922 19 Alfacetilmetadol  
2922 19 Alfametadol 
2922 19 Beta-cetilmetadol 
2922 19 Beta-metadol 
2922 19 Dimefeptanol  
2922 19 Dimenoksadol  
2922 19 L-Metadol 
2922 19 Levo-A-acetilmetadol 
2922 19 Noracimetadol  
 
2922 29  2,5 dimetoksi-4-etilamfetamin (DOET)  
2922 29 2,5-dimetoksiamfetamin (DMA) 
2922 29 3.5.5-trimetoksiamfetamin TMA  
2922 29 Brolamfetamin  
2922 29 Parametoksiamfetamin (PMA)  
2922 29 STP, DOM   
 
2922 31 Amfepramon  
2922 31 Izometadon  
2922 31 Metadon  
2922 31 Normetadon  
 
2922 39 Metkatinon 
 
2922 44 Tilidin  
 
2922 50 Acetilmetadol 
2922 50 Dimetoksimetilamfetamin (DOM, STP) 
 
2924 11 Meprobamat 
 
2924 24 Etinamat 
 
2924 29 Diapromid  
 
2925 12 Glutetimid 
 
2926 30 Fenproporeks  
2926 30 Metadon intermediat 
2932 95 Dimetilheptiltetrahidro-kanabinol (DMHP) 
2932 95 Tetrahidrokanibanol-THC, vsi izomeri 
 
2932 99 Paraheksil 
2932 99 5-metoksi-3,4-metilendioksi alfametiletilamfetamin (MMDA) 
2932 99 Butanamin 
2932 99 Metilbenzodioksolilbutan-amin (MDB) 
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2932 99 Metilendioksimetamfetamin (MDMA 
2932 99 N-Etil MDA  
2932 99 N-Hidroksi MDA  
2932 99 Tenamfetamin  
 
2933 19 PCPY 
2933 19 PHP   
 
2933 33 Alfentanil  
2933 33 Anileridin  
2933 33 Bezitramid  
2933 33 Difenoksilat  
2933 33 Difenoksin  
2933 33 Dipipanon  
2933 33 Fentanil  
2933 33 Ketobemidon  
2933 33 Metilfenidat  
2933 33 Metilfentanil in njegovi cis in trans izomeri 
2933 33 PCP (Fenciklidin) 
2933 33 Pentazocin 
2933 33 Petidin  
2933 33 Petidin inetrmediat C 
2933 33 Petidin intermediat A 
2933 33 Petidin intermediat B 
2933 33 Pipradrol  
2933 33 Piritramid 
2933 33 Propiram 
2933 33 Trimeperidin  
 
2933 39 Acetil-a-metilfentanil 
2933 39 Acetil-alfametilfentanil 
2933 39 Alfameprodin 
2933 39 Alfametilfentanil  
2933 39 Alfaprodin  
2933 39 Alilprodin  
2933 39 Benzetidin  
2933 39 Beta-hidroksi-3-metilfentanil 
2933 39 Beta-hidroksifentanil  
2933 39 Beta-meprodin 
2933 39 Beta-prodin  
2933 39 Cis-beta-hidroksi-3-m-fentanil 
2933 39 Etokseridin  
2932 39 Fenampromid  
2933 39 Fenetanil 
2933 39 Fenazocin  
2933 39 Feniciklidin  
2933 39 Fenoperidin  
2933 39 Hidroksipetidin  
2933 39 Metazocin  
2933 39 Metiltiofentanil 
2933 39 MPPP (metilfenilpropionoksipiperidin)  
2933 39 Norpipanon  
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2933 39 Para-fluorofentanil  
2933 39 PEPAP  
2933 39 Piminodin  
2933 39 Properidin  
2933 39 Remifentanil 
2933 39 Sfenetil-fenil-acetoksi-piperidin (PEPAP)  
2933 39 Triheksifenidil 
 
2933 41 Levorfanol  
 
2933 49 Drotebanol 
2933 49 Fenomorfan  
2933 49 Levofenacilmorfan  
2933 49 Levometorfan  
2933 49 Metiprilon 
2933 49 Norvlevorfanol  
2933 49 Racemorfan  
2933 49 Racemetorfan  
 
2933 53 Alobarbital (alobarbiton) 
2933 53 Amobarbital (amobarbiton)  
2933 53 Barbital (barbiton)  
2933 53 Butalbital (butalbiton) 
2933 53 Butobarbital (butobarbiton) 
2933 53 Ciklobarbital (ciklobarbiton)  
2933 53 Fenobarbital (fenobarbiton)  
2933 53 Metilfenobarbital (metilfenobarbiton)   
2933 53 Pentobarbital (pentobarbiton)  
2933 53 Sekbutabarbital  
2933 53 Sekobarbital  
2933 53 Vinilbital (vinilbiton) 
2933 54 Alobarbital (alobarbiton) aminofenazon 
2933 54 Bralobarbiton 
2933 54 Deksamfetamin pentobarbitarat 
2933 54 Fenobarbital (fenobarbiton) kuinidin 
 
2933 55 Loprazolam  
2933 55 Meklokalon  
2933 55 Metakvalon  
 
2933 72 Klobazam  
2933 79 Metilprilon 
 
2933 91 Alprazolam 
2933 91 Bromazepam 
2933 91 Delorazepam 
2933 91 Diazepam 
2933 91 Estazolam 
2933 91 Etil-loflazepat 
2933 91 Fludiazepam 
2933 91 Flunitrazepam 
2933 91 Flurazepam  



Stran 1000 / Št. 13 / 15. 2. 2002 Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

 

2933 91 Halazepam 
2933 91 Kamazepam 
2933 91 Klonazepam 
2933 91 Klorazepat  
2933 91 Klordiazepoksid  
2933 91 Lorazepam   
2933 91 Lormetazapam 
2933 91 Mazindol 
2933 91 Medazapam  
2933 91 Midazolam  
2933 91 Nimetazepam 
2933 91 Nitrazepam 
2933 91 Nordazepam 
2933 91 Oksazepam  
2933 91 Pinazepam 
2933 91 Pirovaleron  
2933 91 Prazepam 
2933 91 Temazepam 
2933 91 Tetrazepam 
2933 91 Triazolam 
 
2933 99 Etonitazen  
2933 99 Etriptamin 
2933 99 Klonitazen  
2933 99 Kloranolol 
2933 99 Proheptazin  
2933 99 Roliciclidin 
2933 99 Zipeprol 
 
2934 91 Aminoreks 
2934 91 Brotizolam 
2934 91 Dekstromoramid  
2934 91 Fendimetrazin  
2934 91 Fenmetrazin  
2934 91 Haloksazolam 
2934 91 Ketazolam 
2934 91 Kloksazolam 
2934 91 Klotiazepam 
2934 91 Mezokarb 
2934 91 Oksazolam 
2934 91 Pemolin 
2934 91 Sufentanil  
2934 91 Sulfentanil 
 
2934 99 Alfa-Metiltiofentanil  
2934 99 Dietiltiambuten  
2934 99 Dimetiltiambuten  
2934 99 Dioksafetil butirat in hodroklorid 
2934 99 Etilmetiltiambuten  
2934 99 Fenadokson  
2934 99 Furetidin  
2934 99 Levomoramid  
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2934 99 Metilaminoreks  
2934 99 Moramid intermediat 
2934 99 Morferidin  
2934 99 Racemoramid  
2934 99 Tenociklidin (TCP)  
2934 99 Tiofentanil  
 
2939 11 Buprenorfin  
2939 11 Dihidrokodein  
2939 11 Etilmorfin  
2939 11 Etorfin  
2939 11 Folkodin  
2939 11 Heroin  
2939 11 Hidrokodon  
2939 11 Hidromorfinol  
2939 11 Hidromorfon  
2939 11 Kodein 
2939 11 Makove slame koncentrat 
2939 11 Morfin 
2939 11 Nikomorfin  
2939 11 Oksikodon  
2939 11 Oksimorfon  
2939 11 Tebain  
2939 11 Tebakon  
 
2939 19 3- ali 6- Monoacetilmorfin 
2939 19 Acetildihidrokodein  
2939 19 Acetilmorfin 
2939 19 Acetorfin  
2939 19 Benzilmorfin  
2939 19 Dezmorfin  
2939 19 Dihidro-etorfin 
2939 19 Dihidroizomorfin 
2939 19 Dihidroizomorfin-6-glukoronid 
2939 19 Dihidroksikodein 
2939 19 Dihidromorfin  
2939 19 Dimetilmorfin 
2939 19 Etilmorfin fenobarbiturat 
2939 19 Kodein 6-glukoronid 
2939 19 Kodein alobarbiturat 
2939 19 Kodein barbiturat 
2939 19 Kodein ciklobarbiturat 
2939 19 Kodein ciklopentobarbiturat 
2939 19 Kodein fenobarbiturat 
2939 19 Kodein kamfosulfonat 
2939 19 Kodein-N-oksid hidroklorid 
2939 19 Kodoksim 
2939 19 Metildezorfin   
2939 19 Metildihidromorfin 
2939 19 Metopon  
2939 19 Mirofin  
2939 19 Monoacetilmorfin 
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2939 19 Morfin metobromid in drugi derivati morfina 
2939 19 Morfin-N-oksid 
2939 19 Nikodikodin 
2939 19 Nikokodin  
2939 19 Norkodein  
2939 19 Normorfin  
2939 19 Oksimorfin 
 
2939 43 Katin  
2939 43 Katin fenobarbiturat 
 
2939 51 Fenetilin  
 
2939 59 Bromdimetoksifenetilamin (BDMPEA, 2C-B) 
2939 59 Dimetoksimetaliloksifenetil-amin (MAL) 
2939 59 Dimetoksipropiltiofenetil-amin (2C-T-7) 
 
2939 63 Lizergid (LSD) 
2939 63 LSD 
2939 63 LSD-25 
 
2939 91 Ekgonin in njegovi estri ter derivati, ki se lahko pretvorijo v Ekgonin in kokain 
2939 91 Kokain  
2939 91 Metamfetamin  
 
2939 99 Dietiltriptamin (DET)  
2939 99 Dimetiltriptamin (DMT)   
2939 99 Fenobarbital johimbin 
2939 99 Fenobarbital spartein 
2939 99 Katinon 
2939 99 Meskalin  
2939 99 Psilocibin  
2939 99 Psilocin  
 
3003 40 Katin resinat 
3003 40 Kodein resinat 
 
3003 90 Amfetamin resinat  
3003 90 Amobarbital (amobarbiton) resinat  
3003 90 Deksamfetamin resinat 
3003 90 Fenproporeks resinat 
3003 90 Fentermin resinat 
3003 90 Metakvalon resinat 
3003 90 Sekobarbital (sekobarbiton) resinat  
 
3201 90 Deksamfetamin tanat 
 
3913 10 Levamfetamin alginat 
 
Opomba:  
=JRUQML�VH]QDP�]DMHPD�WXGL�YVH�L]RPHUH��VROL��HVWUH��HWUH��PROHNXOVNH�VSRMLQH�LQ�GHULYDWH��þH�NRW�WDNL�

REVWRMDMR�LQ�VR�PRåQL� 
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SEZNAM MAMIL IN PSIHOTROPNIH SUBSTANC (MIPS) 
(UREJEN PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU) 

(Uradni list RS, št. 5/98, 69/98) 
 

Ime oziroma naziv  Tarifna številka 
 harmoniziranega 
 sistema 

2,5 dimetoksi-4-bromamfetamin (DOB ) ...........................................................................................2921 49 
2,5 dimetoksi-4-etilamfetamin (DOET) ............................................................................................2922 29  
2,5-dimetoksiamfetamin (DMA)........................................................................................................2922 29 
3- ali 6- Monoacetilmorfin .................................................................................................................2939 19 
3.5.5-trimetoksiamfetamin TMA ......................................................................................................2922 29 
5-metoksi-3,4-metilendioksi alfametiletilamfetamin (MMDA).........................................................2932 99 
 
Acetil-alfametilfentanil ......................................................................................................................2933 39 
Acetil-a-metilfentanil .........................................................................................................................2933 39 
Acetildihidrokodein ...........................................................................................................................2939 19 
Acetilmetadol .....................................................................................................................................2922 50 
Acetilmorfin .......................................................................................................................................2939 19 
Acetorfin ...........................................................................................................................................2939 19 
Alfacetilmetadol ................................................................................................................................2922 19 
Alfameprodin .....................................................................................................................................2933 39 
Alfametadol........................................................................................................................................2922 19 
Alfametilfentanil ...............................................................................................................................2933 39 
Alfa-Metiltiofentanil .........................................................................................................................2934 99 
Alfaprodin .........................................................................................................................................2933 39 
Alfentanil ...........................................................................................................................................2933 33 
Alilprodin ..........................................................................................................................................2933 39 
Alobarbital (alobarbiton)....................................................................................................................2933 53 
Alobarbital (alobarbiton) aminofenazon ............................................................................................2933 54 
Alprazolam.........................................................................................................................................2933 91 
Amfepramon .....................................................................................................................................2922 31 
Amfetamin .........................................................................................................................................2921 46 
Amfetamin  resinat .............................................................................................................................3003 90 
Aminoreks ..........................................................................................................................................2934 91 
Amobarbital (amobarbiton) ...............................................................................................................2933 53 
Amobarbital (amobarbiton) resinat ....................................................................................................3003 90 
Anileridin ..........................................................................................................................................2933 33 
 
Barbital (barbiton) .............................................................................................................................2933 53 
Benzetidin .........................................................................................................................................2933 39 
Benzfetamin ......................................................................................................................................2921 46 
Benzilmorfin .....................................................................................................................................2939 19 
Beta-cetilmetadol ...............................................................................................................................2922 19 
Beta-hidroksi-3-metilfentanil .............................................................................................................2933 39 
Beta-hidroksifentanil .........................................................................................................................2933 39 
Beta-meprodin....................................................................................................................................2933 39 
Beta-metadol ......................................................................................................................................2922 19 
Beta-prodin ........................................................................................................................................2933 39 
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Bezitramid .........................................................................................................................................2933 33 
Bralobarbiton......................................................................................................................................2933 54 
Brolamfetamin ...................................................................................................................................2922 29 
Bromazepam.......................................................................................................................................2933 91 
Bromdimetoksifenetilamin (BDMPEA, 2C-B) ..................................................................................2939 59 
Brotizolam..........................................................................................................................................2934 91 
Buprenorfin .......................................................................................................................................2939 11 
Butalbital (butalbiton) ........................................................................................................................2933 53 
Butanamin ..........................................................................................................................................2932 99 
Butobarbital (butobarbiton)................................................................................................................2933 53 
 
Ciklobarbital (ciklobarbiton) .............................................................................................................2933 53 
Cis-beta-hidroksi-3-m-fentanil...........................................................................................................2933 39 
 
Deksaamfetamin ................................................................................................................................2921 46 
Deksaamfetamin saharat.....................................................................................................................2921 46 
Deksamfetamin pentobarbitarat .........................................................................................................2933 54 
Deksamfetamin resinat .......................................................................................................................3003 90 
Deksamfetamin tanat..........................................................................................................................3201 90 
Dekstromoramid ................................................................................................................................2934 91 
Dekstropropoksifen ...........................................................................................................................2922 14 
Delorazepam ......................................................................................................................................2933 91 
Dezmorfin .........................................................................................................................................2939 19 
Diapromid .........................................................................................................................................2924 29 
Diazepam............................................................................................................................................2933 91 
Dietiltiambuten ..................................................................................................................................2934 99 
Dietiltriptamin (DET) ........................................................................................................................2939 99 
Difenoksilat .......................................................................................................................................2933 33 
Difenoksin .........................................................................................................................................2933 33 
Dihidro-etorfin ...................................................................................................................................2939 19 
Dihidroizomorfin................................................................................................................................2939 19 
Dihidroizomorfin-6-glukoronid .........................................................................................................2939 19 
Dihidrokodein ...................................................................................................................................2939 11 
Dihidroksikodein................................................................................................................................2939 19 
Dihidromorfin ...................................................................................................................................2939 19 
Dimefeptanol .....................................................................................................................................2922 19 
Dimenoksadol ...................................................................................................................................2922 19 
Dimetilheptiltetrahidro-kanabinol (DMHP).......................................................................................2932 95 
Dimetilmorfin.....................................................................................................................................2939 19 
Dimetiltiambuten ...............................................................................................................................2934 99 
Dimetiltriptamin (DMT)  ..................................................................................................................2939 99 
Dimetoksimetaliloksifenetil-amin (MAL) .........................................................................................2939 59 
Dimetoksimetilamfetamin (DOM, STP) ............................................................................................2922 50 
Dimetoksipropiltiofenetil-amin (2C-T-7)...........................................................................................2939 59 
Dioksafetil butirat in hodroklorid.......................................................................................................2934 99 
Dipipanon ..........................................................................................................................................2933 33 
Drotebanol..........................................................................................................................................2933 49 
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Ekgonin in njegovi estri ter derivati, ki se lahko pretvorijo v Ekgonin in kokain .............................2939 91 
Estazolam ...........................................................................................................................................2933 91 
Eticiclidin (PCE) ...............................................................................................................................2921 49 
Etilamfetamin ....................................................................................................................................2921 46 
Etil-loflazepat.....................................................................................................................................2933 91 
Etilmetiltiambuten .............................................................................................................................2934 99 
Etilmorfin ..........................................................................................................................................2939 11 
Etilmorfin fenobarbiturat ...................................................................................................................2939 19 
Etinamat .............................................................................................................................................2924 24 
Etklorvinol .........................................................................................................................................2905 51 
Etokseridin ........................................................................................................................................2933 39 
Etonitazen ..........................................................................................................................................2933 99 
Etorfin ...............................................................................................................................................2939 11 
Etriptamin...........................................................................................................................................2933 99 
 
Fenadokson .......................................................................................................................................2934 99 
Fenampromid ....................................................................................................................................2932 39 
Fenazocin ..........................................................................................................................................2933 39 
Fendimetrazin ....................................................................................................................................2934 91 
Fenetanil.............................................................................................................................................2933 39 
Fenetilin ............................................................................................................................................2939 51 
Feniciklidin .......................................................................................................................................2933 39 
Fenkamfamin .....................................................................................................................................2921 46 
Fenmetrazin .......................................................................................................................................2934 91 
Fenobarbital (fenobarbiton) ..............................................................................................................2933 53 
Fenobarbital (fenobarbiton) kuinidin .................................................................................................2933 54 
Fenobarbital johimbin ........................................................................................................................2939 99 
Fenobarbital spartein..........................................................................................................................2939 99 
Fenomorfan .......................................................................................................................................2933 49 
Fenoperidin .......................................................................................................................................2933 39 
Fenproporeks .....................................................................................................................................2926 30 
Fenproporeks resinat ..........................................................................................................................3003 90 
Fentanil ..............................................................................................................................................2933 33 
Fentermin ..........................................................................................................................................2921 46 
Fentermin resinat................................................................................................................................3003 90 
Fludiazepam .......................................................................................................................................2933 91 
Flunitrazepam.....................................................................................................................................2933 91 
Flurazepam ........................................................................................................................................2933 91 
Folkodin ............................................................................................................................................2939 11 
Furetidin ............................................................................................................................................2934 99 
 
Glutetimid ..........................................................................................................................................2925 12 
 
Halazepam..........................................................................................................................................2933 91 
Haloksazolam.....................................................................................................................................2934 91 
Heroin ................................................................................................................................................2939 11 
Hidrokodon .......................................................................................................................................2939 11 
Hidroksimetilendioksi amfetamin (N-OH MDA) ..............................................................................2921 46 
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Hidroksipetidin ..................................................................................................................................2933 39 
Hidromorfinol ...................................................................................................................................2939 11 
Hidromorfon ......................................................................................................................................2939 11 
 
Izometadon ........................................................................................................................................2922 31 
 
Kamazepam........................................................................................................................................2933 91 
Katin ..................................................................................................................................................2939 43 
Katin fenobarbiturat ...........................................................................................................................2939 43 
Katin resinat .......................................................................................................................................3003 40 
Katinon...............................................................................................................................................2939 99 
Ketazolam ..........................................................................................................................................2934 91 
Ketobemidon .....................................................................................................................................2933 33 
.KDW�UDVWOLQD��QHåLYD...........................................................................................................................1211 90 
Klobazam ..........................................................................................................................................2933 72 
Kloksazolam.......................................................................................................................................2934 91 
Klonazepam........................................................................................................................................2933 91 
Klonitazen .........................................................................................................................................2933 99 
Kloranolol ..........................................................................................................................................2933 99 
Klorazepat .........................................................................................................................................2933 91 
Klordiazepoksid ................................................................................................................................2933 91 
Klotiazepam .......................................................................................................................................2934 91 
Kodein................................................................................................................................................2939 11 
Kodein 6-glukoronid ..........................................................................................................................2939 19 
Kodein alobarbiturat...........................................................................................................................2939 19 
Kodein barbiturat ...............................................................................................................................2939 19 
Kodein ciklobarbiturat .......................................................................................................................2939 19 
Kodein ciklopentobarbiturat...............................................................................................................2939 19 
Kodein fenobarbiturat ........................................................................................................................2939 19 
Kodein kamfosulfonat ........................................................................................................................2939 19 
Kodein resinat ....................................................................................................................................3003 40 
Kodein-N-oksid hidroklorid...............................................................................................................2939 19 
Kodoksim ...........................................................................................................................................2939 19 
Koka, listje rastline.............................................................................................................................1211 30 
Kokain ...............................................................................................................................................2939 91 
Kokain pasta.......................................................................................................................................1302 19 
Konoplja (Cannabis indica) ekstrakt, tinktura....................................................................................1302 19 
Konoplja rastlina, åLYD��&DQQDELV�VDW��...............................................................................................0602 90 
.RQRSOMD�UDVWOLQD��QHåLYD��&DQQDELV�VDW�� ...........................................................................................1211 90 
Konoplja, smola .................................................................................................................................1301 90 
 
Lefetamin (SPA) ...............................................................................................................................2921 46 
Levamfetamin ....................................................................................................................................2921 46 
Levamfetamin alginat.........................................................................................................................3913 10 
Levo-A-acetilmetadol.........................................................................................................................2922 19 
Levofenacilmorfan ............................................................................................................................2933 49 
Levometamfetamin.............................................................................................................................2921 46 
Levometorfan ....................................................................................................................................2933 49 
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Levomoramid ....................................................................................................................................2934 99 
Levorfanol .........................................................................................................................................2933 41 
Lizergid (LSD) ...................................................................................................................................2939 63 
L-Metadol...........................................................................................................................................2922 19 
Loprazolam .......................................................................................................................................2933 55 
Lorazepam  ........................................................................................................................................2933 91 
Lormetazapam....................................................................................................................................2933 91 
LSD ....................................................................................................................................................2939 63 
LSD-25...............................................................................................................................................2939 63 
 
Makova slama ....................................................................................................................................1211 40 
Makove glavice ..................................................................................................................................1211 90 
Makove slame koncentrat...................................................................................................................2939 11 
Mazindol ............................................................................................................................................2933 91 
Medazapam .......................................................................................................................................2933 91 
Mefenoreks ........................................................................................................................................2921 46 
Meklokalon .......................................................................................................................................2933 55 
Meprobamat .......................................................................................................................................2924 11 
Meskalin ............................................................................................................................................2939 99 
Meskalin auriklorid ............................................................................................................................2843 30 
Meskalin platinklorid .........................................................................................................................2843 90 
Metadon ............................................................................................................................................2922 31 
Metadon intermediat ..........................................................................................................................2926 30 
Metakvalon ........................................................................................................................................2933 55 
Metakvalon resinat .............................................................................................................................3003 90 
Metamfetamin ...................................................................................................................................2939 91 
Metazocin ..........................................................................................................................................2933 39 
Metilaminoreks .................................................................................................................................2934 99 
Metilbenzodioksolilbutan-amin (MDB).............................................................................................2932 99 
Metildezorfin  ....................................................................................................................................2939 19 
Metildihidromorfin.............................................................................................................................2939 19 
Metilendioksietil amfetamin (MDA)..................................................................................................2921 46 
Metilendioksimetamfetamin (MDMA ...............................................................................................2932 99 
Metilfenidat .......................................................................................................................................2933 33 
Metilfenobarbital (metilfenobarbiton)  ..............................................................................................2933 53 
Metilfentanil in njegovi cis in trans izomeri ......................................................................................2933 33 
Metilprilon .........................................................................................................................................2933 79 
Metiltiofentanil...................................................................................................................................2933 39 
Metiprilon...........................................................................................................................................2933 49 
Metkatinon .........................................................................................................................................2922 39 
Metopon ............................................................................................................................................2939 19 
Mezokarb............................................................................................................................................2934 91 
Midazolam .........................................................................................................................................2933 91 
Mirofin ..............................................................................................................................................2939 19 
Monoacetilmorfin...............................................................................................................................2939 19 
Moramid intermediat..........................................................................................................................2934 99 
Morferidin .........................................................................................................................................2934 99 
Morfin ................................................................................................................................................2939 11 
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Morfin metobromid in drugi derivati morfina....................................................................................2939 19 
Morfin-N-oksid ..................................................................................................................................2939 19 
MPPP (metilfenilpropionoksipiperidin) ............................................................................................2933 39 
 
N-Etil MDA ......................................................................................................................................2932 99 
N-Etilamfetamin.................................................................................................................................2921 46 
N-Hidroksi MDA ..............................................................................................................................2932 99 
Nikodikodin .......................................................................................................................................2939 19 
Nikokodin ..........................................................................................................................................2939 19 
Nikomorfin ........................................................................................................................................2939 11 
Nimetazepam......................................................................................................................................2933 91 
Nitrazepam .........................................................................................................................................2933 91 
Noracimetadol ...................................................................................................................................2922 19 
Nordazepam .......................................................................................................................................2933 91 
Norkodein ..........................................................................................................................................2939 19 
Normetadon .......................................................................................................................................2922 31 
Normorfin ..........................................................................................................................................2939 19 
Norpipanon ........................................................................................................................................2933 39 
Norvlevorfanol ..................................................................................................................................2933 49 
 
Oksazepam ........................................................................................................................................2933 91 
Oksazolam..........................................................................................................................................2934 91 
Oksikodon .........................................................................................................................................2939 11 
Oksimorfin .........................................................................................................................................2939 19 
Oksimorfon .......................................................................................................................................2939 11 
Opij.....................................................................................................................................................1302 11 
 
Papaver bracteatum ............................................................................................................................1211 90 
Para-fluorofentanil ............................................................................................................................2933 39 
Paraheksil ...........................................................................................................................................2932 99 
Parametoksiamfetamin (PMA) ..........................................................................................................2922 29 
PCE ....................................................................................................................................................2921 49 
PCP (Fenciklidin)...............................................................................................................................2933 33 
PCPY..................................................................................................................................................2933 19 
Pemolin ..............................................................................................................................................2934 91 
Pentazocin ..........................................................................................................................................2933 33 
Pentobarbital (pentobarbiton) ............................................................................................................2933 53 
PEPAP ...............................................................................................................................................2933 39 
Petidin ...............................................................................................................................................2933 33 
Petidin inetrmediat C..........................................................................................................................2933 33 
Petidin intermediat A .........................................................................................................................2933 33 
Petidin intermediat B..........................................................................................................................2933 33 
PHP  ..................................................................................................................................................2933 19 
Piminodin ..........................................................................................................................................2933 39 
Pinazepam ..........................................................................................................................................2933 91 
Pipradrol ............................................................................................................................................2933 33 
Piritramid............................................................................................................................................2933 33 
Pirovaleron ........................................................................................................................................2933 91 
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Prazepam............................................................................................................................................2933 91 
Proheptazin ........................................................................................................................................2933 99 
Properidin ..........................................................................................................................................2933 39 
Propihaksedrin....................................................................................................................................2921 49 
Propiram.............................................................................................................................................2933 33 
Psilocibin ...........................................................................................................................................2939 99 
Psilocin ..............................................................................................................................................2939 99 
 
Racemetorfan ....................................................................................................................................2933 49 
Racemoramid ....................................................................................................................................2934 99 
Racemorfan .......................................................................................................................................2933 49 
Remifentanil .......................................................................................................................................2933 39 
Roliciclidin.........................................................................................................................................2933 99 
 
Sekbutabarbital ..................................................................................................................................2933 53 
Sekobarbital .......................................................................................................................................2933 53 
Sekobarbital (sekobarbiton) resinat....................................................................................................3003 90 
Sfenetil-fenil-acetoksi-piperidin (PEPAP) ........................................................................................2933 39 
SPA ....................................................................................................................................................2921 49 
STP, DOM  ........................................................................................................................................2922 29 
Sufentanil ..........................................................................................................................................2934 91 
Sulfentanil ..........................................................................................................................................2934 91 
 
Tebain ................................................................................................................................................2939 11 
Tebakon .............................................................................................................................................2939 11 
Temazepam ........................................................................................................................................2933 91 
Tenamfetamin ....................................................................................................................................2932 99 
Tenociklidin (TCP) ...........................................................................................................................2934 99 
Tetrahidrokanibanol-THC, vsi izomeri ..............................................................................................2932 95 
Tetrazepam.........................................................................................................................................2933 91 
Tilidin ................................................................................................................................................2922 44 
Tiofentanil .........................................................................................................................................2934 99 
Triazolam ...........................................................................................................................................2933 91 
Triheksifenidil ....................................................................................................................................2933 39 
Trimeperidin ......................................................................................................................................2933 33 
Vinilbital (vinilbiton) .........................................................................................................................2933 53 
 
Zipeprol ..............................................................................................................................................2933 99 
 
Opomba:  
Zgornji seznam zajema tudi vse izomere, soli, estre, etre, molekulske spojine in derivate, þH�NRW�WDNL�

REVWRMDMR�LQ�VR�PRåQL� 
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SEZNAM PREKURZORJEV (PREDHODNIKOV) 
(UREJEN PO TARIFNIH ŠTEVILKAH) 

 
Tar. št. Ime oziroma naziv 

 
2707 20 7ROXHQ��þLVWRþH�SRG���� 
 
2806 10 Klorovodikova kislina 
2806 10 Solna kislina 
 
2807 00 äYHSORYD�NLVOLQD 
 
2841 61 Kalijev permanganat 
 
2902 30 7ROXHQ��þLVWRþH�QDG���� 
 
2909 11 Etil eter 
 
2914 11 Aceton 
 
2914 12 Metil etil keton 
 
2914 31 1-Fenil-2-propanon 
 
2915 24 Anhidrid ocetne kisline 
 
2916 34 Fenilocetna kislina 
 
2922 43 Antranilna kislina 
 
2924 23 N-Acetilantranilna kislina 
 
2932 91 Izosafrol 
 
2932 92 3,4-Metilendioksifenil-2-propanon 
 
2932 93 Piperonal 
  
2932 94 Safrol 
 
2933 32 Piperidin 
2933 32 Piperidin auriklorid 
2933 32 Piperidin hidrogentartrat 
2933 32 Piperidin hidroklorid 
2933 32 Piperidin nitrat 
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2933 32 Piperidin pikrat 
2933 32 Piperidin platinklorid 
2933 32 Piperidin tiocianat 
 
2939 41 Efedrin 
2939 41 Efedrin hidroklorid 
2939 41 Efedrin nitrat 
2939 41 Efedrin sulfat 
 
2939 42 Pseudoefedrin 
2939 42 Pseudoefedrin hidroklorid 
2939 42 Pseudoefedrin sulfat 
 
2939 43 Norefedrin 
 
2939 61 Ergometrin 
2939 61 Ergometrin hidroklorid 
2939 61 Ergometrin maleat 
2939 61 Ergometrin oksalat 
2939 61 Ergometrin tartrat 
2939 62 Ergotamin 
2939 62 Ergotamin hidroklorid 
2939 62 Ergotamin sukcinat 
2939 62 Ergotamin tartrat 
 
2939 63 Lisergova kislina 
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SEZNAM PREKURZORJEV (PREDHODNIKOV) 
(UREJEN PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU) 

 
Ime oziroma naziv Tarifna številka harmoniziranega sistema 
 
1-Fenil-2-propanon ............................................................................................................................2914 31 
3,4-Metilendioksifenil-2-propanon ....................................................................................................2932 92 
 
Aceton ................................................................................................................................................2914 11 
Anhidrid ocetne kisline ......................................................................................................................2915 24 
Antranilna kislina ...............................................................................................................................2922 43 
 
Efedrin................................................................................................................................................2939 41 
Efedrin hidroklorid.............................................................................................................................2939 41 
Efedrin nitrat ......................................................................................................................................2939 41 
Efedrin sulfat......................................................................................................................................2939 41 
Ergometrin..........................................................................................................................................2939 61 
Ergometrin hidroklorid.......................................................................................................................2939 61 
Ergometrin maleat ..............................................................................................................................2939 61 
Ergometrin oksalat .............................................................................................................................2939 61 
Ergometrin tartrat ...............................................................................................................................2939 61 
Ergotamin...........................................................................................................................................2939 62 
Ergotamin hidroklorid........................................................................................................................2939 62 
Ergotamin sukcinat.............................................................................................................................2939 62 
Ergotamin tartrat ................................................................................................................................2939 62 
Etil eter ...............................................................................................................................................2909 11 
 
Fenilocetna kislina .............................................................................................................................2916 34 
 
Izosafrol..............................................................................................................................................2932 91 
 
Kalijev permanganat ..........................................................................................................................2841 61 
Klorovodikova kislina........................................................................................................................2806 10 
 
Lisergova kislina ................................................................................................................................2939 63 
Metil etil keton ...................................................................................................................................2914 12 
 
N-Acetilantranilna kislina ..................................................................................................................2924 23 
Norefedrin ..........................................................................................................................................2939 43 
 
Piperidin .............................................................................................................................................2933 32 
Piperidin auriklorid ............................................................................................................................2933 32 
Piperidin hidrogentartrat ....................................................................................................................2933 32 
Piperidin hidroklorid ..........................................................................................................................2933 32 
Piperidin nitrat....................................................................................................................................2933 32 
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Piperidin pikrat...................................................................................................................................2933 32 
Piperidin platinklorid .........................................................................................................................2933 32 
Piperidin tiocianat ..............................................................................................................................2933 32 
Piperonal ............................................................................................................................................2932 93 
Pseudoefedrin.....................................................................................................................................2939 42 
Pseudoefedrin hidroklorid..................................................................................................................2939 42 
Pseudoefedrin sulfat ...........................................................................................................................2939 42 
 
Safrol ..................................................................................................................................................2932 94 
Solna kislina.......................................................................................................................................2806 10 
7ROXHQ��þLVWRþH�QDG���� ....................................................................................................................2902 30 
7ROXHQ��þLVWRþH�SRG���� ....................................................................................................................2707 20 
 
äYHSORYD�NLVOLQD .................................................................................................................................2807 00 
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SEZNAM BOJNIH STRUPOV IN NJIHOVIH PREDHODNIKOV (BSP) 
(Vezan na Zakon o ratifikaciji konvencije MPKO (Uradni list RS, št. 34/97) 

(UREJEN PO TARIFNIH OZNAKAH) 
 

Tar. oznaka  HS Ime oziroma naziv 
2811.19 Vodikov cianid  
2812.10 Arzenov triklorid  
2812.10 Fosgen  
2812.10 Fosforjev oksiklorid  
2812.10 Fosforjev triklorid  
2812.10 Fosforjev pentaklorid  
2812.10 Karbonil diklorid (Fosgen) 
2812.10 Tionil klorid  
2812.10 äYHSORY�PRQRNORULG� 
2812.10 äYHSORY�GLNORULG� 
2851.00 Klorciani  
2903.30 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)-1- propen (PFIB) 
2903.30 PFIB  
2904.90 Kloropikrin  
2904.90 Trikloronitrometan (Kloropikrin) 
2905.19 3,3-Dimetilbutan-2-ol (Pinakolil alkohol) 
2905.19 Pinakolil alkohol  
2918.19 Benzilova kislina 
2918.19 2,2-Difenil-2-hidroksi ocetna kislina  
2920.90 Dietil fosfit  
2920.90 Dimetil fosfit  
2920.90 Trietil fosfit  
2920.90 Trimetil fosfit  
2921.19 Dialkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr) N,N-dialkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr)-fosforamidati 
2921.19 N,N-Dialkil(Me,Et,n-Pr ali i-Pr)aminoetil-2- kloridi in ustrezne protonirane soli 
2921.19 N,N-dialkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr) fosforamidni dihalidi 
2921.19 Dušikovi iperiti 
2921.19 HN1 
2921.19 HN2 
2921.19 HN3 
2921.19 Bis(2-kloroetil)etilamin (HN1) 
2921.19 Bis(2-kloroetil)metilamin (HN2) 
2921.19 Tris(2-kloroetil)amin (HN3) 
2922.13 Trietanolamin  
2922.19 Etildietanolamin  
2922.19 N,N-Dialkil(Me,Et,n-Pr ali i-Pr) aminoetan-2-oli in ustrezne protonirane soli razen:  

N,N-Dimetilaminoetanol in ustrezne protonirane soli  
N,N-Dietilaminoetanol in ustrezne protonirane soli 

2922.19 Metildietanolamin 
2930.90 O-Alkil(H ali-&����YNOMXþQR�FLNORDOLO�6-2 dialkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr)-aminoetil alkil 

(Me,Et,n-Pr ali i-Pr)fosfonotiolati in ustrezne alkilirane ali protonirane soli 
2930.90 Amiton  
2930.90 N,N-Dialkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr)  aminoetan-2-tioli in ustrezne protonirane soli 
2930.90 O,O-Dietil S-[2-dietilamino)etil] fosforotiolat in ustrezne alkilirane ali protonirane 

soli (Amiton) 
2930.90 O-Etil S-2-dizopropil aminoetil metil fosfonotiolat (VX) 
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2930.90 Bis(2-hidroksietil)sulfid (Tiodiglikol)  
2930.90 Iperit  
2930.90 Kisikov iperit  
2930.90 2-Kloroetil klorometil sulfid  
2930.90 Bis(2-kloroetil)sulfid bis(2-kloroetiltio)metan  
2930.90 1,2-Bis(2-kloroetiltio)etan  
2930.90 1,3-Bis(2-kloroetiltio)-n-propan  
2930.90 1,4-Bis(2-kloroetiltio)-n-butan  
2930.90 1,5-Bis(2-kloroetiltio)-n-pentan  
2930.90 Bis(2-kloroetiltiometil)eter  
2930.90 Bis(2-kloroetiltioetil)eter (kisikov iperit) 
2930.90 Tiodiglikol  
2930.90 VX  
2930.90 äYHSORYL�LSHULWL 
2931.00 Alkil(Me,Et,n-Pr ali i-Pr)fosfonildifluoridi 
2931.00 O-$ONLO��+�DOL�&����YNOMXþQR�FLNORDONLO��2-2-diakil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr)-aminoetil 

alkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr)fosfonit in ustrezne alkilirane ali protonirane soli 
2931.00 O-Alkil(-&����YNOMXþQR�FLNORDONLORP�DONLO��0H�(W�Q-Pr ali i-Pr)-fosfonofluoridati 
2931.00 O-Alkil (-&����YNOMXþQR�FLNORDONLO�1�1-dialkil  (Me,Et, n-Pr ali i-Pr) 

fosforamidocianidati 
2931.00 Dimetil metilfosfonat  
2931.00 O-Etil N,N-dimetil fosforamidocianidati (Tabun) 
2931.00 O-Etil O-2-dizopropilaminoetil metilfosfonit  
2931.00 O-Etil O-2-dizopropilaminoetil metilfosfonit(QL)  
2931.00 O-Izopropil metilfosfonofluoridat (Sarin)  
2931.00 O-Izopropil metilfosfonokloridat (Klorosarin) 
2931.00 .HPLNDOLMH�NL�YVHEXMHMR�IRVIRUMHY�DWRP��QD�NDWHUHJD�VH�YHåH�HQD�metilna, etilna ali 

propilna (normalna ali izo) skupina,vendar nobeni nadaljnji ogljikovi atomi 
2931.00 Klorosarin 
2931.00 Klorosoman  
2931.00 2-Klorovinildiklorarzin (Luizit 1)  
2931.00 Bis(2-klorovinil)kloroarzin (Luizit 2) 
2931.00 Tris(2-klorvinil)arzin (Luizit 3) 
2931.00 Luizit 1 
2931.00 Luizit 2  
2931.00 Luizit 3 
2931.00 Metilfosfonildifluorid  
2931.00 Metilfosfonildifluorid (DF) 
2931.00 Metilfosfonil diklorid  
2931.00 Metilfosfonil difluorid 
2931.00 O-Pinakolil metilfosfonokloridat (Klorosoman) 
2931.00 O-Pinakolil metilfosfonofluoridat (Soman) 
2931.00 Sarin 
2931.00 Soman  
2931.00 Tabun 
2933.39 BZ  
2933.39 Kinuklidin-3-ol  
2933.39 3-Kinuklidinil benzilat (BZ) 
3002.90 Saksitoksin  
3504.00 Ricin  
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SEZNAM BOJNIH STRUPOV IN NJIHOVIH PREDHODNIKOV (BSP) 
(Vezan na Zakon o ratifikaciji konvencije MPKO (Uradni list RS, št. 34/97) 

(UREJEN PO ABECEDI) 

Tar. oznaka  HS Ime oziroma naziv 
2931.00 Alkil(Me,Et,n-Pr ali i-Pr)fosfonildifluoridi 
2930.90 Amiton  
2812.10 Arzenov triklorid  
2918.19 Benzilova kislina 
2930.90 Bis(2-hidroksietil)sulfid (Tiodiglikol)  
2921.19 Bis(2-kloroetil)etilamin (HN1) 
2921.19 Bis(2-kloroetil)metilamin (HN2) 
2930.90 Bis(2-kloroetil)sulfid bis(2-kloroetiltio)metan  
2930.90 1,2-Bis(2-kloroetiltio)etan  
2930.90 1,4-Bis(2-kloroetiltio)-n-butan  
2930.90 1,5-Bis(2-kloroetiltio)-n-pentan  
2930.90 1,3-Bis(2-kloroetiltio)-n-propan  
2930.90 Bis(2-kloroetiltiometil)eter  
2930.90 Bis(2-kloroetiltioetil)eter (kisikov iperit) 
2931.00 Bis(2-klorovinil)kloroarzin (Luizit 2) 
2933.39 BZ  
2921.19 Dialkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr) N,N-dialkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr)-fosforamidati 
2920.90 Dietil fosfit  
2918.19 2,2-Difenil-2-hidroksi ocetna kislina  
2920.90 Dimetil fosfit  
2931.00 Dimetil metilfosfonat  
2905.19 3,3-Dimetilbutan-2-ol (Pinakolil alkohol) 
2921.19 Dušikovi iperiti 
2922.19 Etildietanolamin  
2812.10 Fosforjev oksiklorid  
2812.10 Fosforjev pentaklorid  
2812.10 Fosforjev triklorid  
2812.10 Fosgen  
2921.19 HN1 
2921.19 HN2 
2921.19 HN3 
2930.90 Iperit  
2812.10 Karbonil diklorid (Fosgen) 
2931.00 .HPLNDOLMH�NL�YVHEXMHMR�IRVIRUMHY�DWRP��QD�NDWHUHJD�VH�YHåH�HQD�metilna, etilna ali 

propilna (normalna ali izo) skupina,vendar nobeni nadaljnji ogljikovi atomi 
2933.39 Kinuklidin-3-ol  
2933.39 3-Kinuklidinil benzilat (BZ) 
2851.00 Klorciani  
2931.00 Klorosarin 
2931.00 Klorosoman  
2931.00 2-Klorovinildiklorarzin (Luizit 1)  
2930.90 Kisikov iperit  
2930.90 2-Kloroetil klorometil sulfid  
2904.90 Kloropikrin  
2931.00 Luizit 1 
2931.00 Luizit 2  
2931.00 Luizit 3 
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2922.19 Metildietanolamin 
2931.00 Metilfosfonildifluorid  
2931.00 Metilfosfonildifluorid (DF) 
2931.00 Metilfosfonil diklorid  
2931.00 Metilfosfonil difluorid 
2922.19 N,N-Dialkil(Me,Et,n-Pr ali i-Pr) aminoetan-2-oli in ustrezne protonirane soli razen:  

N,N-Dimetilaminoetanol in ustrezne protonirane soli  
N,N-Dietilaminoetanol in ustrezne protonirane soli 

2930.90 N,N-Dialkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr)  aminoetan-2-tioli in ustrezne protonirane soli 
2921.19 N,N-Dialkil(Me,Et,n-Pr ali i-Pr)aminoetil-2- kloridi in ustrezne protonirane soli 
2921.19 N,N-Dialkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr) fosforamidni dihalidi 
2931.00 O-Alkil (H ali C10, vkljuþQR�FLNORDONLO��2-2-diakil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr)-aminoetil 

alkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr)fosfonit in ustrezne alkilirane ali protonirane soli 
2931.00 O-Alkil(-&����YNOMXþQR�FLNORDONLORP�DONLO��0H�(W�Q-Pr ali i-Pr)-fosfonofluoridati 
2931.00 O-Alkil (-C10, vkOMXþQR�FLNORDONLO�1�1-dialkil  (Me,Et, n-Pr ali i-Pr) 

fosforamidocianidati 
2930.90 O-Alkil(H ali-&����YNOMXþQR�FLNORDOLO�6-2 dialkil (Me,Et,n-Pr ali i-Pr)-aminoetil alkil 

(Me,Et,n-Pr ali i-Pr)fosfonotiolati in ustrezne alkilirane ali protonirane soli 
2931.00 O-Etil N,N-dimetil fosforamidocianidati (Tabun) 
2930.90 O-Etil S-2-dizopropil aminoetil metil fosfonotiolat (VX) 
2931.00 O-Etil O-2-dizopropilaminoetil metilfosfonit  
2931.00 O-Etil O-2-dizopropilaminoetil metilfosfonit(QL)  
2931.00 O-Izopropil metilfosfonofluoridat (Sarin)  
2931.00 O-Izopropil metilfosfonokloridat (Klorosarin) 
2931.00 O-Pinakolil metilfosfonofluoridat (Soman) 
2931.00 O-Pinakolil metilfosfonokloridat (Klorosoman) 
2930.90 O,O-Dietil S-[2-dietilamino)etil] fosforotiolat in ustrezne alkilirane ali protonirane 

soli (Amiton) 
2903.30 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)-1- propen (PFIB) 
2903.30 PFIB  
2905.19 Pinakolil alkohol  
3504.00 Ricin  
3002.90 Saksitoksin  
2931.00 Sarin 
2931.00 Soman  
2931.00 Tabun 
2930.90 Tiodiglikol  
2812.10 Tionil klorid  
2920.90 Trietil fosfit  
2922.13 Trietanolamin  
2904.90 Trikloronitrometan (Kloropikrin) 
2920.90 Trimetil fosfit  
2921.19 Tris(2-kloroetil)amin (HN3) 
2931.00 Tris(2-klorvinil)arzin (Luizit 3) 
2811.19 Vodikov cianid  
2930.90 VX  
2812.10 äYHSORY�GLNORULG� 
2812.10 äYHSORY�PRQRNORULG� 
2930.90 äYHSORYL�LSHULWL 
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Popravek

V seznamu zdravil, za katera je bilo od 13. 11. 2001 do 14. 12. 2001 izdano dovoljenje za promet, objavljenem v Uradnem listu R S, št. 106-5154/01 z dne 21. 12.
2001, se pri naslednjih zdravilih podatki o zdravilu pravilno glasijo:
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Popravek

V seznamu zdravil, za katera je bilo od 15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 izdano dovoljenje za promet, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6-277/02 z dne 25. 1. 2002, se
pri naslednjih zdravilih podatki o zdravilu pravilno glasijo:
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Popravek

V sklepu o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zbornič-
nega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za
leto 2000 in 2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6-
373/01 z dne 26. 1. 2001, se drugi odstavek 10. člena
pravilno glasi:

“Zbornični prispevek za leto 2001 se odmeri do 31. 3.
2002.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Ervin Kuhar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

Direktor

– Popravek sklepa o začasnem financiranjuObčine Litija
Popravek

V sklepu o začasnem financiranju Občine Litija, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 2-73/02 z dne 11. 1. 2002,
se v prvem stavku III. točke letnica pravilno glasi: 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvahodloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS,Center za izobraževanje odraslih SlovenjGradec
Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o usta-
novitvi javnega zavoda MOCIS, Center za izobraževanje odra-
slih, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11-707/01 z dne
16. 2. 2001, se v 2. členu spremenijo šifre dejavnosti, in
sicer:

– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-
vanje

– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje
– M/80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izo-

braževanje
– M/80.301 Višješolsko izobraževanje
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.

Direktor
Občinske uprave Mestne občine

Slovenj Gradec
Ivan Plevnik, univ. dipl. jur. l. r.

– Popravek sklepa o ukinitvi javnega dobra
Popravek

V sklepu o ukinitvi javnega dobra (Škocjan), objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 51-2793/01 z dne 21. 6.
2001, se v 1. členu popravi izmera parcele s št. 3056/2,
k.o. Stara vas, ki znaša 64 m2.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.
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Popravek

V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih PUP za
staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja
003-T3-4C-029 Tržič – mesto), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 11/96, se v grafičnem delu odloka (meja pro-
storskih enot - M1:2880 in zbirna karta izhodišč posegov -
M1:1000) popravi tako, da se:

1. iz območja za proizvodnjo - P izloči zemljišče parc.
št. 306 k.o. Tržič,

2. prikaže meja UN PUR v pripravi.
Grafični del popravka odloka je občanom na vpogled

na Uradu za urejanje prostora Občine Tržič in na Oddelku za
okolje in prostor Upravne enote Tržič.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

DRŽAVNI ZBOR
536. Zakon o krmi (ZKrmi) 933

VLADA
537. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi javne-

ga podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. 941
538. Uredba o dopolnitvah uredbe o pogojih in načinu

prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s
carinskim blagom 941

592. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu
2002 izdajajo priložnostni kovanci 995

593. Uredba o spremembi uredbe o kombinirani no-
menklaturi s carinskimi stopnjami 995

539. Odlok o dopolnilnem premoženju, ki se preda
Prvemu pokojninskemu skladu Republike
Slovenije 942

540. Sklep o soglasju za odprtje Generalnega konzu-
lata Republike Madžarske v Republiki Sloveniji s
sedežem v Lendavi 944

541. Sklep o razrešitvi stalne predstavnice Republike
Slovenije pri organizaciji za prepoved kemičnega
orožja (OPCW) 944

542. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o or-
ganizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica 944

543. Odločba o imenovanju 946
544. Odločba o imenovanju 946
545. Odločba o imenovanju 946
546. Odločba o imenovanju 947

MINISTRSTVA
547. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-

gospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja Brežice 947

548. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja Celje 947

549. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja Maribor 948

550. Pravilnik o obveščanju glede zadržanja pošiljk ras-
tlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih pred-
metov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvo-
za, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje
škodljivih organizmov 948

551. Odločba o dopolnitvah odločbe o prepovedi uvo-
za in prevoza določenih pošiljk zaradi prepreči-
tve vnosa slinavke in parkljevke 951

552. Dopolnitev seznama zdravil, za katera je bilo od
15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 izdano dovoljenje
za promet 951

553. Dopolnitev seznama zdravil, za katera je od 15.
12. 2001 do 14. 1. 2002 prenehalo veljati dovo-
ljenje za promet 953

554. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano či-
sto premijo prostovoljnega dodatnega zavarova-
nja za mesec januar 2002 956

USTAVNO SODIŠČE
555. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka

za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Radovljica začasnim zadržanjem izvrše-
vanje določbe ter določitvijo načina izvršitve
začasne odredbe 956

556. Odločba o razveljavitvi 22. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju pravnih oseb z  družbenim
kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo, in
o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo de-
javnost prirejanja posebnih iger na srečo 958

BANKA SLOVENIJE
557. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 18. 2. do 24. 2. 2002 960

VSEBINA
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE
558. Sklep o dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice

Slovenije 964
559. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije »Do-

bim podarim« 965
560. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije

»Olimpijska srečka« 965
561. Poročilo o izidu glasovanja za volitve članov Sve-

ta sodnikov za prekrške iz vrst sodnikov za prekr-
ške prve in druge stopnje 965

562. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za januar 2002 967

OBČINE

BRASLOVČE
563. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto

2002 967
564. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgo-

je v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslov-
če OE vrtec Braslovče 969

DOBRNA
565. Sklep o skupnem elektronskem naslovu Občin-

ske uprave občine Dobrna 969

DORNAVA
566. Sklep o izvajalcu odvajanja in čiščenja komunal-

nih odpadnih voda na območju Občine Dornava 970
567. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo 970

GORENJA VAS – POLJANE
568. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Polja-

ne za leto 2002 970

GORNJA RADGONA
569. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2002 973

GRAD
570. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Grad za leto 2001 973

HAJDINA
571. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2002 974
572. Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in ob-

delavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto
Ptuj, d.o.o. 975

573. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo,
kot obvezne javne službe 976

JESENICE
574. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občin-

ske uprave občine Jesenice 976
575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Jesenice 976

KRŠKO
576. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2002 978

METLIKA
577. Odlok o proračunu Občine Metlika  za leto 2002 980

MOZIRJE
578. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske

uprave Občine Mozirje 982

NOVO MESTO
579. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spre-

membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega dru-

žbenega plana občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Novo mesto (programska zasnova za za-
zidalni načrt za nadomestno industrijsko cono Brš-
ljin) 982

580. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o zazidal-
nem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belo-
kranjski cesti v Novem mestu 983

OPLOTNICA
581. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslo-

vu Občinske uprave občine Oplotnica 984

PODČETRTEK
582. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine

Podčetrtek 984

POSTOJNA
583. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2002 984

RAVNE NA KOROŠKEM
584. Sklep o določitvi cen programov v javnem Vrtcu

Ravne na Koroškem 985

ROGATEC
585. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2002 986

SLOVENSKA BISTRICA
586. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za

leto 2002 987

TIŠINA
587. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2002 990

TURNIŠČE
588. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2002 992

VOJNIK
589. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega  družbenega plana Ob-
čine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Vojnik – prostorski plan Ob-
čine Vojnik 994

590. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje 994

ZAVRČ
591. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenih

programov v vrtcu v Občini Zavrč 994

POPRAVKI
– Popravek seznama zdravil, za katera je bilo od

13. 11. 2001 do 14. 12. 2001 izdano dovoljenje
za promet 1018

– Popravek seznama zdravil, za katera je bilo od
15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 izdano dovoljenje
za promet 1019

– Popravek seznama zdravil, za katera je od 15.
12. 2001 do 14. 1. 2002 prenehalo veljati dovo-
ljenje za promet 1020

– Popravek sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbi-
ranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije za leto 2000 in 2001 1020

– Popravek sklepa o začasnem financiranju Obči-
ne Litija 1020

– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Cen-
ter za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec 1020

– Popravek sklepa o ukinitvi javnega dobra 1020
– Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogo-

jih PUP za staro mestno jedro Tržiča – ožje ob-
močje (za del območja 003-t3-4c-029 Tržič – me-
sto) 1021
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Nova izdaja

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
IN SODNEM REGISTRU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Brusa

in SODNEM REGISTRU
Obsežne dopolnitve zakona o gospodarskih družbah so bile za novega sodnika
dr. Marka Brusa izziv, da se je sistematično, od točke do točke, lotil razlage
obširnega zakona. Pri tem posebej opozarja na vse nove zakonske določbe, na
njihov izvor in pomen, tako da je njegov avtorski prispevek v tej knjigi že zasnova
komentarja zakona.

Ker v uvodnih pojasnilih dr. Brus posebej opozarja na drugo zakonodajo na področju
gospodarskega prava, sta v tej knjigi, poleg zakona o sodnem registru, objavljena
tudi zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in del zakona
o finančnem poslovanju podjetij, ki vsebuje določbe o izbrisih gospodarskih družb iz
sodnega registra brez likvidacije.

Cena 5154 SIT z DDV 10562
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

PREDPISI O VLADI RS IN MINISTRSTVIH

Zakona o Vladi Republike Slovenije ter o organizaciji in delovnem področju ministrstev sta bila
po sprejetju pred osmimi leti pogosto spreminjana in dopolnjevana. Na pobudo in v sodelovanju
z uradom  generalnega sekretarja slovenske vlade je založba Uradni list izdala prečiščeni besedili
obeh  zakonov in  vse prehodne določbe posameznih sprememb in dopolnitev omenjenih
zakonov. Na koncu knjižice s trdimi platnicami pa je objavljen Poslovnik Vlade Republike Slovenije,
ki je začel veljati sredi minulega leta.

Cena 2441 SIT z DDV 10571

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O VLADI RS IN MINISTRSTVIH Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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	580. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

	OPLOTNICA
	581. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Obèinske uprave obèine Oplotnica

	PODČETRTEK
	582. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Podčetrtek

	POSTOJNA
	583. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2002

	RAVNE NA KOROŠKEM
	584. Sklep o določitvi cen programov v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem

	ROGATEC
	585. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2002

	SLOVENSKA BISTRICA
	586. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002

	TIŠINA
	587. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2002

	TURNIŠČE
	588. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2002

	VOJNIK
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	POPRAVKI
	- Popravek seznama zdravil, za katera je bilo od 13. 11. 2001 do 14. 12. 2001 izdano dovoljenje za promet
	- Popravek seznama zdravil, za katera je bilo od 15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 izdano dovoljenje za promet
	- Popravek seznama zdravil, za katera je od 15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
	- Popravek sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 20
	- Popravek sklepa o začasnem financiranju Občine Litija
	- Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slove
	- Popravek sklepa o ukinitvi javnega dobra
	- Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih PUP za staro mestno jedro Tržiča - ožje območje (za del območja 003-t3-4c-0




