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MINISTRSTVA

3882. Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano
vrednost

Na podlagi 18., 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66.
člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 89/98, 17/00 – odločba US, 30/01 in 67/02) izdaja
minister za finance

P R A V I L N I K
o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje zakona o davku

na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 –
odločba US, 30/01 in 67/02; v nadaljnjem besedilu: ZDDV).

II. PREDMET OBDAVČITVE

2. člen
(popravilo stvari, opustitev in dopustitev dejanja)

(1) Popravilo stvari, opustitev in dopustitev nekega de-
janja se šteje za opravljanje storitev.

(2) Opustitev dejanja pomeni predvsem odrekanje od
konkuriranja na trgu ter prenehanje opravljanja dejavnosti. Do-
pustitev dejanja med drugim pomeni tudi dovolitev uporabe
premičnih oziroma nepremičnih stvari in premoženjskih pravic.

3. člen
(uporaba naročnikovega materiala)

(1) Če naročnik izroči proizvajalcu material zaradi pre-
delave, obdelave, dodelave ali izdelave določenega izdelka,
ta izročitev ne šteje za promet blaga v smislu ZDDV.

(2) Če proizvajalec iz prejšnjega odstavka ne porabi
vsega materiala, ki mu ga je izročil naročnik in mu neporab-
ljenega materiala ne vrne, se šteje, da je naročnik v tem delu
opravil obdavčljivo dobavo materiala proizvajalcu.

4. člen
(zamenjava)

(1) Pri zamenjavi blaga ali storitev se šteje, da je vsak
dobavitelj oziroma izvajalec storitev opravil obdavčljivo do-
bavo.

(2) Zamenjava vračljive embalaže se ne šteje za zame-
njavo blaga v smislu 9. točke drugega odstavka 4. člena
ZDDV, če jo dobavitelj blaga v vračljivi embalaži vodi eviden-
čno v skladu z uzancami o vračanju in prevzemanju vračljive
embalaže.

5. člen
(statusno preoblikovanje družb)

Pri statusnem preoblikovanju družbe z združitvijo (pri-
pojitev ali spojitev), delitvijo ter s spremembo pravnoorgani-
zacijske oblike, ki se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo to
področje, se za prenos blaga in pravic na univerzalnega
pravnega naslednika prenosnika šteje, da promet ni bil oprav-
ljen.

6. člen
(prenos podjetja)

Pri prenosu podjetja ali dela podjetja (sredstev in virov
sredstev) na drugega davčnega zavezanca se šteje, da pro-
met blaga ni bil opravljen le, če prevzemnik podjetja ali dela
podjetja, kot naslednik prenosnika, nadaljuje dejavnost po-
djetja ali dela podjetja.

7. člen
(stvarni vložki)

(1) Če davčni zavezanec prispeva stvarni vložek v
družbo (davčnega zavezanca), od katerega ni imel pravice
do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost (v nadalj-
njem besedilu: DDV), se šteje, da promet ni bil opravljen.

(2) Če davčni zavezanec prispeva stvarni vložek v dru-
žbo (davčnega zavezanca), od katerega je imel pravico do
odbitka vstopnega DDV se šteje, da promet ni bil opravljen,
če se stvarni vložek uporablja za opravljanje dejavnosti, od
katere se obračunava in plačuje DDV.

(3) Če se stvarni vložki iz prvega in drugega odstavka
tega člena uporabljajo za druge namene, kot za tiste, za
katere ima prevzemnik pravico do odbitka vstopnega DDV,
je potrebno plačati DDV v skladu z določbami ZDDV, ki
veljajo za obračun DDV od uporabe blaga in storitev za
zasebne namene.

8. člen
(likvidacija in stečaj)

(1) Dobave blaga in storitev, opravljene v postopku
likvidacije in v postopku stečaja, se v skladu z ZDDV štejejo
za obdavčljiv promet blaga in storitev.

(2) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na prodajo celote
sredstev stečajne mase stečajnega dolžnika.
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9. člen
(prodaja blaga v postopku izvršbe)

(1) Če z zakonom pooblaščeni organ v postopku izvrš-
be proda blago, se šteje, da je dolžnik blago neposredno
dobavil kupcu.

(2) DDV v imenu dolžnika obračuna organ, ki vodi
postopek izvršbe, na dokumentu o prodaji blaga.

10. člen
(zastava stvari in ustanovitev zastavne pravice)

(1) Izročitev stvari v zastavo in ustanovitev zastavne
pravice se ne šteje za dobavo blaga oziroma storitev.

(2) Če zastavni upnik ali nekdo tretji, ki sta ga spora-
zumno določila zastavitelj in zastavni upnik, uporablja za-
stavljeno stvar proti plačilu, se takšna uporaba šteje za ob-
davčljiv promet.

(3) Če zastavni upnik zastavljene stvari ne proda, nanj
pa preide lastninska pravica na zastavljeni stvari se šteje, da
je opravljen promet blaga s strani zastavitelja zastavnemu
upniku.

11. člen
(odškodnina, delna izpolnitev pogodbe)

(1) Od odškodnin se ne obračunava in ne plačuje DDV.
(2) Za odškodnino iz prejšnjega odstavka se štejejo:
– dobava, ki jo dobavitelj opravi kot povračilo za ško-

do, nastalo na podlagi prejšnje dobave, če dobavitelj odgo-
varja za škodo in njene posledice na podlagi zakona ali
pogodbe;

– zamudne obresti, ki jih davčni zavezanec zaračunava
svojim dolžnikom do višine predpisanih zamudnih obresti in
stroški opomina;

– pogodbene kazni;
– povračila škode zaradi razveljavitve pogodbe, če plač-

nik za to ni pridobil nikakršnega blaga oziroma ni prejel
nikakršne storitve.

(3) Če se pogodba izpolni deloma, se od te delne
izpolnitve plača DDV.

12. člen
(vračilo blaga)

(1) Šteje se, da dobava ni bila izvršena, če je prišlo do
prekinitve pogodbe oziroma odpovedi dobave blaga ali od-
povedi izvršitve storitve in stranki druga drugi vrneta vse, kar
sta do prekinitve pogodbe prejeli v zvezi z njenim izvrševa-
njem.

(2) Če dobavitelj zamenja eno blago z drugim enako-
vrednim blagom se šteje, da je bila opravljena prvotno na-
meravana dobava blaga, ki se šteje za obdavčljiv promet.

(3) Če dobavitelj v garancijskem roku zamenja dobav-
ljeno blago z drugim blagom iste vrste, enake trgovske kvali-
tete in tehničnih karakteristik, ta dobava ne šteje za obdav-
čljiv promet.

(4) Če dobavitelj iz drugega in tretjega odstavka tega
člena da v zamenjavo drugo blago, manjše ali večje vredno-
sti, te razlike zmanjšujejo oziroma povečujejo davčno osno-
vo.

13. člen
(donacije)

Znesek, ki ga davčni zavezanec izplača osebam, ki so
v skladu s predpisi ustanovljene za opravljanje humanitarne,
kulturne, znanstvene, zdravstvene, socialno-varstvene,
vzgojno-izobraževalne, športne, verske ali sindikalne dejav-
nosti in ne gre za plačilo za opravljeno dobavo blaga oziro-
ma storitev, ni predmet DDV.

14. člen
(članarine)

(1) Od članarin se ne obračunava DDV, če prejeta
članarina ne predstavlja plačila za opravljanje enake ali po-
dobne dejavnosti, kot jo opravlja drug davčni zavezanec v
skladu s 13. členom ZDDV.

(2) Če oseba iz tretjega odstavka 13. člena ZDDV, ki
prejema članarino, opravlja izključno dejavnost oziroma tran-
sakcije, navedene v tretjem odstavku 13. člena ZDDV, čla-
narina ni predmet DDV. Če oseba, ki prejema članarino,
opravlja dejavnost iz drugega odstavka 13. člena ZDDV in
hkrati opravlja dejavnost oziroma transakcije, navedene v
tretjem odstavku 13. člena ZDDV, obračuna DDV od dela
članarine, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost.

(3) Od članarin, ki jih prejemajo nepridobitne organiza-
cije iz 11. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV se DDV
ne plačuje, če ni verjetno, da oprostitev DDV vodi k izkrivlja-
nju konkurence, razen če članarina predstavlja plačilo za
promet blaga oziroma storitev iz tretjega odstavka 26. člena
ZDDV.

(4) Če članarino prejme davčni zavezanec, ki izpolnjuje
pogoje iz drugega odstavka 26. člena ZDDV in je priglasil
davčnemu organu, da bo opravljal svojo dejavnost kot opro-
ščeno po 11. točki prvega odstavka 26. člena ZDDV, lahko
uveljavlja oprostitev plačila DDV tudi od članarin, razen če
članarina predstavlja plačilo za promet blaga oziroma stori-
tev iz tretjega odstavka 26. člena ZDDV.

15. člen
(primanjkljaj blaga)

Primanjkljaj blaga se šteje za promet blaga v skladu s
7. točko drugega odstavka 4. člena ZDDV, razen:

– primanjkljaja in izgub, nastalih zaradi višje sile;
– primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom

izdelave in predelave blaga;
– primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, raz-

bitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladišče-
njem in prevozom blaga v dejanskem obsegu, ki pa ne sme
biti večji od običajnega, ki ga določi strokovno združenje.

16. člen
(darila manjših vrednosti)

Kot darilo manjše vrednosti po 2. točki drugega od-
stavka 5. člena ZDDV se šteje izročitev blaga manjše vre-
dnosti, v zvezi s katero ne nastane obveznost protidobave
oziroma protistoritve prejemnika blaga.

17. člen
(uvoz)

Vnos blaga, od katerega se plačuje DDV pri uvozu v
skladu z 11. členom ZDDV, zajema zakonit in nezakonit
vnos blaga, ne glede na namen vnosa blaga na carinsko
območje.

III. OSEBE, KI MORAJO PLAČATI DDV

18. člen
(davčni zavezanec)

(1) Davčni zavezanec je vsaka oseba (pravna ali fizična)
iz prvega odstavka 13. člena ZDDV, ne glede na to, ali je
vpisana v sodni register oziroma drug ustrezen register ali
predpisano evidenco.

(2) Davčni zavezanec opravlja dejavnost neodvisno (sa-
mostojno), če jo opravlja za svoj račun in na svojo odgovor-
nost.
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(3) Fizična oseba, ki opravlja dejavnost deloma neodvi-
sno (samostojno) in deloma odvisno (nesamostojno), je dav-
čni zavezanec v delu, ki se nanaša na neodvisno dejavnost.

(4) Davčni zavezanec je tudi oseba, ki ima sedež oziro-
ma bivališče izven Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuja
oseba), ki opravi obdavčljiv promet blaga oziroma storitev v
Sloveniji, razen v primerih, ko ZDDV določa drugače.

19. člen
(tuja oseba)

(1) Za tujo osebo, ki v Sloveniji opravlja pridobitno
dejavnost preko podružnice oziroma kot podružnica, usta-
novljena v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, obra-
čunava in plačuje DDV podružnica tuje osebe. Podružnica
tuje osebe nastopa v imenu in za račun tuje osebe, pri
čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov
sedež in svoje ime.

(2) Tuja oseba, ki v skladu s predpisi ni dolžna ustano-
viti podružnice, bo pa opravila promet v Sloveniji, se vpiše v
register zavezancev za DDV in lahko imenuje davčnega za-
stopnika, ki v njenem imenu izpolnjuje obveznosti, določene
z ZDDV in s tem pravilnikom.

20. člen
(davčni zastopnik)

(1) Tuja oseba iz drugega odstavka prejšnjega člena
lahko za davčnega zastopnika imenuje pravno ali fizično
osebo, ki:

– opravlja dejavnost v skladu z drugim odstavkom
13. člena ZDDV,

– ima sedež oziroma stalno bivališče v Sloveniji ter
– je registrirana za DDV v skladu z 58. členom ZDDV.
(2) Davčni zastopnik iz prejšnjega odstavka ne more

biti podružnica tuje osebe.
(3) Davčni zastopnik v imenu tuje osebe izpolnjuje ob-

veznosti iz naslova DDV (sestavlja in predlaga obračune
DDV, vodi knjige izdanih in knjige prejetih računov, plačuje
DDV itd.).

(4) Če istega davčnega zastopnika imenuje več tujih
oseb, tak davčni zastopnik predlaga davčnemu organu obra-
čune DDV ter izpolnjuje druge obveznosti iz naslova DDV za
vsako tujo osebo posebej.

(5) Tuja oseba mora davčnemu zastopniku poslati izvir-
nik računa, ki ga izda za opravljen promet blaga oziroma
storitev, brez obračunanega DDV. Davčni zastopnik mora na
podlagi izvirnika računa sestaviti dokument v dveh izvodih,
na katerem mora navesti:

– svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno pre-
bivališče ter svojo davčno številko;

– datum izdaje dokumenta;
– ime in sedež oziroma stalno prebivališče tuje osebe

ter davčno številko tuje osebe, ki mu jo je dodelil pristojni
davčni organ Republike Slovenije;

– zaporedno številko, pod katero je dokument vpisan v
knjigo izdanih računov, ki jo vodi v imenu tuje osebe;

– znesek DDV;
– vse druge podatke, ki so predpisani v 34. oziroma

35. členu ZDDV.
(6) Prvi izvod dokumenta iz prejšnjega odstavka in izvir-

nik računa iz prejšnjega odstavka, ki ga je davčni zastopnik
prejel od tuje osebe, mora davčni zastopnik poslati kupcu
blaga oziroma naročniku storitev, drugi izvod dokumenta in
kopijo računa, pa zadržati v svojem knjigovodstvu.

(7) Če tuja oseba imenuje davčnega zastopnika, je
davčni zastopnik solidarno odgovoren za plačilo DDV, ki ga
mora v skladu z 39. členom ZDDV plačati tuja oseba, za
plačilo morebitnih kazni in zamudnih obresti glede davčnega

dolga. Če davčni organ ugotovi, da davčni zastopnik ne
izpolnjuje obveznosti iz naslova DDV, mu lahko prepove
nadaljnje zastopanje.

(8) Davčni organ vodi o davčnih zastopnikih posebno
evidenco.

(9) Ta člen se ne nanaša na promet blaga in storitev, v
zvezi s katerim je plačnik DDV prejemnik blaga ali storitev
oziroma uvoznik.

21. člen
(prejemnik blaga oziroma storitev)

(1) Če tuja oseba, ki opravi promet blaga oziroma stori-
tev v Sloveniji, ne imenuje davčnega zastopnika oziroma se
ne registrira za DDV v skladu z 58. členom ZDDV, je v
skladu z drugim stavkom 2. točke 12. člena ZDDV plačnik
DDV prejemnik tega blaga oziroma storitev.

(2) Plačnik DDV na podlagi drugega stavka 2. točke
12. člena ZDDV je tudi davčni zavezanec iz prvega in druge-
ga odstavka 45. člena ZDDV in tuja oseba, ki ne opravlja
dejavnosti preko podružnice oziroma ne imenuje davčnega
zastopnika.

(3) Za storitve iz tretjega odstavka 17. člena ZDDV, ki
jih opravi tuja oseba, je plačnik DDV v skladu s 3. točko
12. člena ZDDV, prejemnik teh storitev.

22. člen
(plačnik DDV pri uvozu)

(1) Carinski dolžnik, ki mora po 5. točki 12. člena
ZDDV pri uvozu plačati DDV, je oseba iz tretjega oziroma
četrtega odstavka 143. člena carinskega zakona.

(2) Če nastane obveznost za plačilo DDV pri uvozu
zaradi drugih razlogov, kot pa je sprejem carinske deklaraci-
je za sprostitev uvoženega blaga v prost promet oziroma
carinske deklaracije za začasni uvoz blaga z delno oprosti-
tvijo plačila uvoznih dajatev, so carinski dolžniki, ki morajo
po 5. točki 12. člena ZDDV pri uvozu plačati DDV, osebe iz
četrtega odstavka 144. člena, tretjega odstavka 145. čle-
na, tretjega odstavka 146. člena ali tretjega oziroma četrte-
ga odstavka 147. člena carinskega zakona.

(3) Če je glede na okoliščine posameznega primera
mogoče več oseb opredeliti kot carinske dolžnike, ki so v
skladu s 5. točko 12. člena ZDDV pri uvozu dolžni plačati
DDV, so te osebe solidarno odgovorne za plačilo DDV.

(4) Če glede na okoliščine posameznega primera ni
mogoče ugotoviti carinskega dolžnika v skladu s carinskimi
predpisi, je dolžna DDV pri uvozu blaga plačati oseba, ki je
dejanski prejemnik blaga.

IV. KRAJ OBDAVČITVE

23. člen
(prevozne storitve)

(1) Pri prevoznih storitvah se za kraj opravljene storitve
šteje celotna pot, kjer se opravi prevozna storitev, ne glede
na vrsto prevoza, vključno z zračnim in pomorskim prevo-
zom. Če se prevozna storitev ne opravi le v Sloveniji, se del
prevoza, ki je opravljen v Sloveniji šteje za obdavčljiv pro-
met; del prevoza, ki je opravljen izven Slovenije, pa se za
namene ZDDV šteje za v Sloveniji neobdavčljiv promet. V
tem primeru je potrebno prevozno storitev razdeliti na število
prevoženih kilometrov v Sloveniji in na število prevoženih
kilometrov izven Slovenije.

(2) Pri mednarodnem zračnem in mednarodnem po-
morskem prevozu se šteje, da se prevoz začne s potnikovim
prestopom carinske kontrolne točke pri odhodu oziroma
prihodu.
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24. člen
(kraj opravljanja storitev iz tretjega odstavka 17. člena

ZDDV)
Pri storitvah iz tretjega odstavka 17. člena ZDDV se za

kraj opravljanja storitev šteje:
– kraj sedeža prejemnika, če je prejemnik storitve dav-

čni zavezanec;
– kraj poslovne enote davčnega zavezanca – prejemni-

ka, če je prejemnik storitve poslovna enota;
– kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki opravi storitev svoj

sedež ali poslovno enoto (prvi odstavek 17. člena ZDDV),
če prejemnik navedenih storitev ni davčni zavezanec, ki
opravlja dejavnost v skladu z drugim odstavkom 13. člena
ZDDV.

25. člen
(posebno pravilo)

Ne glede na zadnjo alineo prejšnjega člena se za kraj
opravljene storitve šteje kraj, kjer ima sedež oziroma stalno
bivališče prejemnik storitve, če mu davčni zavezanec, ki je
opravil storitev, ni zaračunal DDV po predpisih države svoje-
ga sedeža.

V. NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA DDV

26. člen
(splošno)

(1) Če je izdan račun, nastane obveznost obračuna
DDV (v nadaljnjem besedilu: davčna obveznost) ne glede na
to, v katerem delu je dobava opravljena oziroma ne glede na
to ali je bila dobava opravljena ali ne.

(2) Rok plačila, odlog plačila ali kreditiranje dobave ne
vplivajo na nastanek davčne obveznosti.

27. člen
(izročitev blaga po 3. točki drugega odstavka 4. člena

ZDDV)
Pri izročitvi blaga po 3. točki drugega odstavka 4.

člena ZDDV, nastane obveznost obračuna DDV za celotno
vrednost blaga, in sicer v tistem davčnem obdobju, v kate-
rem je blago izročeno.

28. člen
(nevrnjena vračljiva embalaža)

Pri zaračunavanju nevrnjene vračljive embalaže nasta-
ne davčna obveznost v obdobju, v katerem je bila embalaža
zaračunana.

29. člen
(predplačila)

Pri predplačilih nastane davčna obveznost na dan pre-
jema predplačila, ne glede na dejansko opravljen promet
blaga oziroma storitev. DDV se obračuna po ustrezni prera-
čunani stopnji iz tretjega odstavka 38. člena tega pravilnika.

30. člen
(uvoz blaga)

(1) V skladu s prvim in drugim odstavkom 20. člena
ZDDV nastane davčna obveznost takrat, ko nastane obvez-
nost obračuna carinskega dolga po 143. členu carinskega
zakona.

(2) Po tretjem odstavku 20. člena ZDDV nastane dav-
čna obveznost takrat, ko nastane obveznost obračuna carin-
skega dolga v skladu s 144. do 148. členom carinskega
zakona.

(3) Četrti odstavek 20. člena ZDDV se uporabi vedno,
kadar bi obveznost obračuna carinskega dolga morala na-
stati v skladu s 143. do 148. členom carinskega zakona, pa
ne nastane, ker je za zadevno blago predpisana stopnja
uvoznih dajatev “prosto”.

VI. DAVČNA OSNOVA

31. člen
(neporabljen material)

Od neporabljenega materiala iz drugega odstavka
3. člena tega pravilnika se DDV obračunava in plačuje od
tržne vrednosti tega materiala.

32. člen
(zamenjava)

Kot vrednost iz četrtega odstavka 21. člena ZDDV se
šteje tržna vrednost vsakega blaga ali storitve, ki je predmet
zamenjave.

33. člen
(lastna cena)

Lastna cena po šestem odstavku 21. člena ZDDV se
določa v skladu z računovodskimi standardi oziroma v skla-
du s predpisi o vodenju poslovnih knjig zasebnikov.

34. člen
(povečanje davčne osnove)

Po osmem odstavku 21. člena ZDDV se davčna osno-
va poveča, kadar je izvršeno višje plačilo od dogovorjenega,
ne glede na razloge za višje plačilo. Odbitek vstopnega DDV
v višini dejansko plačanega DDV (višjega) je mogoč samo,
če je dobavitelj za to povečanje plačila izdal račun v skladu s
34. členom ZDDV.

35. člen
(zmanjšanje davčne osnove)

(1) Po desetem odstavku 21. člena ZDDV lahko davčni
zavezanec zmanjša znesek DDV tudi od naknadno priznanih
popustov, kot so npr. superrabati in bonifikacije, če so bili
dogovorjeni neposredno med dobaviteljem in prejemnikom.

(2) Zmanjšanje davčne osnove po desetem odstavku
21. člena ZDDV se pri dobavitelju lahko opravi v davčnem
obdobju, v katerem je prejel pisno obvestilo prejemnika, da
je popravil vstopni DDV.

(3) Če kupec vrne blago, pri dobavi katerega je bil
izdan račun, na podlagi katerega je odbil vstopni DDV, se
davčna osnova lahko popravi le, če so izpolnjeni pogoji iz
desetega odstavka 21. člena ZDDV.

(4) V primerih iz četrtega odstavka 12. člena tega pra-
vilnika se davčna osnova lahko popravi le, če so izpolnjeni
pogoji iz desetega odstavka 21. člena ZDDV.

(5) Če je prišlo do prekinitve pogodbe oziroma odpove-
di dobave blaga ali odpovedi izvršitve storitve, potem, ko je
že bil izdan račun, na podlagi katerega bi prejemnik lahko
uveljavljal odbitek vstopnega davka, se davčna osnova lahko
popravi le, če so izpolnjeni pogoji iz desetega odstavka 21.
člena ZDDV.

36. člen
(davčna osnova pri uvozu blaga)

(1) V skladu s prvim odstavkom 22. člena ZDDV se
vrednost blaga določa v skladu s 15. do 26. členom in
drugimi posebnimi določbami carinskega zakona za ugotav-
ljanje carinske vrednosti blaga.
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(2) V skladu z 2. točko drugega odstavka 22. člena
ZDDV se v davčno osnovo pri uvozu blaga vštevajo tisti
posredni stroški, ki so glede na dogovorjeno pariteto
dobave vključeni v ceno.

(3) Če je bilo carinsko blago predmet carinskega
skladiščenja, stroški skladiščenja in ohranjanja blaga med
skladiščenjem pa niso izkazani ločeno in se zato vštevajo
v carinsko vrednost blaga, se ti stroški vštevajo tudi v
vrednost iz prvega odstavka 22. člena ZDDV.

(4) Če je bilo blago v času carinskega skladiščenja
predmet običajnih postopkov in ravnanj v skladu s 83.
členom carinskega zakona in se na zahtevo carinskega
deklaranta uporabi drugi odstavek 85. člena carinskega
zakona, se takšna vrednost blaga upošteva tudi kot vre-
dnost iz prvega odstavka 22. člena ZDDV.

(5) Če je bilo blago obdelano, dodelano, predelano
ali popravljeno v okviru postopka uvoza zaradi izvoza po
sistemu odloga plačila carine, pa za pridobljene proizvo-
de nastane obveznost obračuna DDV pri uvozu, se za
določitev davčne osnove po prvem odstavku 22. člena
ZDDV za plačilo DDV za uvoženo blago, vdelano v pridob-
ljeni proizvod, upošteva ista metoda določitve deleža uvo-
ženega blaga v pridobljenem proizvodu, kot je bila v skla-
du s carinskimi predpisi uporabljena za določitev tega
deleža zaradi izračuna višine carinskega dolga.

(6) Če je carinsko blago, katerega davčno osnovo je
treba določiti, v prosti carinski coni, stroški skladiščenja
in ohranjanja blaga medtem, ko je blago v prosti carinski
coni pa niso izkazani ločeno in se zato vštevajo v carinsko
vrednost blaga, se ti stroški vštevajo tudi v vrednost iz
prvega odstavka 22. člena ZDDV.

(7) Če je bilo blago v času, ko se je nahajalo v prosti
carinski coni, predmet običajnih postopkov in ravnanj iz
prvega odstavka 83. člena carinskega zakona in se na
zahtevo carinskega deklaranta uporabi drugi odstavek
140. člena carinskega zakona, se takšna vrednost blaga
upošteva tudi kot vrednost iz prvega odstavka 22. člena
ZDDV.

(8) V skladu z drugim in tretjim odstavkom 22. člena
ZDDV se dokazuje, da so v davčno osnovo vključeni
posamezni elementi, oziroma da so iz nje izključeni, z
dokumenti, ki jih mora zadevna oseba predložiti carinske-
mu organu zaradi ugotavljanja carinske vrednosti blaga v
skladu s carinskimi predpisi.

37. člen
(davčna osnova pri vrnitvi blaga z začasnega izvoza na

oplemenitenje)
(1) V skladu s četrtim odstavkom 22. člena ZDDV se

davčna osnova iz prvega odstavka 22. člena ZDDV za
obračun DDV pri ponovnem uvozu blaga ugotovi tako, da
se od carinske vrednosti ponovno uvoženega blaga od-
šteje vrednost začasno izvoženega blaga.

(2) Carinska vrednost ponovno uvoženega blaga se
ugotovi v skladu s 15. do 26. členom carinskega zakona.
Vrednost začasno izvoženega blaga pa se ugotovi v skla-
du s četrtim odstavkom 115. člena carinskega zakona.

(3) Če se carinska vrednost blaga, ki se ponovno
uvaža po popravilu ali predelavi, določa na podlagi sed-
mega odstavka 115. člena carinskega zakona, tako ugo-
tovljena vrednost predstavlja tudi vrednost iz četrtega od-
stavka 22. člena ZDDV za obračun DDV ob uvozu.

(4) Pri določitvi davčne osnove za obračun DDV ob
uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo na oplemenitenje
v skladu s prvim in tretjim odstavkom tega člena, se upoš-
tevata tudi drugi in tretji odstavek 22. člena ZDDV.

VII. DAVČNA STOPNJA

38. člen
(stopnji DDV)

(1) DDV se v skladu s 24. oziroma 25. členom ZDDV
plača po stopnji 20% oziroma 8,5% od davčne osnove.

(2) Pri izračunu zneska DDV, ki je vsebovan v plačilu,
se uporablja preračunana davčna stopnja, ki se izračuna na
naslednji način:

stopnja DDV x 100
preračunana davčna stopnja = ————————————————————

100 + stopnja DDV

(3) Preračunana stopnja 20% znaša 16,6667%, prera-
čunana stopnja 8,5% znaša 7,8341%.

(4) Če je za posamezno blago ob uvozu, glede na
namen uporabe, mogoče uporabiti splošno ali nižjo davčno
stopnjo, se lahko nižja davčna stopnja uporabi le, če davčni
zavezanec blago uporabi za namen, za katerega je predpi-
sana nižja davčna stopnja.

39. člen
(sklicevanje na carinsko tarifo)

Pri uvrščanju blaga v ustrezno tarifno oznako kombini-
rane nomenklature se upoštevata uredba o kombinirani no-
menklaturi s carinskimi stopnjami (Uradni list RS, št. 98/01,
13/02 in 63/02) ter navodila za razvrščanje blaga v kombi-
nirano nomenklaturo (Uradni list RS, št. 77/99 in 57/01).

40. člen
(izdelki iz 1. točke 25. člena ZDDV)

(1) Med izdelke (blago) iz 1. točke 25. člena ZDDV se
uvrščajo izdelki in kmetijski pridelki, ki so samostojno ali kot
dodatki in nadomestki, primerni za zaužitje brez predhodne
priprave ali po običajnem postopku priprave hrane kot hrana
za ljudi oziroma krma za živali (v nadaljevanju: hrana) ter
kmetijski pridelki (semena, rastline in žive živali), ki se pride-
lujejo z namenom zagotavljanja surovin za pripravo hrane za
ljudi oziroma krme za živali in se uvrščajo v naslednje oznake
kombinirane nomenklature (v nadaljnjem besedilu: tarifna
oznaka):

1. žive živali (tarifne oznake: od 0101 do vključno
0105), žive ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji
(tarifne oznake: 0301 razen 0301 10, 0306 in 0307) ter
živi kunci, žabe, srnjad, jerebice, fazani in druga divja perut-
nina;

2. meso in drugi užitni klavnični izdelki (tarifne oznake:
od 0201 do vključno 0210);

3. ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji
(tarifne oznake: 0301 razen 0301 10 ter od 0302 do vključ-
no 0307);

4. mlečni izdelki (tarifne oznake: od 0401 do vključno
0406);

5. perutninska in ptičja jajca (tarifne oznake: 0407 00
in 0408);

6. naravni med (tarifna oznaka: 0409 00 00);
7. drugi užitni izdelki živalskega izvora (tarifni oznaki:

0410 00 00 in 0504 00 00);
8. užitne vrtnine, koreni in gomolji (tarifne oznake: od

0701 do vključno 0714);
9. užitno sadje in oreški (tarifne oznake: od 0801 do

vključno 0813);
10. kava, čaj in začimbe (tarifne oznake: od 0901 do

vključno 0910);
11. žita (tarifne oznake: od 1001 do vključno 1008);
12. proizvodi mlinske industrije (tarifne oznake: od

1101 00 do vključno 1106);
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13. oljna semena in plodovi (tarifne oznake: 1201 00
in 1207) in moka iz soje (tarifna oznaka 1208 10 00);

14. razne rastline in njihovi deli (tarifna oznaka: 1211),
rožiči (tarifna oznaka: 1212 10 10), alge (tarifna oznaka:
1212 20 00), koščice in jedra (tarifna oznaka: 1212 30 00)
in drugo, primerno za človeško prehrano (tarifna oznaka:
1212 99 80);

15. žitna slama in pleve (tarifna oznaka: 1213 00 00),
krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucer-
na, detelja, esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in
podobni pridelki za krmo (tarifna oznaka: 1214);

16. masti in olja živalskega in rastlinskega izvora (tari-
fne oznake: od 1501 00 do vključno 1502 00, od
1506 00 00 do vključno 1509, od 1511 do vključno 1512
in od 1514 do vključno 1517);

17. izdelki iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih
vodnih nevretenčarjev (tarifne oznake: od 1601 00 do vključ-
no 1605);

18. sladkor in sladkorni proizvodi (tarifne oznake: od
1701 do vključno 1704);

19. čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav (tarifna
oznaka: 1806);

20. izdelki iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski
izdelki (tarifne oznake: od 1901 do vključno 1905);

21. proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov
rastlin (tarifne oznake: od 2001 do vključno 2009);

22. razna živila (tarifne oznake: od 2101 do vključno
2106);

23. pijače (tarifne oznake: 2009 in 2201 do vključno
2202), kis in nadomestki kisa (tarifna oznaka: 2209 00);

24. ostanki in odpadki živilske industrije (tarifne ozna-
ke: od 2301 do vključno 2306, 2308 00);

25. izdelki, ki se uporabljajo kot krma (hrana) za živali
(tarifna oznaka: 2309);

26. sol iz tarifne oznake 2501 00;
27. morska pena iz tarifne oznake 2530 90 20;
28. saharin in njegove soli (tarifna oznaka: 2925

11 00), provitamini in vitamini (tarifna oznaka: 2936), matič-
ni mleček iz tarifne oznake 3001 20 90;

29. preparati za zaslajevanje in dietetična sol iz tarifne
oznake 3824 90 99.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uporabi splošna
stopnja DDV za izdelke in kmetijske pridelke, ki so sicer
uvrščeni v eno izmed tarifnih oznak iz prejšnjega odstavka,
vendar se ne uporabljajo kot hrana ali kot surovina za pripra-
vo hrane, niti niso uvrščeni med živali za pitanje ter semena
in sadike, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu,
gozdarstvu in ribištvu, določene v prvem, drugem in tretjem
odstavku 47. člena tega pravilnika. Prav tako se splošna
stopnja DDV uporabi za izdelke, ki vsebujejo več kot 0,5
volumskega odstotka alkohola na maso izdelka, ne glede na
tarifno oznako, v katero se uvrščajo.

(3) Priprava jedi iz 1. točke 25. člena ZDDV pomeni
pripravo in strežbo jedi v dejavnosti, ki se po predpisih šteje
za gostinsko dejavnost.

41. člen
(zdravila, izdelki za nadzorovanje rojstev in izdelki za

higiensko zaščito)
(1) Med zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje in

preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, iz
3. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo:

– zdravila iz tarifnih oznak 3003 in 3004 za uporabo v
zdravljenju ali preprečevanju internih in eksternih bolezni
ljudi in živali;

– antiserumi in druge frakcije krvi; cepiva; toksini; člo-
veški, živalski in rastlinski virusi in antivirusi in bakteriofagi iz
tarifne oznake 3002.

(2) Med izdelke za nadzorovanje rojstev iz 3. točke
25. člena ZDDV se uvrščajo:

– kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi hormo-
nov ali spermicidov (tarifna oznaka: 3006.60);

– preservativi iz tarifnih oznak 3926 90 99 in 4014
10 00;

– kontracepcijske spirale (tarifna oznaka: 9018 90 85).
(3) Med izdelke za higiensko zaščito iz 3. točke 25. čle-

na ZDDV se uvrščajo:
– vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr. obliži,

obkladki) iz tarifne oznake 3005;
– izdelki iz tarifne oznake 3006 10 (sterilni kirurški

katgut, sterilni materiali in sterilni adhezivi v kirurgiji za zapi-
ranje ran; sterilna laminarija in sterilni tamponi; sterilna ab-
sorpcijska sredstva za zaustavljanje krvavitev v kirurgiji in
zobarstvu);

– izdelki iz tarifne oznake 3006 40 00 (zobarski ce-
menti in druga zobarska polnila; cementi za rekonstrukcijo
kosti).

(4) Med izdelke iz prve alinee prvega odstavka tega
člena se ne uvrščajo: medicinski preparati, našteti v uradni
zdravilniški knjigi (farmakopeji), ki ne vsebujejo zadosti aktiv-
nih sestavin, da bi jih lahko šteli kot primerne za terapevtsko
ali profilaktično rabo (na primer: preparati zoper aknavost, ki
so namenjeni predvsem čiščenju kože); koloidno žveplo iz
tarifne oznake 2802, razen, če je pripravljeno v odmerkih ali
pakiranjih za prodajo na drobno za terapevtske ali profilak-
tične namene; koloidi plemenitih kovin, četudi so pripravlje-
ni za medicinsko rabo (tarifna oznaka: 2843); vodni destilati
in vodne raztopine eteričnih olj in preparati iz tarifnih oznak
od 3303 do 3307 tudi, če imajo terapevtske ali profilaktične
lastnosti; medicinska mila (tarifna oznaka: 34 01); insektici-
di, dezinfekcijska sredstva in druga sredstva iz tarifne ozna-
ke 3808.

(5) Med izdelke iz druge alinee prvega odstavka tega
člena se ne uvrščajo: človeška kri in živalska kri, pripravljena
za terapevtsko, profilaktično ali diagnostično uporabo, ki je
oproščena plačila DDV v skladu s 3. točko prvega odstavka
26. člena ZDDV; mikroorganske kulture in diagnostični seti.

(6) Med izdelke iz prve alinee tretjega odstavka tega
člena se ne uvrščajo: povoji, obliži itd., ki vsebujejo cinkov
oksid in pa povoji za zlome, ki so prevlečeni z mavcem in
niso pripravljeni v pakiranjih za prodajo na drobno za medi-
cinske, kirurške, zobarske ali veterinarske namene; sadra,
specialno žgana in fino zmleta za zobarske potrebe in pre-
parati na osnovi sadre za uporabo v zobarstvu (tarifne ozna-
ke: 2520 ali 3407); izdelki iz tarifne oznake 3006 in sanitar-
ne brisače in sanitarni tamponi (tarifne oznake: 4818, 5601
ali 6307).

42. člen
(medicinska oprema in pripomočki)

(1) Med izdelke iz 4. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo:
1. invalidski vozički (tarifna oznaka: 8713) ter deli in

pribor za invalidske vozičke (tarifna oznaka: 8714 20 00);
2. ortopedske priprave, tudi bergle, kirurški in kilni

pasovi; opornice in druge priprave za prelome; umetni deli
telesa; aparati za izboljšanje sluha in druge priprave, ki se
nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi odpravile hibo ali
invalidnost (tarifna oznaka: 9021);

3. otroški tricikel za otroke z motorično prizadetostjo
(tarifna oznaka: 8712 00 80), lesen stolček za otroke z
motorično prizadetostjo (iz tarifne oznake: 9401), tera-
pevtski valji, terapevtske žoge, terapevtske gibalne deske
in terapevtske blazine za otroke z motorično prizadetostjo
(tarifni oznaki: 3926 90 99, 9506 62 90), sobno dvigalo
in dvigalo za kopalnico (tarifna oznaka: 8428 90 98);
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4. ortopedski čevlji, izdelani po meri (tarifna oznaka:
9021 90 90) in začasni čevlji, namenjeni za uporabo po
težkih operacijah na stopalih (64. poglavje carinske tarife);

5. električni stimulatorji pri inkontinenci blata in urina
ter mišično živčni stimulatorji (tarifna oznaka: 9018 90 75);

6. dihalni aparati (iz tarifne oznake: 9019 20 00),
merilec pretoka zraka (tarifna oznaka: 9026 10), ventilator
(tarifni oznaki: 84 14 51, 84 14 59);

7. pripomočki pri umetno izpeljanem črevesju (tarifni
oznaki: 3214 10 10, 3506 10 00);

8. pripomočki pri težavah z odvajanjem seča (iz tarifnih
oznak: 3923, 9018 39 00, 4818 40 99, 5601 10 10 ali
5601 10 90 in 9021 90 90, 3214 10 10, 3506 10 00);

9. aparati za določanje glukoze v krvi (tarifna oznaka:
9027), diagnostični trakovi za aparate za določanje glukoze
v krvi (tarifna oznaka: 9027 90 50), mehanski injektorji
(tarifni oznaki: 9018 31 10, 9018 31 90), igle za mehanski
injektor (tarifna oznaka: 9018 32 10), prožilna naprava in
lanceta za prožilno napravo (tarifna oznaka: 9018 90 85),
brizga z iglo za enkratno uporabo (tarifni oznaki: 9018 31
10, 9018 31 90), igle za enkratno uporabo (tarifna oznaka:
9018 32 10), diagnostični trakovi za optično čitanje (tarifni
oznaki: 3822 00 00, 9027 90 50) in lanceta (iz tarifne
oznake: 9018 90 85);

10. kanile (tarifna oznaka 9018 39 00);
11. rokavice za poganjanje vozička (tarifne oznake:

6216 00 00, 4203 29 91, 4203 29 99), navleke za krn;
12. pripomočki za slepe in slabovidne: očala za korek-

cijo vida (iz tarifnih oznak: 9004 10 10, 9004 10 91,
9004 90 10, 9004 90 90); leče (iz tarifnih oznak: 9001 40,
9001 50); kukala za slabovidne (iz tarifne oznake: 9005);
lupe za slabovidne (iz tarifne oznake: 9013); stekla (iz tari-
fnih oznak: 9002 90 90, 9004 90 10), Fresnelova prizma
in dodatek za prizmo (iz tarifne oznake: 9002 90 90); kon-
taktne leče (iz tarifne oznake 9001 30 00); palice za slepe
(tarifni oznaki 6602 00 00 ali 9021 90 90).

(2) V skladu s 4. točko prvega odstavka 25. člena
ZDDV se z nižjo stopnjo obdavčuje tudi vzdrževanje in po-
pravilo izdelkov iz prejšnjega odstavka.

(3) Med vozila iz prve alinee prvega odstavka tega
člena se ne uvrščajo vozila, ki so preprosto preurejena tako,
da jih invalid lahko vozi (kot npr.: avtomobili z ročno krmilje-
no sklopko, s pospeševalnikom itd., ki se uvrščajo v tarifno
oznako 8703 ali bicikli, opremljeni s posebnim dodatkom, s
pomočjo katerega jih invalid lahko poganja z eno nogo, ki se
uvrščajo v tarifno oznako 8712) in nosilni vozički za preme-
ščanje bolnikov v bolnicah, na klinikah itd., ki se uvrščajo v
tarifno oznako 9402.

(4) Med pripomočke iz druge alinee prvega odstavka
tega člena se ne uvrščajo: nogavice za krčne žile (tarifna
oznaka: 6115); navadna zaščitna sredstva in naprave, na-
menjena za zmanjševanje pritiska na določene dele stopala
(tarifni oznaki: 3926, če so iz plastičnih mas ali 4014, če so
iz celularne gume, pritrjene z lepljivim obližem na gazo);
oporni pasovi ali drugi podporni izdelki iz tekstila, katerih
osnovna funkcija za podpiranje ali držanje organov izhaja iz
njihove elastičnosti (na primer nosečniški pasovi, prsni po-
voji, trebušni povoji, trakovi za sklepe in mišice-navadno
tarifni oznaki: 6212 ali 6307; serijsko izdelana obutev z
dvignjenim lokom notranjega podplata za ublažitev ravnih
stopal (64. poglavje carinske tarife); pripomočki, ki se na-
mestijo v posteljo ali na podstavek (zaščitne obloge na po-
stelji, naprave za raztegovanje zlomov, izdelane iz cevi itd.).

(5) Med ortopedske pripomočke iz druge alinee prvega
odstavka tega člena se ne uvrščajo ortopedski pripomočki
za živali, ne glede na to, da so uvrščeni v tarifno oznako
9021.

43. člen
(prevoz oseb in njihove osebne prtljage)

(1) Prevoz potnikov in njihove osebne prtljage iz 5.
točke 25. člena ZDDV vključuje potniški promet na rednih
ali izrednih linijah po železnici (šifra standardne klasifikacije
dejavnosti: I/60.1), cestah (šifra standardne klasifikacije de-
javnosti: I/60.2), vodi (šifra standardne klasifikacije dejav-
nosti: I/61) ali zraku (šifra standardne klasifikacije dejavno-
sti: I/62).

(2) Med potniški promet iz prvega odstavka tega člena
se ne uvrščajo prevozi, ki so oproščeni plačila DDV v skladu
z ZDDV.

(3) Osebna prtljaga je prtljaga, ki jo imajo uporabniki
prevoznih storitev med prevozom s seboj, ter prtljaga, ki jo
je potnik oddal zaradi prevoza istemu prevozniku v času
začetka prevoza, prepeljana pa je bila kasneje, vendar le, če
ta prevoz ni bil zaračunan posebej.

44. člen
(knjige, časopisi in periodične publikacije)

(1) Med izdelke iz 6. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo:
– tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo

(tarifna oznaka: 4901);
– časopisi, revije in druge periodične publikacije (tari-

fna oznaka: 4902);
– otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903);
– glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
– zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh

vrst (tarifna oznaka: 4905).
(2) Med izdelke iz 6. točke 25. člena ZDDV se do

članstva Slovenije v Evropski uniji uvrščajo tudi:
– originalni načrti in risbe, rokopisi in fotografske re-

produkcije (tarifna oznaka: 4906 00 00);
– koledarji vseh vrst (tarifna oznaka: 4910 00 00);
– gramofonske plošče, plošče za laserske bralne

sisteme in drugi posneti nosilci s tekstovnimi, slikovnimi
in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8524).

(3) Med izdelke iz tretje alinee prejšnjega odstavka se
ne uvršča programska oprema.

(4) Med izdelke iz prvega in drugega odstavka tega
člena se ne uvrščajo izdelki, ki vključujejo nad 50% reklam-
nih vsebin.

45. člen
(storitve izvajalskih umetnikov)

Storitve izvajalskih umetnikov iz 8. točke 25. člena
ZDDV so: igranje, petje, plesanje, recitiranje ali drugačno
umetniško izvajanje avtorskih ali folklornih del s strani igral-
cev, pevcev, glasbenikov, plesalcev in podobnih oseb. Za
izvajalske umetnike se štejejo tudi režiserji dramskih pred-
stav, dirigenti orkestrov, vodje pevskih zborov, oblikovalci
tona ter varietejski in cirkuški umetniki.

46. člen
(stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za

trajno bivanje ter deli teh objektov)
(1) Po stopnji 8,5% iz 11. točke 25. člena ZDDV se

obdavčujejo dobave socialnih in neprofitnih stanovanj, sta-
novanjskih prostorov ali njim pripadajočih delov, posebnih
objektov za trajno bivanje in življenje invalidov, ostarelih
oziroma oseb, ki potrebujejo tujo pomoč (v nadaljnjem be-
sedilu: stanovanjski objekti) ter njihova gradnja, obnova in
popravila, kadar so zaračunana neposredno investitorju.

(2) Če so stanovanjski objekti iz prejšnjega odstavka
sestavni del dvo- ali več-stanovanjskih stavb, se nižja stop-
nja uporabi v pripadajočem deležu.
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(3) Za pripadajoče dele stanovanjskih objektov se šte-
jejo pomožni stanovanjski prostori, skupni prostori ali deli ali
objekti ali inštalacije tega objekta, kadar so zaradi trajnega
bivanja v souporabi stanovalcev in v lasti lastnikov stanovanj
v tem objektu. Inštalacije tega objekta so napeljave, pripada-
joče naprave in objekti, ki služijo za trajno bivanje stanoval-
cev in so v lasti lastnikov stanovanj v tem objektu.

(4) Posebni objekti za trajno bivanje in življenje invali-
dov, ostarelih oziroma oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, so
zavodi, domovi in druge ustanove za socialno varstvo invali-
dov, ostarelih in drugih oseb, potrebnih tuje pomoči, kjer so
stanovalci nastanjeni.

(5) Storitve gradnje, obnove in popravil stanovanjskih
objektov so storitve uvrščene v šifro F/45 standardne klasi-
fikacije dejavnosti.

(6) Do 31. decembra 2007 se obračunava in plačuje
DDV po stopnji 8,5% tudi od stanovanj, stanovanjskih in
drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje ter delov teh
objektov, ki niso del socialne politike, vključno z gradnjo,
obnovo in popravili le-teh.

47. člen
(12. točka 25. člena ZDDV)

(1) Med živali za pitanje iz 12. točke 25. člena ZDDV,
ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu in ribištvu se
štejejo domače živali, ki so običajno namenjene za razplod
(reprodukcijo) in rejo v okviru dejavnosti živinoreje (šifra
standardne klasifikacije dejavnosti: A/01.2) in ribogojstva
(šifra standardne klasifikacije dejavnosti: B/05.02) in se
uvrščajo v naslednje tarifne oznake:

– žive živali za razplod in nadaljnjo rejo (tarifne oznake:
od 0101 do vključno 0105 ter kunci in čebele);

– žive ribe za razplod (tarifna oznaka: 0301 razen 0301
10);

– raki in mehkužci za razplod iz tarifnih oznak: 0306 in
0307.

(2) Med živali iz prvega odstavka tega člena se uvrščajo
tudi ptičja valilna jajca (tarifne oznake: od vključno 0407 00
11 do vključno 0407 00 19) ter bikovo seme (tarifna ozna-
ka: 0511 10 00) in seme drugih živali iz tarifne oznake:
0511 99 90.

(3) Med semena in sadike iz 12. točke 25. člena
ZDDV, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu se
uvrščajo semena in sadike kmetijskih in gozdnih rastlin, ki
so dane v promet v skladu s predpisi, ki urejajo promet s
semeni in sadikami in so uvrščene v naslednje tarifne ozna-
ke:

– žive rastline, razen okrasnih (tarifne oznake:
0602 10, 0602 20, 0602 90 10, 0602 90 30 in
0602 90 41);

– semenski krompir (tarifna oznaka: 0701 10 00), če-
bulček, semenski česen in šalotka, druga semena užitnih
čebulnic (tarifna oznaka: 0703), semenski hibrid sladke
koruze (tarifna oznaka: 0712 90 11), sušena semena stroč-
nic (tarifna oznaka: 0713);

– seme začimb (tarifni oznaki: 0909 in 0910 99 10);
– semenska žita (tarifne oznake: od 1001 do vključno

1008);
– oljna semena za setev (tarifne oznake: od 1201 00

do vključno 1207), seme, plodovi in trosi za setev (tarifna
oznaka: 1209, razen 1209 30 00 in 1209 99 91), seme
rožiča (tarifna oznaka: 1212 10 99).

(4) Med gnojila iz 12. točke 25. člena ZDDV se uvršča-
jo gnojila iz tarifnih oznak: od 3101 00 00 do vključno
3105.

(5) Med fitofarmacevtska sredstva iz 12. točke 25.
člena ZDDV se uvrščajo izdelki, ki so v skladu s predpisi o

fitofarmacevtskih sredstvih uvrščeni v seznam fitofarmacevt-
skih sredstev, ki so registrirana za promet in uporabo v
Republiki Sloveniji.

(6) Med storitve iz 12. točke 25. člena ZDDV, ki so
namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ri-
bištvu, se uvrščajo:

– storitve za rastlinsko pridelavo pod šifro standardne
klasifikacije dejavnosti: A/01.412;

– storitve za živinorejo pod šifro standardne klasifikaci-
je dejavnosti: A/01.42, razen nege, čuvanja in oskrbe hiš-
nih živali ter storitev zatočišč za živali;

– gozdarske storitve pod šifro standardne klasifikacije
dejavnosti: A/02.02; dela pri vzdrževanju gozdnih cest in
vlak ter dela pri gojenju, varstvu in izkoriščanju gozda;

– ribiške in ribogojske storitve pod šifro standardne
klasifikacije dejavnosti: B/05.02;

– veterinarske storitve pod šifro standardne klasifikaci-
je dejavnosti: N/85.20 za živali, navedene v prvem odstavku
tega člena.

48. člen
(nastanitvene zmogljivosti v hotelih in podobnih

nastanitvenih obratih)
Nastanitvene zmogljivosti iz 13. točke 25. člena

ZDDV, katerih oddaja v najem je obdavčena po stopnji
8,5%, so:

– hoteli in podobni obrati pod šifro standardne klasifi-
kacije dejavnosti H/ 55.1;

– domovi, kampi in drugi nastanitveni obrati pod šifro
standardne klasifikacije dejavnosti H/ 55.2.

49. člen
(uporaba športnih objektov)

(1) Športni objekti iz 14. točke 25. člena ZDDV so za
športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori.

(2) Če se športni objekti dajejo v najem in upravljanje z
njimi (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: K/70.2), se
DDV obračunava po splošni stopnji DDV.

50. člen
(storitve pokopa in upepelitev)

(1) Med storitve pokopa in upepelitve v skladu s 15. toč-
ko 25. člena ZDDV se uvrščajo storitve pod šifro standardne
klasifikacije dejavnosti 0/93.030, in sicer:

– pokop in upepelitev;
– priprava mrtvih za pokop ali upepelitev in balzamira-

nje ter storitve grobarjev;
– priprava pogrebnih in upepelitvenih obredov;
– izposojanje opremljenih prostorov in mrliških vež;
– prevoz pokojnikov.
(2) Med promet blaga, ki je neposredno povezan s

pogrebnimi storitvami se, pod pogojem, da ga opravi izvaja-
lec teh storitev, uvrščajo: krste, sarkofagi, vključno z vložki
za pogreb, žare, zabojčki za kosti, pogrebni simboli izključ-
no za na krsto in sarkofag, tekstil za krsto in sarkofag, tekstil
za pokojnika, pregrinjala, pogrebne vreče za pokojnika in
žalne knjige.

51. člen
(storitve javne higiene)

Med storitve javne higiene iz 16. točke 25. člena ZDDV
se uvrščajo:

– ravnanje z odplakami pod šifro standardne klasifika-
cije dejavnosti: 0/90.01;

– ravnanje z odpadki pod šifro standardne klasifikacije
dejavnosti: 0/90.02;
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– čiščenje okolja ter druge storitve javne higiene pod
šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/90. 3.

VIII. DAVČNE OPROSTITVE

1. Oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem
interesu

52. člen
(bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba)

Med bolnišnično in izvenbolnišnično zdravstveno oskr-
bo in z njo neposredno povezane dejavnosti iz 1. točke
prvega odstavka 26. člena ZDDV se, pod pogojem, da jih
kot javno službo opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge
osebe na podlagi koncesije, uvrščajo:

– bolnišnična zdravstvena dejavnost pod šifro standar-
dne klasifikacije dejavnosti: N/85.11;

– izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost pod šifro
standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.12;

– zobozdravstvena dejavnost pod šifro standardne kla-
sifikacije dejavnosti: N/85.13, razen zobne protetike, ki jo
izdela zobozdravnik, ki se uvršča v okvir 4. točke prvega
odstavka 26. člena ZDDV.

53. člen
(zdravstvena oskrba v okviru samostojne zdravstvene

dejavnosti)
Med zdravstveno oskrbo iz 2. točke prvega odstavka

26. člena ZDDV se, pod pogojem, da jo opravljajo zdrav-
stveni delavci v okviru samostojne zdravstvene dejavno-
sti, uvrščajo dejavnosti iz prejšnjega člena ter samostojne
zdravstvene dejavnosti pod šifro standardne klasifikacije
dejavnosti: N/85.141, razen dejavnosti zobnih tehnikov
(ki se uvršča v okvir 4. točke prvega odstavka 26. člena
ZDDV) in prevozov z rešilnimi avtomobili, helikopterji ali
drugimi vozili, z zdravstvenim osebjem ali brez njega (ki
se uvršča v okvir 15. točke prvega odstavka 26. člena
ZDDV).

54. člen
(storitve zobnih tehnikov in zobna protetika)

Med storitve zobnih tehnikov in zobno protetiko iz
4. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV se uvrščajo:

– dejavnost zobnih tehnikov pod šifro standardne klasi-
fikacije dejavnosti: N/85.141;

– izdelovanje umetnih zob, zobnih protez in naprav, ki
jih izdelujejo zobozdravniki pod šifro standardne klasifikacije
dejavnosti: N/85.13 in zobotehniki pod šifro standardne
klasifikacije dejavnosti: N/33.10.

55. člen
(storitve neodvisnih skupin oseb, ki opravljajo oproščeno

ali neobdavčljivo dejavnost in so opravljene lastnim članom)
Storitve neodvisnih skupin oseb iz 5. točke prvega

odstavka 26. člena ZDDV so, ob pogoju, da:
– so dejavnosti članov oproščene plačila DDV ali so

neobdavčljive;
– te skupine od svojih članov zahtevajo le plačilo njiho-

vega deleža skupnih stroškov ter
– ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju

konkurence,
storitve, ki jih združenja, zbornice in podobne neodvi-

sne skupine oseb (npr.: Zdravniška zbornica Slovenije, So-
cialna zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, Združenje zavarovalnih agencij ipd.) opravljajo

svojim članom v zvezi z uresničevanjem nalog in ciljev, zara-
di katerih so ustanovljene.

56. člen
(socialno varstvene storitve)

Med socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je z
njimi neposredno povezan iz 6. točke prvega odstavka
26. člena ZDDV se, pod pogojem, da jih kot javno službo
opravljajo javni socialno varstveni zavodi ali druge osebe na
podlagi koncesije oziroma druge nepridobitne organizacije,
ki se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske organi-
zacije ali organizacije za samopomoč, uvršča:

– socialno varstvo z nastanitvijo pod šifro standardne
klasifikacije dejavnosti: N/85.31;

– socialno varstvo brez nastanitve pod šifro standardne
klasifikacije dejavnosti: N/85.32.

57. člen
(varstvo otrok in mladostnikov)

(1) Med storitve varstva otrok in mladostnikov iz 7.
točke prvega odstavka 26. člena ZDDV se, pod pogojem,
da jih kot javno službo opravljajo javni zavodi, druge osebe
na podlagi koncesije ali druge organizacije, ki se po predpi-
sih štejejo za dobrodelne organizacije, uvršča:

– vzgoja in predšolsko izobraževanje v vrtcih pod šifro
standardne klasifikacije dejavnosti M/80.101;

– vzgoja in izobraževanje, ki se opravljata v domovih za
učence in dijaških domovih iz šifre standardne klasifikacije
dejavnosti H/55.234.

(2) Med promet blaga in storitev, ki je neposredno
povezan s storitvami iz prvega odstavka tega člena se šteje
tudi prehrana, pod pogojem, da jo nudijo izvajalci storitev
varstva otrok in mladostnikov neposredno otrokom oziroma
mladostnikom in, da se prodaja po nižjih cenah od tržnih.

58. člen
(vzgoja, izobraževanje in usposabljanja)

(1) Med storitve vzgoje, izobraževanja in usposabljanja
v skladu z 8. točko prvega odstavka 26. člena ZDDV se
uvrščajo storitve, ki so v okviru predpisanih programov na-
menjene pridobitvi javnoveljavne izobrazbe in jih javni zavodi
ali druge organizacije pod predpisanimi pogoji izvajajo na
področju:

– osnovnošolskega splošnega izobraževanja, vključno
z izobraževanjem v osnovnih glasbenih šolah, ki spadajo v
redni sistem osnovnošolskega izobraževanja pod šifro stan-
dardne klasifikacije dejavnosti: M/80.102;

– dejavnosti zavodov za izobraževanje otrok z motnjami
v razvoju pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti:
M/80.103;

– srednješolskega splošnega izobraževanja pod šifro
standardne klasifikacije dejavnosti: M/80.21;

– srednješolskega poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja, vključno z izobraževanjem v srednjih glasbenih šo-
lah, ki so vključene v redni sistem izobraževanja pod šifro
standardne klasifikacije dejavnosti: M/80.22;

– višjega strokovnega, visokega strokovnega in univer-
zitetnega izobraževanja, vključno z izobraževanjem v glasbe-
nih akademijah pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti:
M/80.30.

(2) Med promet blaga in storitev, neposredno povezan
s storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se štejejo tudi
organizirani prevozi in prehrana, pod pogojem, da so oprav-
ljeni s strani izvajalcev izobraževanja neposredno udeležen-
cem izobraževanja in da se prodajajo po nižjih cenah od
tržnih in ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju
konkurence.
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59. člen
(storitve nepridobitnih organizacij, opravljene lastnim

članom kot povračilo za članarino)
(1) Med storitve nepridobitnih organizacij iz 11. točke

prvega odstavka 26. člena ZDDV se uvrščajo:
– dejavnost sindikatov pod šifro standardne klasifikaci-

je dejavnosti: 0/91.2:
– dejavnost verskih organizacij pod šifro standardne

klasifikacije dejavnosti: 0/91.31;
– dejavnost političnih organizacij pod šifro standardne

klasifikacije dejavnosti: 0/91.32;
– dejavnost drugih članskih organizacij pod šifro stan-

dardne klasifikacije dejavnosti: 0/91.33.
(2) Promet storitev iz prejšnjega odstavka ter promet

blaga, neposredno povezan s temi storitvami je oproščen
plačila DDV le, če:

– se opravi lastnim članom kot povračilo za članarino,
določeno v skladu s pravili nepridobitne organizacije ter

– ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju
konkurence.

60. člen
(storitve, neposredno povezane s športom ali športno

vzgojo)
(1) Storitve, neposredno povezane s športom ali

športno vzgojo, ki jih nepridobitne organizacije nudijo
osebam, ki se ukvarjajo s športom ali se udeležujejo
športne vzgoje, v skladu z 12. točko prvega odstavka
26. člena ZDDV so storitve, ki se opravljajo na področjih
športne vzgoje in/ali športne rekreacije.

(2) Športna vzgoja in športna rekreacija iz prvega od-
stavka tega člena vključujeta športno dejavnost otrok, mladi-
ne ter odraslih vseh starosti in družin, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom, ne glede na njegovo pojavno obliko.

61. člen
(kulturne storitve)

(1) Za kulturne storitve v skladu s 13. točko prvega
odstavka 26. člena ZDDV, ki jih opravljajo javni zavodi, se
štejejo:

– priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih
predstav, koncertov, lutkovnih predstav ter drugih odrskih
prireditev (šifra standardne klasifikacije dejavnosti:
O/92.310);

– dejavnost knjižnic (šifra standardne klasifikacije de-
javnosti: O/92.511);

– dejavnost arhivov (šifra standardne klasifikacije de-
javnosti: O/92.512);

– dejavnost muzejev (šifra standardne klasifikacije de-
javnosti: O/92.521);

– varstvo kulturne dediščine (šifra standardne klasifika-
cije dejavnosti: O/92.522).

(2) Med storitve iz prve alinee prvega odstavka tega
člena se ne uvrščajo storitve izvajalskih umetnikov, ki se
uvrščajo v okvir 8. točke 25. člena ZDDV.

(3) Promet blaga, ki ga opravijo javni zavodi je opro-
ščen plačila DDV, če je neposredno povezan s storitvami iz
prvega odstavka tega člena (kot npr. katalogi, plakati, kostu-
mi, scena).

62. člen
(reševalni prevozi bolnih ali poškodovanih oseb)

Reševalni prevozi bolnih ali poškodovanih oseb iz
15. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV so prevozi, ki
so, z zdravstvenim osebjem ali brez njega, opravljeni z rešil-
nimi avtomobili, helikopterji, drugimi vozili ali plovili, ki so za

te namene posebej prirejeni (šifra standardne klasifikacije
dejavnosti: N/85.141).

2. Druge oprostitve

63. člen
(zavarovalni in pozavarovalni posli)

(1) Zavarovalni in pozavarovalni posli iz 1. točke prvega
odstavka 27. člena ZDDV so v skladu s predpisi sklepanje in
izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zava-
rovanju, pozavarovanju in sozavarovanju.

(2) Povezane storitve zavarovalniških posrednikov in
zastopnikov so storitve, ki so nujno potrebne za sklenitev in
izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zava-
rovanju, ki jih posredniki ali zastopniki zaračunajo sklenitelju
zavarovanja.

64. člen
(najem oziroma zakup nepremičnin)

(1) Storitve in dobave blaga v zvezi z najemom oziroma
zakupom nepremičnin iz 2. točke prvega odstavka 27. čle-
na ZDDV, kot so na primer: dobava vode, električne energi-
je, plina, energije za ogrevanje, odvoz smeti, so v primeru,
če jih najemodajalec ali upravnik stavbe le prerazdeli najem-
nikom oziroma lastnikom stavb, neobdavčljive.

(2) Če je vrednost storitev in blaga iz prejšnjega odstav-
ka vključena v najemnino, so te storitve in blago oproščene
plačila DDV v skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena
ZDDV.

65. člen
(4.a in 4.b točka prvega odstavka 27. člena ZDDV)
Za finančne storitve iz 4.a in 4.b točke prvega odstavka

27. člena ZDDV se med drugim ne šteje zbiranje, analiziranje
in posredovanje informacij o kreditni oziroma posojilni sposo-
bnosti posameznikov ali podjetij, ki ni vezano na dajanje in
upravljanje kreditov oziroma posojil ali na izdajanje garancij in
drugih denarnih jamstev za kredite oziroma posojila.

66. člen
(4.c točka prvega odstavka 27. člena ZDDV)

(1) Za transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z
depoziti, tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, na-
kazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti po 4.c
točki prvega odstavka 27. člena ZDDV se štejejo vse stori-
tve, ki so neposredno povezane oziroma omogočajo izpolni-
tev denarne obveznosti.

(2) Med transakcije v zvezi z depoziti po 4.c točki
prvega odstavka 27. člena ZDDV se štejejo: odprtje računa,
vpisovanje terjatev in dolgovanj, obveščanje deponentov o
vplačilih in izplačilih v okviru depozitne pogodbe, obvešča-
nje banke deponenta o spremembi stanja na računu, o
stanju računa ipd.

(3) Za storitve, neposredno povezane z izpolnitvijo de-
narne obveznosti se ne štejejo najem in vzdrževanje POS
terminalov, vzdrževanje bankomatov ter izdelava različnih
poročil.

(4) Za transakcije iz 4.c točke prvega odstavka 27.
člena ZDDV se šteje tudi opravljanje plačil z elektronskim
denarjem, vključno z izdajo elektronskega denarja.

67. člen
(4.d in 4.e točka prvega odstavka 27. člena ZDDV)
(1) Po 4.d točki prvega odstavka 27. člena ZDDV se za

transakcije v zvezi s tujo valuto štejejo tudi prihodki od trgo-
vanja s tujo valuto (tečajna marža).
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(2) Izdaja priložnostnih kovancev, ki so zakonito plačil-
no sredstvo je v skladu s 4.d točko 27. člena ZDDV opro-
ščena plačila DDV.

(3) Storitve posredovanja oziroma komisijskega posre-
dovanja, ki jih opravijo banke (kot zastopniki ali komisionarji)
pri prodaji priložnostnih kovancev, se ne štejejo za opro-
ščen promet po 4.d točki prvega odstavka 27. člena ZDDV.

(4) Promet priložnostnih kovancev, ki se dajejo v obtok
po nominalni vrednosti in so zakonito plačilno sredstvo, je
oproščen plačila DDV po 4.d točki 27. člena ZDDV.

(5) Za upravljanje iz 4.e točke prvega odstavka 27.
člena ZDDV se šteje gospodarjenje z vrednostnimi papirji po
nalogu in za račun posamezne stranke, ki se opravlja v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

68. člen
(skupna izjava)

V skladu s tretjim odstavkom 27. člena ZDDV sestavita
davčna zavezanca skupno izjavo v dveh izvodih in ju predlo-
žita vsak svojemu pristojnemu davčnemu organu.

3. Oprostitve pri izvozu blaga in podobnih
transakcijah ter mednarodnem prevozu

69. člen
(31. člen ZDDV)

(1) DDV se ne plačuje ob izvozu blaga ter od prevoznih
in drugih postranskih storitev, ki so neposredno povezane z
izvozom blaga.

(2) Davčni zavezanec dokazuje, da je bila opravljena
izvozna dobava (izvoz) z dokazilom, iz katerega je razvidno,
da je sam ali druga oseba za njegov račun blago iznesla iz
carinskega območja Slovenije.

(3) Dokazilo iz prejšnjega odstavka je izvozna carinska
deklaracija, ki mora vsebovati najmanj:

– ime in naslov davčnega zavezanca (izvoznika),
– trgovsko ime in količino izvoženega blaga,
– kraj in datum izvedbe izvoznega carinskega postop-

ka,
– potrditev mejne carinske izpostave o izvozu, ki doka-

zuje, da je blago zapustilo carinsko območje Slovenije.
(4) Kot dokazilo iz drugega odstavka tega člena se

lahko uporabi tudi carinska deklaracija za vnos v carinsko
skladišče in prijava za vnos v prosto carinsko cono, če gre
za blago, ki je v skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZDDV
namenjeno izvozu. V tem primeru mora davčni zavezanec
le-to hraniti skupaj z izvozno carinsko deklaracijo, s katero je
blago dejansko zapustilo carinsko območje Slovenije. Sama
izvozna carinska deklaracija se za namene DDV v tem prime-
ru ne more uporabljati.

(5) Če ni vložena izvozna carinska deklaracija za carin-
sko blago, ki je bilo predmet preprodaje na carinskem ob-
močju Slovenije in se blago prodaja v tujino ter se pošilja v
carinskem tranzitnem postopku (vključno s TIR), se uporabi:

– s strani izstopne izpostave potrjena izvozna faktura
skupaj s potrdilom, ki ga izda odhodna izpostava, potem ko
je prejela potrdilo izstopne izpostave, da je blago zapustilo
carinsko območje Slovenije ali

– potrdilo, ki ga izda odhodna izpostava, potem ko je
na podlagi točke (b) 492. člena uredbe o izvajanju carinske-
ga zakona ugotovila, da je blago zapustilo carinsko območje
Slovenije.

(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko, v
primeru, če davčni zavezanec pošilja blago v tujino po pošti
ali železnici, kot dokazilo o opravljeni izvozni dobavi uporabi:

– poštna deklaracija, tovorni list ali dvojnik takega do-
kumenta ali

– drugo dokazilo, ki se običajno uporablja v poštnem
prometu.

(7) Dokazila iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati
najmanj naslednje podatke:

– ime in naslov oziroma firmo in sedež izdajatelja ter
dan izdaje dokazila;

– ime in naslov oziroma firmo in sedež davčnega zave-
zanca (izvoznika);

– običajno trgovsko ime in količino blaga;
– kraj in dan, ko je bilo blago izvoženo oziroma kraj in

dan, ko je bilo blago odposlano v tujino;
– ime in naslov oziroma firmo in sedež prejemnika bla-

ga v namembni državi;
– izjavo izdajatelja, da so bili podatki v dokazilu izdani na

podlagi poslovnih listin izdajatelja in jih je mogoče preveriti;
– podpis in žig izdajatelja.
(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko v

primeru, ko ena oseba (komisionar) izvaža blago za račun
dveh ali več komitentov hkrati, kot dokazilo o opravljeni
izvozni dobavi uporabi potrdilo o opravljenem izvozu blaga,
ki ga na zahtevo komisionarja ali njegovega pooblaščenca
potrdi carinski organ, ki je izvedel postopek izvoznega cari-
njenja. Carinski organ sme potrditi potrdilo o izvršenem
izvozu samo, če mu je deklarant predložil potrjen list 3
carinske deklaracije o izstopu blaga iz carinskega območja
in je istočasno izvozno carinsko deklaracijo za potrebe DDV
razveljavil. Potrdilo o opravljenem izvozu je v prilogi I k temu
pravilniku in je njegov sestavni del.

(9) V skladu z 2. točko prvega odstavka 31. člena
ZDDV so plačila DDV oproščene tudi storitve, ki se opravijo
v zvezi z odpremo blaga neposredno v izvoz (na primer:
prevozne storitve, storitve nakladanja, prekladanja na drugo
prevozno sredstvo, storitve organiziranja prevoza blaga ipd.).

(10) V skladu z 2. točko prvega odstavka 31. člena
ZDDV so plačila DDV oproščene tudi storitve, ki se opravijo
v zvezi z dobavo blaga, v zvezi s katerim obveznost za plačilo
DDV od uvoza v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZDDV
še ni nastala.

(11) Stroški prevoza in drugi posredni stroški, od kate-
rih DDV ni bil obračunan v skladu s prejšnjim odstavkom se v
skladu z 22. členom ZDDV vštevajo v davčno osnovo za
obračun DDV od uvoza tega blaga, ko je obveznost za
obračun nastala v skladu z 20. členom ZDDV.

(12) Storitev iz devetega oziroma desetega odstavka
tega člena je lahko oproščena DDV v skladu s tem členom,
če izvajalec lahko dokaže, da je storitev povezana z odpre-
mo blaga v izvoz oziroma z odpremo (dobavo) blaga, za
katero še ni nastala obveznost za obračun DDV od uvoza.
Praviloma izvajalec dokazuje dejstva iz prejšnjega stavka s
pogodbo, sklenjeno z izvoznikom oziroma imetnikom dovo-
ljenja oziroma s tovornim listom ali drugim ustreznim doku-
mentom.

70. člen
(kaj se ne šteje za izvoz)

(1) Za Izvoz, ki je oproščen plačila DDV se ne šteje:
– začasnega izvoza blaga na oplemenitenje, razen če

carinski deklarant dokaže, da je začasno izvoženo blago
zaradi spremenjenih okoliščin ostalo izven carinskega ob-
močja;

– blaga, ki je začasno izvoženo z ATA zvezkom, razen
če deklarant dokaže, da je zaradi spremenjenih okoliščin
začasno izvoženo blago ostalo izven carinskega območja;

– izvoza blaga, ki je namenjeno, da bo ponovno uvože-
no v skladu s 167. členom carinskega zakona, razen če
carinski deklarant dokaže, da je zaradi spremenjenih okoli-
ščin izvoženo blago ostalo izven carinskega območja;
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– iznosa domačega blaga iz carinskega območja z na-
menom, da bo prepeljano do drugega kraja v Sloveniji preko
tujega carinskega območja v skladu s 126. členom carin-
skega zakona.

(2) Za blago iz prejšnjega odstavka zaradi izvoza blaga
ne nastane obveznost za obračun DDV, zavezanec pa vre-
dnosti blaga iz prejšnjega odstavka ne sme izkazovati v
knjigah kot izvoz blaga in ga ne izkaže v obračunu DDV kot
izvoz blaga.

4. Druge, posebne oprostitve DDV

71. člen
(32. člen ZDDV)

Če je carinsko blago po uvozu predmet prometa v
smislu 4. do 6. člena ZDDV, se od tega prometa obračuna-
va in plačuje DDV.

IX. IZDAJANJE RAČUNOV

72. člen
(splošno)

(1) Davčni zavezanec mora za dobavljeno blago in za
opravljene storitve, za prejeta predplačila ter za vsako nak-
nadno spremembo davčne osnove izdati račun ali drug do-
kument, ki služi kot račun. Račun mora izdati najmanj v dveh
izvodih, od katerih prvi izvod prejme kupec blaga oziroma
naročnik storitve, drugi izvod pa zadrži dobavitelj blaga ozi-
roma storitev.

(2) Dokument, ki služi kot račun je vsak dokument, iz
katerega je razvidno, da je davčni zavezanec opravil ali da
bo opravil obdavčljivo transakcijo v skladu z ZDDV.

(3) Dokument, ki služi kot račun je tudi dokument, v
katerem dobavo blaga oziroma storitev obračuna prejemnik
blaga ali storitev, če sta obe strani soglasni, da se obračun
opravi na ta način. Če izdajatelj računa ni hkrati tudi dobavi-
telj blaga ali storitve, je v tem primeru dobavitelj soodgovo-
ren za izdajo računa.

73. člen
(podatki o vrsti in količini dobavljenega blaga oziroma
opravljenih storitev, ki jih mora vsebovati račun, izdan

davčnim zavezancem)
(1) Če se račun izda za oddajanje v najem, oziroma za

stroške obratovanja, vzdrževanja in upravljanja stanovanj-
skih in poslovnih prostorov, se mora na računu posebej
navesti blago oziroma nepremičnino, na katero se nanaša
račun.

(2) Če se račun izda za opravljene storitve, pri katerih ni
mogoče izraziti količine v merskih enotah, davčni zavezanec
na računu opiše storitev tako, da je razvidno za kakšno
storitev gre oziroma kakšen obseg storitve je bil opravljen ali
na katero obdobje se zaračunane storitve nanašajo.

(3) Račun, ki ga davčni zavezanec izda za prejeto pred-
plačilo v skladu s 34. členom ZDDV, mora vsebovati podat-
ke o vrsti in količini blaga oziroma opis storitev, ki jih bo
dobavil za prejeto predplačilo.

74. člen
(seštevek davčnih osnov na enem računu)

Če se račun nanaša na več vrst blaga oziroma storitev,
se lahko vrednosti brez DDV, ki se nanašajo na blago oziro-
ma storitve, ki so obdavčene z enako stopnjo DDV sešteje-
jo, od seštevka pa se obračuna DDV po predpisani davčni
stopnji.

75. člen
(podatki na računu po 35. členu ZDDV)

(1) Davčni zavezanec, ki izda račun v skladu s 35.
členom ZDDV, mora na računu navesti najmanj naslednje
podatke:

– kraj in datum izdaje ter zaporedno številko računa;
– svojo firmo oziroma ime, svoj sedež oziroma stalno

prebivališče ter svojo davčno številko;
– prodajno ceno blaga oziroma storitve z vračunanim

DDV in prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vračuna-
nim DDV in

– znesek DDV, vračunan v prodajno vrednost blaga
oziroma storitve.

(2) Če davčni zavezanec proda blago ali opravi storitve
po različnih davčnih stopnjah, mora prodajno vrednost z
vračunanim DDV izkazati ločeno po davčnih stopnjah in
izkazati ločeno tudi znesek vračunanega DDV po različnih
davčnih stopnjah.

76. člen
(izjeme od obveznosti izdajanja računov)

(1) Obveznost izdajanja računov v skladu s 35. členom
ZDDV se ne nanaša na davčne zavezance iz drugega od-
stavka 45. člena ZDDV, ki prodajo kmetijske pridelke na
tržnicah.

(2) Obveznost izdajanja računov v skladu s 35. členom
ZDDV se ne nanaša na prodajo vozovnic, kart in žetonov v
potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice), znamk, kole-
kov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu, periodične-
ga tiska, na prodajo na avtomatih in na prodajo kartic s kodo
za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev
preko bankomatov, GSM omrežja ter interneta.

(3) Podatke o prodaji iz prejšnjega odstavka mora dav-
čni zavezanec zagotoviti s popisom začetnih in končnih
zalog, ki ga opravi najmanj enkrat mesečno.

77. člen
(stotinska izravnava)

Zneski, izkazani na računu, se izkazujejo v tolarjih in
stotinih. Pri zneskih, izkazanih na računu se lahko uporablja-
jo stotinske izravnave le pri vrednosti blaga oziroma storitve
z vključenim DDV.

78. člen
(oproščen promet)

(1) Davčni zavezanec, ki opravi promet blaga ali stori-
tev, za katerega je predpisana oprostitev plačila DDV, mora
v skladu z drugim odstavkom 34. člena in tretjim odstavkom
35. člena ZDDV na računu navesti, da davek ni obračunan
in navesti določbo ZDDV, ki določa oprostitev. V tem prime-
ru na računu od predpisanih podatkov iz 6. in 7. točke
prvega odstavka 34. člena ZDDV, izkazuje le skupno vre-
dnost prodanega blaga oziroma opravljenih storitev.

(2) Davčni zavezanec, ki opravi promet blaga oziroma
storitev, od katerega se DDV obračuna le od dela tega
prometa, mora na računu izkazati davčno osnovo za obra-
čun DDV in znesek obračunanega DDV, za preostali del
prometa pa navesti določbo ZDDV, na podlagi katere je ta
del prometa oproščen plačila DDV.

79. člen
(predplačila)

(1) V skladu z drugim odstavkom 33. člena ZDDV mora
davčni zavezanec izdati račun tudi za vsako prejeto predpla-
čilo. Prejeto predplačilo predstavlja plačilo za nameravan
promet blaga oziroma storitev z vključenim DDV, iz katerega
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izračuna znesek DDV z uporabo preračunane stopnje v skla-
du s tretjim odstavkom 38. člena tega pravilnika.

(2) Davčni zavezanec izda račun za prejeto predplačilo
v skladu s 34. oziroma 35. členom ZDDV najkasneje zadnji
dan davčnega obdobja, v katerem je predplačilo prejeto. Pri
izdaji računa v skladu s 34. členom ZDDV namesto podatka
iz 4. točke prvega odstavka, navede datum predvidene do-
bave blaga oziroma izvršitve storitev.

(3) Ob dobavi blaga oziroma storitev mora davčni zave-
zanec v računu, v katerem obračuna dobavo blaga oziroma
storitve, od obračunanega DDV po tem računu odšteti DDV,
obračunan od predplačil. Na tem računu navede tudi števil-
ko izdanega računa za prejeto predplačilo.

80. člen
(naročnine, najemnine, članarine)

Davčni zavezanec, ki dobavlja blago oziroma storitve
na podlagi vnaprejšnjega plačila (naročnine, najemnine, čla-
narine ipd.), lahko, ne glede na drugi odstavek prejšnjega
člena, izda račun zadnji dan obdobja, na katerega se plačilo
nanaša.

81. člen
(plačilo od druge osebe)

Če davčni zavezanec za dobavljeno blago in storitev
prejme plačilo, v celoti ali delno od druge osebe in ne od
prejemnika blaga in storitve, mora biti na računu izkazano
skupno plačilo, vključno s plačilom druge osebe, DDV pa
mora biti obračunan od celotenega zneska plačila.

82. člen
(popravek računa)

(1) Davčni zavezanec lahko popravi napačno izkazan
DDV na računu za dobavljeno blago oziroma storitev, če
prejemnik blaga oziroma storitve po tem računu še ni uvelja-
vil pravice do odbitka vstopnega DDV. V tem primeru mora
izdajatelj računa pisno obvestiti prejemnika o popravku, mu
izstaviti nov račun s sklicevanjem na številko računa, ki je
storniran, popraviti davčne evidence in dokumente shraniti.

(2) Če je prejemnik računa iz prejšnjega odstavka pred
popravkom računa že odbil vstopni DDV v svojem davčnem
obračunu, se popravek izkazanega in obračunanega DDV
lahko opravi le pod pogoji iz desetega in enajstega odstavka
21. člena ZDDV.

83. člen
(izkazovanje pavšalnega nadomestila na računih)
Davčni zavezanci, ki jim je bil opravljen promet blaga in

storitev s strani oseb, ki so imetniki dovoljenja za pavšalno
nadomestilo po 46. členu ZDDV, ravnajo po 116. členu
tega pravilnika in morajo na računu oziroma na drugem
dokumentu, ki je podlaga za nakup, navesti stopnjo in zne-
sek pavšalnega nadomestila in napisati številko in datum
dovoljenja, ki je podlaga za plačilo pavšalnega nadomestila.

X. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DDV

84. člen
(davčno obdobje)

(1) Davčno obdobje je časovno obdobje, za katero
davčni zavezanec obračunava in plačuje DDV.

(2) Davčno obdobje je obdobje od prvega do zadnjega
dneva v mesecu, od prvega do zadnjega dneva v trimesečju
oziroma od prvega do zadnjega dneva v šestmesečnem
obdobju.

85. člen
(obračunavanje DDV, razen pri uvozu blaga)

(1) Davčni zavezanec obračunava DDV od zneskov, ki jih
zaračuna za obdavčen promet blaga oziroma storitev v dav-
čnem obdobju (v nadaljnjem besedilu: zaračunani zneski).

(2) Obdavčen promet blaga in storitev pomeni za kate-
rokoli davčno obdobje celotni znesek, od katerega se obra-
čunava in plačuje DDV za to obdobje po predpisanih sto-
pnjah.

(3) Za zaračunane zneske za obdavčen promet blaga
oziroma storitev po prvem odstavku tega člena se štejejo:

– zneski na računih, izdanih za opravljen obdavčen
promet blaga oziroma storitev;

– zneski na računih za prejeta predplačila v skladu s
petim odstavkom 19. člena ZDDV.

(4) Za zaračunane zneske v smislu prejšnjega odstavka
se štejejo tudi:

– vrednost opravljenega prometa blaga oziroma stori-
tev po 5., 6. in 9. členu ZDDV;

– zneski na računih, ki jih izda davčni zavezanec s
sedežem v tujini v skladu s petim odstavkom 21. člena
ZDDV.

(5) Če za dobave blaga oziroma storitev v davčnem
obdobju niso izdani računi, se DDV obračuna, kot da so
izdani in se vključijo v obračun DDV. Naknadno izdani računi
za prej obračunane dobave blaga oziroma storitev ne vpliva-
jo na obračunavanje DDV, priložijo pa se k dokumentu, s
katerim je bila ugotovljena davčna obveznost.

(6) V obračun DDV se vključujejo tudi zneski iz raču-
nov, izdanih v davčnem obdobju, po katerih še ni bil oprav-
ljen promet blaga oziroma storitev. Naknadno opravljene
dobave blaga oziroma storitev, za katere so predhodno izda-
ni računi, ki so vključeni v obračun DDV, ne vplivajo na
obračun DDV.

86. člen
(zaračunavanje, plačevanje in zavarovanje plačila DDV pri

uvozu)
(1) Pri uvozu zaračunava DDV carinski organ, ki je v

skladu s carinskimi predpisi pristojen za obračunavanje uvoz-
nih dajatev.

(2) Oseba, ki mora plačati DDV pri uvozu blaga (v
nadaljnjem besedilu: carinski dolžnik), mora DDV plačati v
roku, ki je s carinskimi predpisi določen za plačilo carinske-
ga dolga, sicer tečejo zamudne obresti v skladu z veljavnimi
predpisi.

(3) Če je carinski dolžnik v skladu s carinskimi predpisi
in odločbo carinskega organa dolžan samostojno obračuna-
vati in plačevati uvozne dajatve, mora samostojno obračuna-
vati in plačevati tudi DDV od uvoza blaga v skladu s pogoji in
roki, ki so določeni v odločbi carinskega organa.

(4) Če mora carinski dolžnik v skladu s carinskimi pred-
pisi plačati kompenzacijske obresti na znesek dolgovanega
carinskega dolga, se v osnovo za obračun kompenzacijskih
obresti vključi tudi DDV, plačljiv pri uvozu blaga.

(5) Če carinski organ v skladu s carinskimi predpisi
zahteva položitev instrumenta zavarovanja za plačilo carin-
skega dolga ali bi ga lahko zahteval, če bi ne bila za zadevno
blago predpisana carinska stopnja “prosto”, mora položeni
instrument zavarovati tudi plačilo DDV.

87. člen
(naknadni popravki davčne obveznosti pri uvozu blaga)

(1) Če carinski organ izve oziroma ugotovi, da je bil
DDV ob uvozu obračunan v nižjem ali višjem znesku, kot je
zakonsko dolgovan znesek DDV, ravna v skladu s 154.
oziroma 158. členom carinskega zakona, ko odloča o nak-
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nadnem obračunu oziroma vračilu ali odpustu preveč plača-
nega oziroma obračunanega DDV.

(2) Vračilo DDV na podlagi odločbe carinskega organa
o povrnitvi preveč plačanega DDV se izvrši z izplačilom
ustreznega zneska le v delu, v katerem carinski dolžnik, ki je
plačal znesek DDV, ki ni bil zakonsko dolgovan, ni uveljavil
odbitka DDV.

88. člen
(predpisi, ki se upoštevajo pri obračunavanju DDV pri

uvozu blaga)
(1) DDV pri uvozu se obračunava v skladu s predpisi, ki

veljajo na dan nastanka obveznosti za obračun DDV.
(2) Če ni mogoče natančno določiti, kdaj je nastala

obveznost za obračun DDV, se pri določitvi višine DDV upoš-
tevajo predpisi, ki veljajo na dan, ko je bilo ugotovljeno, da
je nastala obveznost za obračun DDV.

XI. ODBITEK VSTOPNEGA DDV

89. člen
(vstopni DDV)

Vstopni DDV je znesek DDV, ki je v skladu s prvim
odstavkom 34. člena ZDDV posebej izkazan na računih za
dobave blaga in storitev, ki so jih davčnemu zavezancu
opravili drugi davčni zavezanci.

90. člen
(vstopni DDV, obračunan pri uvozu)

(1) Za vstopni DDV se šteje tudi znesek DDV, obraču-
nan pri uvozu razen, če je bil znesek DDV, plačan ob uvozu
naknadno z odločbo carinskega organa v celoti ali deloma
vrnjen ali plačilo odpuščeno.

(2) Kot vstopni DDV ni mogoče upoštevati DDV, obra-
čunanega ob uvozu, če je bila carinska deklaracija na podla-
gi katere je bil obračunan DDV, umaknjena prej, preden je
bil uveljavljen odbitek vstopnega DDV. Če je bil na podlagi
umaknjene carinske deklaracije DDV že plačan, se ta zne-
sek v skladu s carinskimi predpisi vrne, sicer pa se plačilo
odpusti. Če je bil DDV od uvoza v zvezi s katerim je bila
deklaracija umaknjena že upoštevan kot vstopni DDV, carin-
ski organ vrne oziroma odpusti plačilo DDV le, če zavezanec
dokaže, da je odbitek vstopnega DDV zmanjšal za znesek
DDV, obračunanega na podlagi umaknjene deklaracije.

91. člen
(vstopni DDV, plačan za opravljen promet s strani drugih

oseb)
Za vstopni DDV se šteje tudi znesek DDV, ki ga je

davčni zavezanec kot prejemnik blaga oziroma storitev pla-
čal v skladu z drugim stavkom 2. točke in s 3. točko 12.
člena ZDDV.

92. člen
(1. točka 6. člena ZDDV)

Kot vstopni DDV se šteje tudi znesek DDV, ki ga je
davčni zavezanec obračunal po 1. točki 6. člena ZDDV od
davčne osnove po šestem odstavku 21. člena ZDDV, razen
v primeru iz tretjega odstavka 59. člena ZDDV.

93. člen
(davčni zavezanci, ki imajo pravico do odbitka vstopnega

DDV)
(1) Pravico do odbitka vstopnega DDV imajo davčni

zavezanci, ki opravljajo obdavčene in tiste oproščene tran-

sakcije, za katere je z ZDDV priznana pravica do odbitka
vstopnega DDV.

(2) Pravica do odbitka vstopnega DDV se davčnim za-
vezancem iz prejšnjega odstavka prizna, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:

– da prejeti računi za blago oziroma storitve vsebujejo
vse podatke, predpisane v prvem odstavku 34. člena ZDDV,
razen v primerih, določenih s tem pravilnikom;

– da je blago ali storitev prejeta oziroma bo prejeta od
drugega davčnega zavezanca;

– da za blago oziroma storitve ni izključena pravica do
odbitka vstopnega DDV v skladu s 40. členom ZDDV;

– da je oziroma bo blago oziroma storitev namenjena
opravljanju obdavčene dejavnosti in tiste oproščene dejav-
nosti davčnega zavezanca, za katero je z ZDDV priznana
pravica do odbitka vstopnega DDV.

(3) Davčni zavezanec, ki prejme račun za dano pred-
plačilo, lahko uveljavi odbitek vstopnega DDV že v davčnem
obdobju, ko prejme račun za dano predplačilo.

(4) Davčni zavezanec, ki prejme račun, ki ga je izdala
tuja oseba v skladu s predpisi države svojega sedeža oziroma
prebivališča in je dolžan obračunati in plačati DDV na podlagi
drugega stavka 2. točke ali na podlagi 3. točke 12. člena
ZDDV, lahko uveljavi pravico do odbitka vstopnega DDV v
davčnem obdobju, v katerem je obračunal DDV v skladu z
ZDDV oziroma v skladu s sedmim odstavkom 40. člena ZDDV.

(5) Davčni zavezanec, ki na računu izkazuje pavšalno
nadomestilo v skladu s sedmim odstavkom 119. člena tega
pravilnika, lahko uveljavlja pravico do odbitka pavšalnega
nadomestila kot vstopnega DDV v davčnem obdobju, v kate-
rem je pavšalno nadomestilo plačal imetniku dovoljenja ozi-
roma v skladu s sedmim odstavkom 40. člena ZDDV.

(6) Pravico do odbitka vstopnega DDV za uvoženo bla-
go davčni zavezanec lahko uveljavi v davčnem obdobju, v
katerem prejme carinsko deklaracijo za sprostitev blaga v
prosti promet ali postopek začasnega uvoza blaga z delno
oprostitvijo plačila carine oziroma odločbo carinskega orga-
na, na kateri je obračunan DDV oziroma v skladu s sedmim
odstavkom 40. člena ZDDV.

94. člen
(davčni zavezanec, ki nima pravice do odbitka vstopnega

DDV)
(1) Davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka

45. člena ZDDV, nima pravice do odbitka vstopnega DDV.
(2) Davčni zavezanec ne more uveljavljati pravice do

odbitka vstopnega DDV od blaga in storitev, ki jih je uporabil
za opravljanje dejavnosti, za katero je predpisana oprostitev
plačila DDV, razen v primerih, določenih z ZDDV.

95. člen
(osebni avtomobili)

(1) Osebni avtomobili iz 1. točke petega odstavka
40. člena ZDDV so motorna vozila, konstruirana predvsem
za prevoz ljudi, vključno z motornimi vozili za kombiniran
prevoz ljudi in blaga (npr. tip “karavan“, “kombi“ itd.) in
dirkalni avtomobili iz tarifne oznake 8703.

(2) Motorno vozilo, ki je izpeljanka iz vozila iz prejšnje-
ga odstavka, ki ga je proizvajalec homologiral kot tovorno
vozilo, se ne šteje za osebni avtomobil.

96. člen
(občasne finančne storitve pri izračunu odbitnega deleža)

V izračun odbitnega deleža se v skladu z 2. točko
tretjega odstavka 41. člena ZDDV ne všteva znesek prome-
ta finančnih storitev, če se opravljajo občasno. Šteje se, da
je promet finančnih storitev opravljen občasno, če finančne
storitve ne predstavljajo dejavnosti zavezanca.
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97. člen
(opravljanje obdavčene in oproščene dejavnosti)
(1) Davčni zavezanec, ki opravlja deloma oproščeno

deloma pa obdavčeno dejavnost ima pravico do odbitka vsto-
pnega DDV le v delu, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost
(razen v primerih iz petega odstavka 40. člena ZDDV) in na
del oproščene dejavnosti, za katero ima pravico do odbitka
vstopnega DDV na podlagi četrtega odstavka 40. člena ZDDV.

(2) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena
lahko:

– odbija vstopni DDV za obdavčeno dejavnost in opro-
ščeno dejavnost, za katero ima pravico do odbitka vstopne-
ga DDV v skladu s četrtim odstavkom 40. člena ZDDV, po
dejanskih podatkih, če v svojem knjigovodstvu ali izvenknji-
govodski evidenci zagotovi podatke o celotnem vstopnem
DDV in znesku vstopnega DDV, za katerega se prizna pravi-
ca do odbitka;

– določi znesek vstopnega DDV, ki ga sme odbiti, z
uporabo odbitnega deleža v skladu z 41. členom ZDDV za
celotno dejavnost, če ne more zagotoviti podatkov o vsto-
pnem DDV na način iz prve alinee tega odstavka ali

– določi znesek vstopnega DDV, ki ga sme odbiti, z
uporabo večih odbitnih deležev ločeno za vsako področje
svoje dejavnosti v skladu s šestim odstavkom 41. člena
ZDDV. Področje dejavnosti po tej alinei pomeni katero koli
raven dejavnosti zavezanca po standardni klasifikaciji dejav-
nosti ali organizacijsko enoto zavezanca (kot npr. dislociran
obrat, poslovna enota..., glede na notranjo organizacijo dav-
čnega zavezanca). Če je posamezna dejavnost po standar-
dni klasifikaciji dejavnosti glede na ZDDV obravnavana del-
no kot obdavčena, delno pa kot oproščena, se kot področje
dejavnosti lahko upošteva tudi razdelitev na obdavčen oziro-
ma oproščen del dejavnosti.

(3) Razdelitev vstopnega DDV na del, ki se sme odbiti
in na del, ki se ne sme odbiti, mora davčni zavezanec
opraviti pred predložitvijo obračuna DDV.

(4) Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je ko-
ledarski mesec, ustrezno popravi nastale razlike med vsto-
pnim DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža pretekle-
ga leta in vstopnim DDV, ki bi se smel odbiti glede na
dejanski odbitni delež preteklega leta v davčnem obračunu
za mesec februar tekočega leta. Davčni zavezanec, katere-
ga davčno obdobje je koledarsko trimesečje ali koledarsko
polletje pa nastale razlike popravi v davčnem obračunu za
prvo davčno obdobje tekočega leta.

(5) Davčni zavezanec lahko v mesecu januarju tekoče-
ga leta za določitev zneska vstopnega DDV, ki ga sme
odbiti, začasno uporabi začasni odbitni delež iz predhodne-
ga leta.

(6) Popravek odbitka vstopnega DDV v skladu s petim
odstavkom 41. člena ZDDV za leto 2002 se opravi le za
obdobje od 1. 10. 2002 do 31. 12. 2002.

98. člen
(odbitek vstopnega DDV pri predplačilu)

Če po danem predplačilu ne pride v celoti ali deloma
do dobave blaga ali storitve, se v celoti ali deloma izgubi
pravica do odbitka vstopnega DDV, račun z obračunanim
DDV pa je treba popraviti. Ta določba velja ne glede na to,
ali je bilo opravljeno vračilo predplačila ali ne.

99. člen
(odbitek vstopnega DDV pri storitvah, ki jih davčni

zavezanec s sedežem v tujini opravi davčnemu zavezancu s
sedežem v Sloveniji)

(1) Davčni zavezanec, ki na podlagi drugega stavka
2. točke 12. člena ZDDV ali tretjega odstavka 17. člena

ZDDV obračuna DDV kot prejemnik storitve ali blaga, ima
pravico ta davek odbiti kot vstopni DDV, če:

– so izpolnjeni pogoji iz 40. člena ZDDV;
– račun izda davčni zavezanec, ki nima sedeža v Slove-

niji;
– je DDV plačan.
(2) Šteje se, da je DDV iz tretje alinee prejšnjega od-

stavka plačan, ko je izkazan v obračunu DDV.

100. člen
(popravek odbitka vstopnega DDV)

(1) Če se davčna osnova (plačilo) naknadno spremeni
zaradi različnih vrst popustov ali nemožnosti poplačila v skla-
du z desetim odstavkom 21. člena ZDDV, lahko davčni
zavezanec, ki je dobavil blago ali opravil storitev, popravi
(zmanjša) znesek zaračunanega DDV šele potem, ko davčni
zavezanec, kateremu je bilo dobavljeno blago ali mu je bila
opravljena storitev, popravi (zmanjša) odbitek vstopnega DDV
in o tem pisno obvesti dobavitelja.

(2) Popravki se morajo opraviti v davčnem obdobju, v
katerem je prejeto pisno obvestilo oziroma je spremenjena
davčna osnova.

(3) Če je na podlagi odločbe carinskega organa treba
popraviti odbitek vstopnega DDV, se ta popravek izvrši pri
obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je odločba
carinskega organa postala izvršljiva.

101. člen
(popravek odbitka vstopnega DDV pri odkupu vračljive

embalaže)
(1) Davčni zavezanec, ki odkupi vračljivo embalažo od

osebe, ki ni imela pravice do odbitka vstopnega DDV od
embalaže, ki jo vrača, sme odbiti kot vstopni DDV znesek, ki
ga ugotovi po preračunani stopnji DDV od odkupne cene
vračljive embalaže.

(2) Davčni zavezanec je dolžan v svojem knjigovodstvu
zagotoviti podatke o prodaji in odkupu vračljive embalaže za
obdobje, v katerem uveljavlja odbitek vstopnega DDV v skla-
du s prejšnjim odstavkom.

102. člen
(sprememba pogojev, merodajnih za obdavčevanje)
(1) S spremembo pogojev, merodajnih za obdavčeva-

nje v skladu z drugim odstavkom 42. člena ZDDV, je mišlje-
na sprememba pogojev, ki so bili merodajni za odbitek
vstopnega DDV na začetku uporabe opreme oziroma nepre-
mičnine, naknadna sprememba teh pogojev pa privede do
večjega ali manjšega odbitka vstopnega DDV z ozirom na
začetno stanje.

(2) Če je v obdobju 5 let od koledarskega leta, v kate-
rem se je začela uporabljati oprema, davčni zavezanec pre-
šel iz obdavčene na oproščeno dejavnost in obratno (spre-
memba pogojev, na podlagi katerih je imel ali ni imel pravice
do odbitka vstopnega DDV za to opremo), se za obdobje po
spremembi popravi vstopni DDV. Pri nepremičninah se na-
mesto obdobja 5 let upošteva obdobje 20 let.

(3) Čas uporabe iz prejšnjega odstavka se izkazuje v
davčnih obdobjih. V čas uporabe se všteva tudi vsako zače-
to davčno obdobje uporabe.

(4) Za opremo po prvem odstavku tega člena se šteje
oprema, ki se po računovodskih predpisih uvršča med
opredmetena osnovna sredstva.

(5) Pri popravku odbitka vstopnega DDV se izhaja iz
skupnega zneska vstopnega DDV, ki se nanaša na nabavlje-
no ali proizvedeno opremo. Odbitek vstopnega DDV se
popravi za obdobje od spremembe pogojev do poteka ob-
dobja iz drugega odstavka tega člena.
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(6) Če se naknadno popravi odbitek vstopnega DDV, ki
se v obdobju nabave ni mogel odbiti, je dovoljen odbitek
samo tistih zneskov vstopnega DDV, ki izpolnjujejo pogoje iz
40. člena ZDDV. Popravek vstopnega DDV, ki se ni mogel
odbiti, ker ne obstaja račun iz 34. člena ZDDV ali carinska
dokumentacija, ni dovoljen.

103. člen
(posebnosti pri spremembi pogojev)

(1) Če določena oprema oziroma nepremičnina postane
neuporabna (uničena) pred iztekom obdobja za popravek
vstopnega DDV, se s trenutkom, ko postane neuporabna
(uničena), zaključi tudi obdobje popravka vstopnega DDV.

(2) Če naknadno vlaganje v opremo ali nepremičnino
bistveno ne spremeni časa uporabe opreme, se popravek
vstopnega DDV za to vlaganje opravi v obdobju popravka
vstopnega DDV za zadevno opremo.

(3) Če naknadno vlaganje v opremo ali nepremičnino
bistveno spremeni čas uporabe ali predstavlja posebno ce-
loto, kot npr. dograditev že obstoječe zgradbe, se za to
vlaganje določi novo (posebno) obdobje popravka vstopne-
ga DDV.

104. člen
(ugotavljanje zneska popravka po drugem odstavku

42. člena ZDDV)
Znesek popravka vstopnega DDV se določi na nasled-

nji način:

čas uporabe opreme pred spre-
membo pogojev, merodajnih za

odbitek vstopnega DDVvstopni DDV – (minus) ______________________________
vstopni DDV × (krat) obdobje popravka vstopnega DDV

105. člen
(popravek vstopnega DDV pri spremembi obdavčevanja)

(1) Če davčni zavezanec, ki je bil registriran za obraču-
navanje DDV, preide na poslovanje v skladu s 45. členom
ZDDV (oprostitev obračunavanja DDV), mora za opremo in
nepremičnine opraviti popravek vstopnega DDV, če se za
njih ni končalo obdobje popravkov vstopnega DDV.

(2) Če se davčni zavezanec iz 45. člena ZDDV registri-
ra za obračunavanje DDV, to ne predstavlja spremembe
pogojev, merodajnih za odbitek vstopnega DDV v smislu
drugega odstavka 42. člena ZDDV in nima pravice do nak-
nadnega odbitka vstopnega DDV, razen v primerih iz 43.
člena ZDDV.

106. člen
(odbitek vstopnega DDV pri začetku opravljanja obdavčljive

dejavnosti)
(1) Oseba iz prvega odstavka 43. člena ZDDV predloži

davčnemu organu zahtevek za odbitek vstopnega DDV od
blaga, ki ga ima na zalogi. V zahtevku mora ločeno izkazati
blago, od katerega je bil plačan DDV ob nabavi ali ob uvozu
in rabljeno blago. Odbitek se izračuna tako, da:

– se zaloge ovrednotijo po knjigovodski vrednosti ali
tržni vrednosti (z vključenim DDV), po nižji od obeh;

– se od vrednosti zalog blaga odšteje vrednost katere-
gakoli blaga, za katerega še ni bil prejet račun oziroma bo
račun prejet po registraciji za davčnega zavezanca;

– je znesek odbitka enak znesku DDV, ki bi bil obraču-
nan, če bi bilo blago dobavljeno dan pred dnevom registra-
cije, za plačilo, ki vsebuje DDV.

(2) Za zaloge blaga iz prejšnjega odstavka se ne štejejo
oprema za opravljanje dejavnosti in nepremičnine.

XII. OBRAČUN DDV

107. člen
(splošno)

(1) Davčni zavezanec mora za davčno obdobje sam
ugotoviti davčno obveznost in jo izkazati na obrazcu DDV-O
(obračun DDV), ki ga mora predložiti davčnemu organu.
Obrazec DDV-O lahko davčni zavezanec predloži tudi na
magnetnih medijih ali v elektronski obliki v skladu s predpisi,
ki urejajo elektronsko poslovanje.

(2) Davčni zavezanec ob predložitvi obrazca DDV-O
priloži tudi:

– podatke o popravku zneska obračunanega in vsto-
pnega DDV zaradi spremembe davčne osnove;

– podatke o nastalih razlikah med odbitim vstopnim
DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža in vstopnim
DDV, ki bi se smel odbiti glede na dejanski odbitni delež;

– podatke o znesku vstopnega DDV, ki ga davčni zave-
zanec ni odbil v davčnem obdobju, ko je prejel račun oziro-
ma carinsko deklaracijo ampak ga uveljavlja naknadno v
skladu s sedmim odstavkom 40. člena ZDDV in

– podatke o znesku prometnega davka po 142. členu
tega pravilnika.

(3) Davčni zavezanec podatke iz prejšnjega odstavka
vključi v obračun DDV, in sicer:

– popravek vstopnega DDV pod oznake 41, 42, 43,
44, 45 oziroma 46,

– popravek obračunanega DDV pod oznake 31, 32,
33, 34 oziroma 35.

(4) Davčni zavezanec predloži obrazec DDV-O na mag-
netnih medijih ali v elektronski obliki v skladu z navodili
davčnega organa.

(5) Vsebina obrazca DDV-O je v prilogi II k temu pravil-
niku in je njegov sestavni del.

108. člen
(podatki v obračunu)

(1) V obrazec DDV-O za obračun DDV se vpišejo:
1. podatki o prometu blaga in storitev:
– pod oznako 11 (obdavčen promet) se vpiše seštevek

zneskov iz stolpcev 11, 13, 15 in 17 knjige izdanih raču-
nov, razen prometa po 5., 6. in 9. členu ZDDV;

– pod oznako 12 (izvoz blaga) se vpiše znesek iz stolp-
ca 9 knjige izdanih računov;

– pod oznako 13 (oproščen in drug promet s pravico
do odbitka vstopnega DDV) se vpiše znesek iz stolpca 10
knjige izdanih računov;

– pod oznako 14 (oproščen promet brez pravice do
odbitka vstopnega DDV) se vpiše znesek iz stolpca 8 knjige
izdanih računov;

– pod oznako 15 (promet po 5., 6. in 9. členu ZDDV)
se vpiše znesek vrednosti prometa po 5., 6. in 9. členu
ZDDV; podatki se zajamejo iz knjigovodskih evidenc;

2. podatki o nabavah blaga in storitev:
– pod oznako 21 (obdavčene nabave) se vpiše vre-

dnost iz stolpca 8 zmanjšana za vrednost iz stolpca 10 in 11
knjige prejetih računov, vključno z nabavami nepremičnin in
ostalih osnovnih sredstev, brez vrednosti uvoza blaga;

– pod oznako 22 (uvoz) se vpiše davčna osnova pri
uvozu blaga iz stolpca 7 posebne evidence o vstopnem DDV
pri uvozu blaga, vključno z uvozom osnovnih sredstev ter brez
vrednosti uvoza blaga, pri katerem ni bil obračunan DDV;

– pod oznako 23 (oproščene nabave) se vpiše vred-
nost iz stolpca 9 knjige prejetih računov in vrednost iz stolp-
ca 8 posebne evidence o vstopnem DDV pri uvozu blaga;

– pod oznako 24 (nabavna vrednost nepremičnin) se
vpiše nabavna vrednost nepremičnin, katerih nabava je ob-
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davčljiva po ZDDV, ne glede na to, ali je bil pri nabavi
obračunan DDV ali ne (obdavčena in oproščena nabava) in
so vodene v knjigovodstvu kot osnovna sredstva ter nabav-
ljena v davčnem obdobju, za katerega se sestavlja obračun;
vpišejo se tudi dana predplačila;

– pod oznako 25 (nabavna vrednost drugih osnovnih
sredstev) se vpiše nabavna vrednost drugih osnovnih sred-
stev (razen nepremičnin), katerih nabava je obdavčljiva po
ZDDV, ne glede na to, ali je bil pri nabavi obračunan DDV ali
ne (obdavčena in oproščena nabava), nabavljenih v dav-
čnem obdobju, za katerega se sestavlja obračun; vpišejo se
tudi dana predplačila;

3. podatki o obračunanem DDV od prodaje blaga in
storitev:

– pod oznako 31 (zavezancem za DDV po 8,5%) se
vpiše znesek iz stolpca 12 knjige izdanih računov;

– pod oznako 32 (zavezancem za DDV po 20%) se
vpiše znesek iz stolpca 14 knjige izdanih računov;

– pod oznako 33 (končnim potrošnikom po 8,5%) se
vpiše znesek iz stolpca 16 knjige izdanih računov;

– pod oznako 34 (končnim potrošnikom po 20%) se
vpiše znesek iz stolpca 18 knjige izdanih računov;

– pod oznako 35 (prejemniki blaga in storitev kot plač-
niki DDV) se vpiše znesek DDV, ki se plača po drugem
stavku 2. točke in 3. točki 12. člena ZDDV;

4. podatki o vstopnem DDV od nakupa blaga in stori-
tev:

– pod oznako 41 (v Sloveniji po 8,5%) se vpiše znesek
iz stolpca 12 knjige prejetih računov;

– pod oznako 42 (v Sloveniji po 20%) se vpiše znesek
iz stolpca 13 knjige prejetih računov;

– pod oznako 43 (pri uvozu 8,5%) se vpiše znesek iz
stolpca 11 posebne evidence o vstopnem DDV pri uvozu;

– pod oznako 44 (pri uvozu 20%) se vpiše znesek iz
stolpca 12 posebne evidence o vstopnem DDV pri uvozu;

– pod oznako 45 (pavšalno nadomestilo 4%) se vpiše
znesek iz stolpca 18 knjige prejetih računov;

– pod oznako 46 (prejemniki blaga in storitev kot plač-
niki DDV) se vpišeta zneska iz stolpcev 15 in 16 knjige
prejetih računov;

5. ugotovljena davčna obveznost oziroma presežek
DDV v tem davčnem obdobju:

– pod oznako 51 (obveznost DDV za davčno obdobje)
se vpiše znesek razlike med obračunanim DDV (vsota pod
oznakami 31 do 35) in vstopnim DDV (vsota pod oznakami
od 41 do 46) v primeru, če je obračunani DDV večji od
vstopnega DDV;

– pod oznako 52 (presežek DDV v davčnem obdobju)
se vpiše znesek razlike med vstopnim DDV (vsota pod ozna-
kami 41 do 46) in obračunanim DDV (vsota pod oznakami
od 31 do 35) v primeru, če je vstopni DDV večji od obraču-
nanega DDV;

– pod oznako 61 (prenos iz preteklega davčnega ob-
dobja) se vpiše znesek DDV iz preteklega davčnega obdobja
(oznaka 72 predhodnega obračuna), če davčni zavezanec v
predhodnem obračunu ni zahteval vračila tega zneska;

– pod oznako 71 (plačilo DDV) se vpiše znesek DDV,
ki ga mora davčni zavezanec plačati in je enak razliki med
obveznostjo DDV za davčno obdobje (oznaka 51) in preno-
som iz preteklega obdobja (oznaka 61), v primeru, da je
obveznost DDV večja od prenosa iz preteklega obdobja;

– pod oznako 72 (vračilo DDV) se vpiše znesek DDV,
ki bo davčnemu zavezancu vrnjen (če bo to zahteval v skladu
s 53. členom ZDDV) ali pa prenesen v naslednje davčno
obdobje in je enak:

i. razliki med prenosom iz preteklega obdobja (oznaka
61) in obveznostjo za davčno obdobje (oznaka 51), v prime-

ru, da je prenos iz preteklega obdobja večji od obveznosti
DDV za davčno obdobje, ali pa

ii. vsoti med presežkom DDV v davčnem obdobju (oz-
naka 52) in prenosom iz preteklega obdobja (oznaka 61).

(2) Če so za nepremičnino ali drugo osnovno sredstvo
dana predplačila, se v četrto in peto alineo 2. točke prvega
odstavka tega člena vpiše znesek predplačil, danih v predpi-
sanem davčnem obdobju. Po poplačilu celotne vrednosti
nepremičnine ali drugega osnovnega sredstva se nabavna
vrednost le-teh ne vpisuje ponovno. Podatki se zajemajo iz
knjigovodskih evidenc.

(3) Na obrazcu DDV-O, ki ga sestavi podružnica tuje
osebe, mora biti navedena firma in sedež oziroma ime,
priimek in naslov stalnega ali običajnega bivališča tuje ose-
be, davčna številka in ime podružnice.

(4) Na obrazcu DDV-O, ki ga v imenu tuje osebe sestavi
davčni zastopnik, mora biti navedena firma in sedež oziroma
ime, priimek in naslov stalnega ali običajnega bivališča tuje
osebe, davčna številka tuje osebe in davčna številka dav-
čnega zastopnika.

109. člen
(DDV, ki ga mora plačati prejemnik blaga oziroma storitev)

Davčni zavezanec, ki ni registriran za obračunavanje DDV
in druga oseba, ki je plačnik DDV na podlagi drugega stavka 2.
točke ali na podlagi 3. točke 12. člena ZDDV, predloži pri
pristojnem davčnemu organu obrazec DDV-O iz 108. člena
tega pravilnika na katerem izkaže znesek DDV, ki ga mora
plačati kot prejemnik blaga ali storitev v roku iz drugega odstav-
ka 39. člena ZDDV, pri čemer poleg podatkov o zavezancu iz
davčnega registra izpolni še polja 35, 51 in 71.

XIII. POSEBNI POSTOPKI OBDAVČITVE

110. člen
(definicija prometa po 45. členu ZDDV)

(1) Obdavčljiv promet iz prvega odstavka 45. člena ZDDV
pomeni znesek obdavčenega in oproščenega prometa.

(2) Skupni katastrski dohodek iz drugega odstavka
45. člena ZDDV je katastrski dohodek od kmetijskih in goz-
dnih zemljišč vseh članov gospodinjstva, upoštevan kot
osnova za davek iz kmetijstva za preteklo leto, zmanjšan za
katastrski dohodek zemljišč, danih v zakup, za katastrski
dohodek zemljišč, od katerih se ne plačuje davka od kata-
strskega dohodka v skladu z 29., 30. in 31. členom zakona
o dohodnini ter zmanjšan za olajšave zaradi izrednih dogod-
kov v skladu s 33. in 34. členom zakona o dohodnini.

111. člen
(prehod iz splošnega v posebni postopek obdavčitve)

(1) Pri prehodu iz splošnega postopka obdavčitve na
obdavčitev po prvem in drugem odstavku 45. člena ZDDV in
obratno, je za davčno obveznost ter odbitek vstopnega DDV
merodajen način obdavčitve v 12-mesečnem obdobju, v
katerem je dobava opravljena oziroma prejeta.

(2) Če je oseba iz prvega in drugega odstavka 45.
člena ZDDV pred prehodom na splošni postopek obdavči-
tve prejela predplačila, se dobave, za katere so bila pred
prehodom na splošni postopek obdavčitve prejeta predpla-
čila, v celoti obdavčijo v davčnem obdobju, v katerem so
opravljene.

(3) Pri prehodu iz splošnega postopka obdavčitve na
način iz prvega in drugega odstavka 45. člena ZDDV se
dobave, ki so bile opravljene pred prehodom, ne obdavčijo
po prehodu.



Stran 8610 / Št. 79 / 11. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije

112. člen
(pavšalno nadomestilo)

(1) Davčni zavezanec iz drugega odstavka 45. člena
ZDDV lahko v skladu s prvim odstavkom 46. člena ZDDV
uveljavi pravico do pavšalnega nadomestila le za dobavo kme-
tijskih in gozdarskih pridelkov, ki so rezultat kmetijske ali
gozdarske dejavnosti gospodinjstva, katerega predstavnik je
ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki se opravijo za plačilo v
okviru kmetijske ali gozdarske dejavnosti istega gospodinjstva
ali preko strojnega krožka drugemu kmečkemu gospodinj-
stvu, ki je registrirano za obračunavanje DDV.

(2) Pavšalno nadomestilo je mogoče uveljaviti le za do-
bavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in goz-
darskih storitev, ki so navedene v prilogi III k temu pravilniku in
je njegov sestavni del.

(3) Za pridelke in storitve iz posameznih skupin priloge III
je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo, kadar so izpolnje-
ni naslednji pogoji:

– za kmetijske pridelke iz skupine 1, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar njive, travnika, barjan-
skega travnika in pašnika;

– za kmetijske pridelke iz skupine 2, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar njive, vrta, travnika,
barjanskega travnika in pašnika;

– za kmetijske pridelke iz skupine 3, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektara hmeljišča;

– za kmetijske pridelke iz skupine 4, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektara plantažnega in ek-
stenzivnega sadovnjaka;

– za kmetijske pridelke iz skupine 5, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektara vinograda;

– za gozdarske pridelke iz skupine 6, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar gozdne plantaže in
gozda;

– za kmetijske storitve iz skupin 7, 8, 9 in 10, kadar
imajo člani gospodinjstva v uporabi vsaj 2 hektara kmetijskih
zemljišč in gozda, od katerih mora biti vsaj 1 hektar kmetijskih
zemljišč.

(4) Kot površina zemljišč v uporabi se upošteva površina
zemljišč v lasti, povečana za površino zemljišč, vzetih v zakup
in zmanjšana za površino zemljišč, danih v zakup ter zmanjša-
na za površino zemljišč, za katera se v skladu z 29. in 30.
členom zakona o dohodnini ne plačuje davka iz kmetijstva.

(5) Kot površina zemljišč v uporabi gospodinjstva se
upoštevajo podatki davčnega organa o površini zemljišč po
posameznih katastrskih kulturah v uporabi članov gospodinj-
stva, kot so bila evidentirana v postopku odmere davka iz
kmetijstva.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pred-
stavnik gospodinjstva, katerega člani pridobijo zemljišča v last
in posest ali v zakup, ki še niso evidentirani v uradnih eviden-
cah, s predložitvijo ustreznih dokazil (overovljena kupoprodajna
ali druga pogodba o pridobitvi stvarno pravne pravice ter vloga
za vpis v zemljiško knjigo, zakupna ali druga pogodba) tudi taka
zemljišča prijavi kot zemljišča v uporabi gospodinjstva.

(7) Kot gospodinjstvo se šteje skupnost oseb, ki skupaj
porabljajo dohodke za osnovne življenjske potrebe in imajo
skupno stalno prebivališče na istem naslovu.

113. člen
(izdaja dovoljenja)

(1) Za pridobitev pravice do uveljavljanja pavšalnega na-
domestila je potrebno pridobiti dovoljenje davčnega organa (v
nadaljnjem besedilu: dovoljenje).

(2) Vlogo za pridobitev dovoljenja se odda pristojnemu
davčnemu organu na obrazcu DDV- VKP4, ki je v prilogi IV k
temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(3) Krajevno pristojen za odločanje o vlogi iz prejšnjega
odstavka je davčni urad, na območju katerega je vložnik
dovoljenja vpisan v davčni register. Za osebo, ki nima stalne-
ga prebivališča v Sloveniji (nerezident) je krajevno pristojen
davčni urad, ki vrši odmero davka od dohodka iz kmetijstva za
zemljišča, ki jih imajo na območju Slovenije v uporabi člani
njegovega gospodinjstva.

(4) Površino zemljišč v uporabi članov gospodinjstva
ugotavlja pristojni davčni organ iz uradnih evidenc.

(5) V vlogi vlagatelj označi skupine kmetijskih pridelkov in
storitev, za katere bi želel uveljaviti pravico do pavšalnega nado-
mestila ter ji priloži morebitna dodatna dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz šestega odstavka 112. člena tega pravilnika. Nerezi-
dent mora vlogi priložiti tudi potrdilo o članih njegovega gospo-
dinjstva, ki ga izda organ države nerezidenta.

(6) Če davčni organ na osnovi razpoložljivih podatkov
ugotovi, da gospodinjstvo vložnika izpolnjuje pogoje iz tretje-
ga odstavka 112. člena tega pravilnika, izda vložniku dovolje-
nje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila za
kmetijske in gozdarske pridelke ter kmetijske in gozdarske
storitve iz tistih skupin priloge III k temu pravilniku, za katere je
zaprosil in zanje izpolnjuje pogoje.

(7) Davčni organ v okviru davčnega registra vodi ločen
seznam upravičencev do pavšalnega nadomestila.

114. člen
(veljavnost dovoljenja)

(1) Dovoljenje je veljavno od datuma izdaje do izteka
koledarskega leta, za katero je bilo izstavljeno.

(2) Ne glede na določbo 113. člena tega pravilnika
tistim predstavnikom gospodinjstva, ki jim je bilo izdano dovo-
ljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila,
davčni organ s 1. januarjem naslednjega leta podaljša veljav-
nost dovoljenja za naslednje koledarsko leto po uradni dol-
žnosti.

(3) Davčni organ pred podaljšanjem dovoljenja na podla-
gi uradnih evidenc preveri izpolnjevanje pogojev za izdajo
dovoljenja iz tretjega odstavka 112. člena tega pravilnika. Če
imetnik dovoljenja ne predloži obračuna pavšalnega nadome-
stila na način in v roku, določenem v devetem odstavku 116.
člena tega pravilnika ali predloži obračun brez prikazanega
zneska obračunanega pavšalnega nadomestila, davčni organ
za leto, ki sledi letu, v katerem bi imetnik dovoljenja moral
predložiti obračun, dovoljenja ne podaljša po uradni dolžno-
sti.

(4) Če želi predstavnik gospodinjstva, na katerega se
glasi dovoljenje, kot predstavnika gospodinjstva določiti dru-
go osebo, ali če želi dopolniti ali spremeniti seznam blaga in
storitev, za katere ima pravico do pavšalnega nadomestila,
lahko v petnajstih dneh po prejemu podaljšanega dovoljenja,
izdanega po uradni dolžnosti, uveljavi spremembo na pristoj-
nem davčnem organu v skladu z določbami tega pravilnika.

(5) Če gospodinjstvo ne želi več uveljavljati pravice do
pavšalnega nadomestila, lahko imetnik dovoljenja v petnajstih
dneh po prejemu podaljšanja dovoljenja po uradni dolžnosti o
tem pisno obvesti pristojni davčni organ in vrne dovoljenje.
Davčni organ izvrši izbris iz seznama upravičencev do pavšal-
nega nadomestila.

115. člen
(vložnik vloge)

(1) Vlogo za pridobitev dovoljenja lahko vloži le en član
gospodinjstva kot njegov predstavnik.

(2) Če vložnik vloge v obdobju veljavnosti dovoljenja
umre, se lahko s posebno vlogo na pristojnem davčnem
organu prenese dovoljenje na drugega člana gospodinjstva
kot naslednika vložnika vloge.
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116. člen
(uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila)

(1) Pravico do pavšalnega nadomestila lahko uveljavi le
oseba, ki je zavedena v seznamu upravičencev in na ime
katere se glasi dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalne-
ga nadomestila.

(2) Imetniki dovoljenja iz prejšnjega odstavka lahko ob
dobavi blaga in storitev kupcem – davčnim zavezancem, ki so
registrirani za obračunavanje DDV, zahtevajo pavšalno nado-
mestilo le za tiste pridelke in storitve, ki spadajo v posamezne
skupine kmetijskih in gozdarskih pridelkov in kmetijskih in
gozdarskih storitev iz priloge III k temu pravilniku, za katere jim
je davčni organ v dovoljenju priznal pravico do pavšalnega
nadomestila.

(3) Osnova za obračun pavšalnega nadomestila je dav-
čna osnova iz 21. člena ZDDV.

(4) Ob dobavi blaga ali storitve morajo imetniki dovolje-
nja, če želijo uveljaviti pravico do pavšalnega nadomestila,
predložiti kopijo dovoljenja, ki ga mora kupec hraniti skupaj z
računom.

(5) V primeru, da imetnik dovoljenja v obdobju, za kate-
rega velja dovoljenje za uveljavitev pravice do pavšalnega
nadomestila, večkrat dobavi pridelke in storitve za katere mu
je izdano dovoljenje istemu kupcu, zadostuje predložitev ko-
pije dovoljenja le ob prvi dobavi.

(6) Brez kopije dovoljenja kupec ne more uveljavljati pravi-
ce do odbitka pavšalnega nadomestila kot vstopnega DDV.

(7) Račun za opravljen promet blaga oziroma storitve
izda kupec. Račun mora vsebovati podatke, predpisane v 34.
členu ZDDV ter številko dovoljenja, pri čemer se kot zapore-
dna številka računa navede zaporedna številka iz evidence
izdajatelja računa. Pavšalno nadomestilo se na računu prika-
zuje kot DDV.

(8) Imetnik dovoljenja mora prejete račune, na podlagi
katerih je uveljavil pavšalno nadomestilo, hraniti v skladu s 57.
členom ZDDV ter jih na zahtevo davčnega organa dati na
vpogled.

(9) Imetnik dovoljenja mora na podlagi prejetih računov
sestaviti obračun pavšalnega nadomestila za obdobje veljav-
nosti dovoljenja in ga predložiti davčnemu organu do
31. januarja naslednjega leta. Obračun predloži na obrazcu
DDV-OPN, ki je v prilogi V k temu pravilniku in je njegov
sestavni del.

(10) Če katerikoli član gospodinjstva, ki je po določbah
ZDDV in tega pravilnika preko svojega predstavnika pridobilo
pravico do pavšalnega nadomestila, v času veljavnosti dovo-
ljenja postane davčni zavezanec, ki je registriran za obračuna-
vanje DDV od pridelkov in storitev, ki so rezultat dejavnosti, za
katero se plačuje davek od dohodka po katastrskem dohod-
ku, z dnem registracije za DDV izgubi pravico do pavšalnega
nadomestila. Davčni organ o tem izda ugotovitveno odločbo.

XIV. VRAČILO DDV

1. Vračilo DDV davčnim zavezancem

117. člen
(izvoznik)

(1) V skladu s četrtim odstavkom 53. člena ZDDV se kot
izvoznik šteje davčni zavezanec, pri katerem je vrednost izvo-
za (podatek iz polja 12 obrazca DDV-O), po podatkih iz pre-
dloženih obračunov za zadnjih 6 mesecev, večja od vsote
obdavčenega, oproščenega in drugega prometa s pravico do
odbitka vstopnega DDV, oproščenega prometa brez pravice
do odbitka vstopnega DDV ter prometa po 5., 6. in 9. členu
ZDDV (seštevek vrednosti iz polj 11, 13, 14 in 15 obrazca

DDV-O) za isto obdobje, in ki hkrati v istem obdobju, v vsaj
dveh zaporednih obračunih izkazuje presežek vstopnega DDV.
Za davčne zavezance, ki vlagajo polletne obračune se prese-
žek vstopnega DDV ugotavlja v obdobju dveh polletnih obra-
čunov.

(2) Davčni zavezanci iz prvega odstavka tega člena pre-
dložijo davčnemu organu vlogo za pridobitev statusa izvozni-
ka, v kateri navedejo:

– firmo oziroma ime in sedež (naslov) oziroma stalno
prebivališče,

– davčno številko.
(3) Davčni organ po prejemu vloge iz prejšnjega odstav-

ka izda davčnemu zavezancu odločbo o izpolnjevanju pogo-
jev za izvoznika iz drugega odstavka 53. člena ZDDV za
obdobje največ 12 mesecev.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko tistim davčnim zavezancem, ki jim je bila na
podlagi prejšnjega odstavka izdana odločba o izpolnjevanju
pogojev za izvoznika, davčni organ v roku 30 dni po poteku
obdobja iz tretjega odstavka tega člena, na podlagi podat-
kov iz obrazca DDV-O, izda odločbo o izpolnjevanju pogojev
za izvoznika za naslednje obdobje največ 12 mesecev, po
uradni dolžnosti.

(5) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na davčne zavezan-
ce, ki jim je bil status izvoznika dodeljen v letu 2001.

2. Vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža
v Sloveniji

118. člen
(splošno)

(1) Tuja oseba, ki opravlja dejavnost iz drugega odstavka
13. člena ZDDV preko podružnice v Sloveniji in tuja oseba, ki
je zaradi opravljanja te dejavnosti v Sloveniji imenovala dav-
čnega zastopnika, nima pravice do vračila DDV na podlagi
54. člena ZDDV, ima pa na podlagi predložitve obračuna
DDV pravico do odbitka vstopnega DDV, če izpolnjuje pogoje
iz 40. člena ZDDV.

(2) Tuja oseba, ki opravi obdavčljiv promet v Sloveniji, pa
ne imenuje davčnega zastopnika, nima pravice do vračila
DDV povezanega s tem obdavčljivim prometom na podlagi
54. člena ZDDV.

(3) Prejšnji odstavek se ne nanaša na tujo osebo, ki
opravi promet storitev iz tretjega odstavka 17. člena ZDDV
osebi, ki je v skladu z ZDDV davčni zavezanec, registriran za
obračunavanje DDV.

119. člen
(vlagatelj zahtevka za vračilo)

(1) Davčni zavezanec, ki ima pravico do vračila DDV na
podlagi 54. člena ZDDV, predloži zahtevek za vračilo DDV pri
Davčnemu uradu Ljubljana.

(2) Davčni urad Ljubljana odloči o vračilu DDV na podlagi
izpolnjenega zahtevka za vračilo DDV.

(3) V zahtevku za vračilo DDV mora davčni zavezanec
navesti podatke, ki so predpisani z obrazcem “Zahtevek za
vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveni-
ji”, ki je v prilogi VI k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(4) Zahtevek za vračilo DDV na podlagi 54. člena ZDDV
lahko namesto davčnega zavezanca na podlagi pooblastila
predloži tudi druga oseba. Pooblastilo za zastopanje v po-
stopku se pisno predloži davčnemu organu, ali pri davčnemu
organu da ustno na zapisnik. Davčni organ lahko v dvomu
zahteva, naj se pooblastilo za zastopanje v postopku vračanja
overi pri notarju. Ne glede na pooblastilo lahko davčni organ v
postopku neposredno od zastopanega zahteva posamezna
dokazila ali izjave.



Stran 8612 / Št. 79 / 11. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije

120. člen
(zahtevek za vračilo)

(1) Vlagatelj zahtevka za vračilo DDV, lahko uveljavlja
vračilo DDV, ki mu je bil zaračunan v zvezi z nabavami premič-
nin ali storitev v Sloveniji, oziroma DDV, ki mu je bil zaračunan
pri uvozu blaga.

(2) Vlagatelj lahko zahtevek za vračilo DDV vloži za ob-
dobje najmanj šestih mesecev in največ za obdobje koledar-
skega leta.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko zahtevek za
vračilo DDV nanaša na obdobje, ki je krajše od šestih mesecev,
če to obdobje predstavlja preostanek koledarskega leta. Ta
zahtevek lahko vključuje tudi DDV, zaračunan na računih ali ob
uvozu, ki ga vlagatelj zahtevka ni uveljavljal v prejšnjem obdobju
in zadeva transakcije, zaključene v tekočem koledarskem letu.

(4) Vlagatelj zahtevka mora izpolnjenemu zahtevku priložiti:
– račune oziroma ustrezne uvozne dokumente v izvirniku;
– potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da

je dolžan obračunavati DDV v tej državi (potrdilo ne sme biti
starejše od enega leta).

(5) Vlagatelj zahtevka mora na zahtevku potrditi:
– da v Sloveniji v obdobju, na katerega se zahtevek

nanaša, ni opravil nobenega prometa blaga oziroma storitev,
razen prevoznih in s prevozom povezanih storitev, za katere
velja oprostitev v skladu s 5. točko 28. člena, 31. členom ali
prvim odstavkom 32. člena ZDDV ter storitev, od katerih mora
v skladu s 3. točko 12. člena ZDDV, DDV plačati izključno
oseba, kateri so bile storitve opravljene;

– da so dani podatki resnični ter,
– da bo povrnil katerikoli po pomoti ali neupravičeno

pridobljeni znesek DDV.
(6) Zahtevek za vračilo DDV se predloži Davčnemu ura-

du Ljubljana najpozneje v šestih mesecih po poteku koledar-
skega leta, v katerem je bil DDV obračunan.

121. člen
(omejitve vračil)

(1) Če se zahtevek za vračilo DDV nanaša na obdobje
šestih mesecev, zahtevani znesek za vračilo ne sme biti nižji
od 50. 000 tolarjev.

(2) Če se zahtevek za vračilo DDV nanaša na obdobje
koledarskega leta oziroma na preostanek koledarskega leta v
skladu s tretjim odstavkom 120. člena tega pravilnika, zahte-
vani znesek za vračilo ne sme biti nižji od 12.000 tolarjev.

122. člen
(roki vračil)

(1) Davčni organ mora vsak predložen račun ter uvozni
dokument ožigosati in jih vrniti vlagatelju zahtevka v roku
30 dni od njihovega prejema.

(2) Davčni organ mora o zahtevku odločiti v šestih mese-
cih od vložitve zahtevka.

(3) Če davčni organ odobri vračilo DDV, mora biti vračilo
izvršeno v roku iz prejšnjega odstavka, in sicer na račun
vlagatelja v Sloveniji ali pa na njegove stroške v tujino ali, na
zahtevo vlagatelja, na račun druge osebe.

(4) Vračilo DDV se prizna davčnim zavezancem samo ob
pogoju reciprocitete.

3. Vračilo DDV v potniškem prometu

a) Splošno

123. člen
(pogoji za vračilo DDV)

(1) Kupec, ki v Sloveniji nima niti stalnega niti začasnega
bivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z

nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgra-
jeni v motorna vozila, plovila ali letala, registrirana izven dav-
čnega območja, ima v skladu s pogoji iz 55. člena ZDDV in
tega pravilnika pravico zahtevati vračilo DDV, plačanega za
izneseno blago.

(2) Pri vračilu DDV iz prejšnjega odstavka, morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:

– da je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV
(brez izdelkov, navedenih v tretjem odstavku tega člena) na
enem oziroma več računih, izdanih istega dne pri istem pro-
dajalcu višja od 15.000 tolarjev;

– da je davčni zavezanec – prodajalec za prodano blago
izdal izpolnjen obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega
vsebina ustreza obrazcu DDV-VP (v nadaljevanju: obrazec
DDV-VP). Obrazcu mora biti priložen izvirnik računa oziroma
računov iz prejšnje točke;

– da je kupec iznesel blago iz Slovenije v roku treh
mesecev od dneva nakupa. Kot iznos blaga se šteje tudi
pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod
pogojem, da kupljeno blago zapusti carinsko območje Slove-
nije;

– da je kupljeno blago dano na vpogled carinskemu
organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca DDV–VP in
izvirnike priloženih računov in vpiše datum iznosa blaga iz
Slovenije.

(3) Pravica do vračila DDV v skladu s tem členom se ne
nanaša na mineralna olja, alkohol, alkoholne pijače in tobač-
ne izdelke.

(4) Vsebina obrazca DDV–VP je v prilogi VII k temu
pravilniku in je njegov sestavni del.

124. člen
(obveznosti prodajalca)

(1) Prodajalec izda obrazec DDV–VP na zahtevo kupca.
Obrazec DDV–VP se izpolni v treh izvodih, od katerih izvirnik
in eno kopijo zadrži kupec, drugo kopijo pa prodajalec hrani v
svoji dokumentaciji.

(2) Prodajalec v obrazcu DDV–VP izkaže celotni plačani
znesek, znesek plačila brez DDV, stopnjo DDV, znesek DDV
in skupni znesek DDV, ki se vrača kupcu ter vpiše evidenčno
številko tega obrazca iz evidence izdanih obrazcev DDV-VP.
Evidenčna številka obrazca DDV-VP se vpiše v prvi vrstici ob
nazivu obrazca.

(3) Prodajalec mora voditi posebno evidenco o izdanih
obrazcih DDV-VP ter o vračilu DDV kupcem iz 55. člena
ZDDV na obrazcu DDV–VE.

(4) Če prodajalec pooblasti drugo osebo za izvršitev
vračila DDV svojim kupcem, mora tudi ta oseba voditi eviden-
co o vračilu DDV kupcem iz 55. člena ZDDV na obrazcu
DDV-VE. Če ista oseba izvršuje vračila za več prodajalcev,
vodi evidenco ločeno po posameznem prodajalcu.

(5) Vsebina obrazca DDV–VE je v prilogi VIII k temu
pravilniku in je njegov sestavni del.

125. člen
(način vračila)

(1) Kupcu se plačani DDV vrne, če v roku šestih mese-
cev od dneva izdaje obrazca DDV-VP dostavi s strani carin-
skega organa overjeni izvirnik obrazca DDV-VP, skupaj z over-
jenimi izvirniki računov, prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo
je prodajalec pooblastil za vračilo davka. Overjeni izvirnik
obrazca DDV-VP in overjeni izvirniki računov predstavljajo za-
htevek za vračilo DDV.

(2) Zahtevek za vračilo DDV lahko kupec predloži ose-
bno, po drugi pravni ali fizični osebi ali po pošti. Če kupec
predloži zahtevek po pošti, mora navesti tudi številko računa,
na katerega naj se mu vrne plačani DDV.
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(3) Če kupec izpolnjuje pogoje za vračilo DDV, se mu
znesek izplača v gotovini ali pa se v roku petnajstih dni od
dneva prejema zahtevka znesek vplača na račun, ki ga je
navedel kupec v zahtevku.

126. člen
(carinski nadzor)

(1) Carinski organ mora pred overitvijo izpolnjenega
obrazca DDV–VP ugotoviti:

– da so podatki iz potne listine enaki podatkom iz obraz-
ca DDV–VP;

– da je blago, dano na vpogled, istovetno blagu, navede-
nem v obrazcu DDV–VP in na priloženem računu ali računih;

– da je znesek z vključenim DDV v obrazcu DDV–VP
večji od 15.000 tolarjev;

– da kupljeno blago ni bilo uporabljeno v Sloveniji in je
carinskemu organu predloženo v roku treh mesecev od dne-
va nakupa v Sloveniji;

– da je izvirnik obrazca DDV–VP overil in podpisal pro-
dajalec ter vpisal evidenčno številko.

(2) Carinski organ overi izvirnike računov in obrazec
DDV-VP s podpisom in žigom ter v obrazec DDV-VP vnese
datum iznosa blaga iz carinskega območja Slovenije. Izvirni-
ke računov in obrazec DDV-VP vrne kupcu, en izvod obraz-
ca pa zadrži za potrebe naknadnega nadzora iznosa blaga iz
Slovenije.

127. člen
(vračilo DDV s strani davčnega organa)

(1) Davčni zavezanec pridobi pravico do vračila DDV s
strani davčnega organa na podlagi predložitve obrazca
DDV-VP, potem ko je v skladu s pogoji iz 125. člena tega
pravilnika kupcu vrnil DDV za blago, ki ga je kupec pri njem
nabavil in iznesel iz Slovenije.

(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka predloži
zahtevek za vračilo vrnjenega DDV pri pristojnemu davčnemu
organu.

(3) Davčni organ odloči o vračilu DDV na podlagi predlo-
ženih obrazcev DDV-VP in s strani carinskega organa potrje-
nih računov, obrazcev DDV-VE in dokazila o izplačilu DDV
kupcu.

(4) Zahtevek se lahko vloži po preteku meseca, v kate-
rem je prodajalec ali druga oseba vrnila DDV kupcu.

b) Posebne določbe za vračilo DDV v mejnih prodajalnah

128. člen
(splošno)

(1) Imetnik mejne prodajalne, ki posluje za izstopno
mejno kontrolo, lahko izvaja vračilo DDV v potniškem prometu
v skladu s splošno ureditvijo (123. do 126. člen tega pravilni-
ka) ali v skladu s 129. do 132. členom tega pravilnika.

(2) Če s 128. do 131. členom tega pravilnika ni drugače
določeno se tudi za prodajalne iz prejšnjega odstavka primer-
no upoštevajo določbe 123. do 127. člena tega pravilnika.

129. člen
(vnaprej overjeni obrazci DDV-VP)

(1) Carinski urad lahko na podlagi pisnega zahtevka
dovoli imetniku mejne prodajalne iz prvega odstavka prejšnje-
ga člena, da za izvrševanje vračila DDV kupcem, ki v Sloveniji
nimajo stalnega niti začasnega bivališča, ki zapuščajo carin-
sko območje Republike Slovenije, uporablja vnaprej overjene
obrazce DDV-VP.

(2) Krajevno pristojni carinski urad izda odločbo o za-
htevku iz prejšnjega odstavka v pisni obliki in v primeru ugodi-

tve zahtevku v njej določi pogoje uporabe vnaprej overjenih
obrazcev in način izvajanja kontrole.

(3) Carinski urad lahko izda dovoljenje iz prvega odstav-
ka tega člena, če imetnik prodajalne iz prvega odstavka prej-
šnjega člena:

– uporablja vnaprej overjene obrazce DDV–VP le v zvezi
z uveljavljanjem vračila DDV za kupce, ki v Sloveniji nimajo
stalnega niti začasnega bivališča, ki izpolnjujejo pogoje iz prve
alinee drugega odstavka 123. člena tega pravilnika in nepo-
sredno iznašajo v mejni prodajalni kupljeno blago iz sloven-
skega davčnega in carinskega območja;

– vodi posebno evidenco DDV-VE o izdajanju vnaprej
overjenih obrazcev DDV-VP za vsako prodajalno, v zvezi s
katero so mu bili obrazci izdani, posebej in

– nudi vsa druga potrebna jamstva za pravilno izvajanje
postopka vračila DDV tujim potnikom.

(4) Carinski organ stalno preverja izpolnjevanje pogojev,
pod katerimi je bilo dovoljenje izdano. Če kateri od pogojev ni
več izpolnjen, carinski organ razveljavi izdano dovoljenje in
odvzame še neporabljene overjene obrazce DDV-VP.

130. člen
(pridobitev vnaprej overjenih obrazcev)

(1) Na podlagi dovoljenja iz prejšnjega člena in pisnega
zahtevka imetnik prodajalne pri mejnem carinskem organu,
kjer je mejna prodajalna, vnaprej overi obrazce DDV-VP. Ca-
rinski organ vnaprej overi število obrazcev, ki je predvidoma
potrebno za enomesečno poslovanje mejne prodajalne. Vsak
obrazec, ki je predložen v predhodno overitev mora biti oprem-
ljen z žigom vložnika zahtevka in navedbo mejne prodajalne, v
kateri se bo uporabljal.

(2) Ob vložitvi ponovnega zahtevka za overitev novih
obrazcev DDV-VP imetnik mejne prodajalne carinskemu orga-
nu predloži kopijo oziroma izpis posebne evidence DDV-VE
za obdobje od prejšnje overitve obrazcev. Iz evidence oziro-
ma priloženih dokumentov mora biti jasno razvidna tudi količi-
na še neporabljenih vnaprej overjenih obrazcev DDV-VP. Imet-
nik prodajalne mora predložiti tudi poškodovane ali pomoto-
ma izpolnjene overjene obrazce DDV-VP, ki jih carinski organ
zadrži in uradno uniči.

(3) Imetnik mejne prodajalne, ki preneha s poslovanjem
mora carinskemu organu nemudoma posredovati vse še ne-
porabljene vnaprej overjene obrazce DDV-VP in končno evi-
denco DDV-VE. Carinski organ neporabljene vnaprej overje-
ne obrazce uradno uniči.

(4) Prenos vnaprej overjenih obrazcev iz ene prodajalne
v drugo ni dovoljen.

131. člen
(posebne obveznosti prodajalca)

(1) Imetnik mejne prodajalne mora hraniti vnaprej overje-
ne obrazce DDV-VP s posebno skrbnostjo v prostorih proda-
jalne, za katero so bili pridobljeni.

(2) Vnaprej overjeni obrazci DDV-VP morajo biti oštevil-
čeni, evidenco izdanih vnaprej overjenih obrazcev DDV-VP pa
mora imetnik mejne prodajalne voditi v prostorih prodajalne
tako, da lahko carinski organ vsak trenutek preveri, komu je
bil obrazec z določeno zaporedno številko izdan (ime, prii-
mek, številka potne listine potnika, država, ki je potno listino
izdala ter potovalna destinacija potnika) ter kdaj je bil izdan.

(3) Imetnik mejne prodajalne, ki pridobi dovoljenje iz
129. člena tega pravilnika sme kupcu izdati obrazec DDV-VP,
ki ga je carinski organ overil vnaprej, če:

– so izpolnjeni pogoji iz prve alinee drugega odstavka
123. člena tega pravilnika;

– kupec skupaj z blagom neposredno po nakupu v mej-
ni prodajalni zapušča slovensko carinsko in davčno območje;
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– na računu označi, da je bil za blago na računu izdan
vnaprej potrjeni obrazec DDV-VP.

(4) Imetnik prodajalne iz 128. člena tega pravilnika mora
ob uporabi vnaprej overjenega obrazca DDV-VP v okencu 2
tega obrazca poleg podatka o državi, ki je izdala potno listino
kupca, vpisati tudi podatek o tem, kam je potnik namenjen po
nakupu blaga v mejni prodajalni.

(5) Imetnik mejne prodajalne kupcu izroči izvirnik vnaprej
overjenega obrazca DDV-VP, eno kopijo shrani za svojo evi-
denco, eno kopijo pa shrani za potrebe carinskega nadzora.
Kopije porabljenih obrazcev DDV-VP, ki jih je shranil za potre-
be carinskega nadzora, mora do drugega delovnega dne v
tednu za predhodni teden oddati carinskemu organu, ki je
vnaprej overil obrazec DDV-VP.

(6) Če imetnik prodajalne iz 128. člena tega pravilnika
po prodaji blaga zadrži izvirnik vnaprej overjenega obrazca
DDV-VP in račun, ker je kupcu v skladu s 125. členom tega
pravilnika takoj vrnil plačani DDV, kupcu izda dodatno kopijo
računa, na kateri posebej vidno označi, da je bil plačani
DDV že vrnjen na podlagi vnaprej overjenega obrazca
DDV-VP. Ta račun služi potniku kot dokazilo o nakupu blaga
v mejni prodajalni v skladu s 7. členom zakona o preobliko-
vanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih
z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okvi-
ru Evropske unije, v mejne prodajalne in posebnih ukrepih
nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 62/01).

132. člen
(poseben carinski nadzor)

Carinski organ sme kadarkoli v mejni prodajalni iz
128. člena tega pravilnika preverjati, ali imetnik prodajalne
hrani, uporablja in evidentira vnaprej overjene obrazce DDV-VP
v skladu z zakonom in s tem pravilnikom.

XV. KNJIGOVODSTVO DAVČNEGA ZAVEZANCA IN
HRAMBA DOKUMENTACIJE

133. člen
(splošno)

(1) Podlaga za knjigovodsko evidentiranje davčno po-
membnih dogodkov, sprememb in dejstev so ustrezne listine,
kot so: izdani in prejeti računi, knjigovodske listine o plačilih in
izplačilih, uvozne in izvozne carinske deklaracije, odločbe
carinskega organa ter druge listine, s katerimi se dokazuje
izvozna dobava kot tudi vse druge listine, ki so pomembne za
obračun in plačilo DDV ter odbitek vstopnega DDV (v nada-
ljnem besedilu: listina).

(2) Knjigovodstvo davčnega zavezanca in knjige izdanih
in prejetih računov se morajo voditi v skladu s predpisi o
računovodstvu ter drugimi predpisi, ki urejajo vodenje knjig
davčnega zavezanca.

(3) Listine, nastale na podlagi računalniške obdelave
podatkov, je treba hraniti na nosilcih podatkov in v obliki, ki
omogočajo ponovno predstavitev v prvotni nespremenjeni
obliki.

134. člen
(zagotavljanje podatkov)

(1) Davčni zavezanec mora zaradi zagotovitve predpisa-
nih podatkov voditi knjigo izdanih računov (obrazec I–RAČ),
knjigo prejetih računov (obrazec P–RAČ) ter posebno eviden-
co o vstopnem DDV pri uvozu blaga (obrazec E-UVOZ).

(2) Če davčni zavezanec v okviru knjige prejetih in knjige
izdanih računov ne more zagotoviti vseh potrebnih podatkov
za izpolnjevanje obračuna DDV, lahko spremlja podatke tudi v
ločenih knjigah.

(3) Oblika in vsebina obrazca I–RAČ, obrazca P–RAČ
ter obrazca E-UVOZ so v prilogah IX, X in XI k temu pravilniku
in so njegov sestavni del.

(4) Če davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu zago-
tavlja vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanje davčne
osnove oziroma DDV, kakor tudi vstopnega DDV, ni dolžan
posebej voditi knjig, ki so predpisane s tem pravilnikom in o
tem obvesti pristojni davčni organ.

(5) Knjige se lahko prilagajajo avtomatski obdelavi po-
datkov, vendar se morajo zagotoviti najmanj predpisani podat-
ki, pri čemer mora davčni zavezanec omogočiti izpis vseh
podatkov, ki so sicer predpisani s knjigo prejetih in izdanih
računov ter s posebno evidenco o vstopnem DDV pri uvozu.

135. člen
(knjiga izdanih računov)

(1) V knjigo izdanih računov (I-RAČ) se vpisujejo podatki,
kot sledi:

– v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjižbe;
– v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
– v stolpec 3 se vpiše številka listine;
– v stolpec 4 se vpiše datum izstavitve listine;
– v stolpec 5 se vpišejo podatki o kupcu, ime in sedež

oziroma stalno prebivališče;
– v stolpec 6 se vpiše davčna številka kupca oziroma

prejemnika blaga oziroma storitev; ne vpisuje se davčne šte-
vilke tujih kupcev in končnih potrošnikov;

– v stolpec 7 se vpiše vrednost obdavčenega prometa
blaga in storitev z vračunanim DDV, ta znesek se nato razčle-
njuje v stolpcih od 11 do 18;

– v stolpec 8 se vpiše vrednost oproščenega prometa
za katerega ni pravice do odbitka vstopnega DDV (npr. po 26.
in 27. členu ZDDV);

– v stolpec 9 se vpiše vrednost izvoza blaga iz listine s
katero se dokazuje izvozna dobava oziroma izvoz;

– v stolpec 10 se vpisuje celotna vrednost prometa s
pravico do odbitka vstopnega DDV, razen izvoza blaga (št. 9),
in sicer: storitve v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh
storitev vključena v davčno osnovo v skladu z 2. točko druge-
ga odstavka 22. člena ZDDV, promet blaga in storitev, ki je
oproščen plačila DDV po 31. in 32. členu ZDDV, promet
storitev po 1. in 4.a do 4.e točki 27. člena ZDDV, če se
opravljajo za naročnika storitve, ki ima sedež oziroma stalno
poslovno enoto izven Slovenije ali, če so te storitve neposre-
dno povezane z blagom, ki je namenjeno izvozu in vrednost
drugega prometa, ki daje pravico do odbitka vstopnega DDV
kot npr.: promet storitev iz četrtega odstavka 17. člena ZDDV
in promet blaga in storitev, opravljen izven Slovenije, ki daje
davčnemu zavezancu pravico do odbitka vstopnega DDV po
drugem odstavku 40. člena ZDDV.

– v stolpec 11 se vpiše znesek davčne osnove, od
katere je davčnim zavezancem obračunan DDV po stopnji
8,5%;

– v stolpec 12 se vpiše znesek DDV, ki je davčnim
zavezancem obračunan po stopnji 8,5%;

– v stolpec 13 se vpiše znesek davčne osnove, od
katere je davčnim zavezancem obračunan DDV po stopnji
20%;

– v stolpec 14 se vpiše znesek DDV, ki je davčnim
zavezancem obračunan po stopnji 20%;

– v stolpec 15 se vpiše znesek davčne osnove, od
katere je končnim potrošnikom obračunan DDV po stopnji
8,5%;

– v stolpec 16 se vpiše znesek DDV, ki je končnim
potrošnikom obračunan po stopnji 8,5%;

– v stolpec 17 se vpiše znesek davčne osnove, od katere
je končnim potrošnikom obračunan DDV po stopnji 20%;

– v stolpec 18 se vpiše znesek DDV, ki je končnim potro-
šnikom obračunan po stopnji 20%.
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(2) V knjigo izdanih računov se vpisuje tudi podatke o
dnevnem iztržku, za katerega so izstavljeni računi po 35. členu
ZDDV in je registriran z registrsko blagajno ter o dnevnem
iztržku pri prodaji kmetijskih pridelkov na tržnicah, in sicer
takole:

– v stolpca 3 in 4 se vpišejo podatki o knjigovodski listini,
v kateri je obračun dnevnega iztržka, in sicer v stolpec 3
številka, v stolpec 4 datum;

– v stolpec 5 se vpiše “iztržek po blagajni“ ali “prodaja na
tržnici“;

– v stolpec 7 se vpiše znesek skupnega dnevnega obdav-
čenega prometa z vračunanim DDV;

– v stolpec 15 se vpiše osnova za obračun DDV po
stopnji 8,5%, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov,
izračuna tako, da se od skupnega prometa z vračunanim DDV
po stopnji 8,5% odšteje vračunani DDV, ki se izračuna z upora-
bo preračunane davčne stopnje iz tretjega odstavka 38. člena
tega pravilnika;

– v stolpec 16 se vpiše obračunani DDV po stopnji 8,5%,
ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna tako, da
se na skupni promet z vračunanim DDV po stopnji 8,5% upora-
bi preračunana davčna stopnja iz tretjega odstavka 38. člena
tega pravilnika;

– v stolpec 17 se vpiše osnova za obračun DDV po
stopnji 20%, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov,
izračuna tako, da se od skupnega prometa z vračunanim DDV
po stopnji 20% odšteje vračunani DDV, ki se izračuna z upora-
bo preračunane davčne stopnje iz tretjega odstavka 38. člena
tega pravilnika;

– v stolpec 18 se vpiše obračunani DDV po stopnji 20%,
ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna tako, da
se na skupni promet z vračunanim DDV po stopnji 20% uporabi
preračunana davčna stopnja iz tretjega odstavka 38. člena tega
pravilnika. V obračunu dnevnega iztržka morajo biti razvidni
podatki o številkah računov (od... do...), ki so zajeti v obračunu
dnevnega iztržka.

(3) V knjigo izdanih računov se ločeno vpisuje tudi podatki
o iztržku, za katerega po 76. členu tega pravilnika niso izstavlje-
ni računi po 35. členu ZDDV, se pa zanj sestavi poseben
obračun iztržka.

(4) V knjigo izdanih računov se vpisujejo tudi računi, s
katerimi se naknadno popravlja obračun DDV.

(5) V knjigo izdanih računov se lahko računi, izstavljeni po
35. členu ZDDV osebam, ki niso davčni zavezanci, vpisujejo na
podlagi dnevnega zbirnika.

136. člen
(knjiga prejetih računov)

(1) V knjigo prejetih računov (P-RAČ) se vpisujejo podatki,
kot sledi:

– v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjižbe;
– v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
– v stolpec 3 se vpiše datum prejema listine, za uveljavlja-

nje zneska pavšalnega nadomestila kot vstopnega DDV pa
datum plačila;

– v stolpec 4 se vpiše številka listine;
– v stolpec 5 se vpiše datum listine;
– v stolpec 6 se vpiše ime in sedež oziroma stalno prebi-

vališče dobavitelja;
– v stolpec 7 se vpiše davčna številka dobavitelja; ni

potrebno vpisovati davčne številke dobavitelja iz tujine in doba-
vitelja, ki v skladu s 45. členom ZDDV ni dolžan obračunavati
DDV;

– v stolpec 8 se vpiše vrednost iz listine z vračunanim
DDV od vseh obdavčenih nabav blaga oziroma prejetih storitev,
ne glede na to, ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka
vstopnega DDV ali ne, znesek vračunanega DDV izkazanega
na listini se razporeja v stolpca 10 in 11;

– v stolpec 9 se vpiše vrednost iz listine za nabave za
katere je predpisana oprostitev plačila DDV;

– v stolpec 10 se vpiše podatek o skupnem znesku vsto-
pnega DDV, ki se sme odbiti in je izkazan na listini, ta znesek se
razporeja v stolpce 12, 13., 15, 16 ter 18;

– v stolpec 11 se vpiše znesek vstopnega DDV, ki se ne
sme odbiti v skladu s tretjim, petim, osmim in devetim odstav-
kom 40. člena zakona;

– v stolpec 12 se vpiše znesek DDV, obračunan po 8,5%
stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti;

– v stolpec 13 se vpiše znesek DDV, obračunan po 20%
stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti;

– v stolpec 14 se vpiše davčna osnova od nabav od
davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji;

– v stolpec 15 se vpiše znesek DDV po 8,5% stopnji od
nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji, ki
se sme odbiti;

– v stolpec 16 se vpiše znesek DDV po 20% stopnji od
nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji, ki
se sme odbiti;

– v stolpec 17 se vpiše podatek o osnovi iz računa po
sedmem odstavku 116. člena tega pravilnika, če je kupec
pavšalno nadomestilo tudi plačal; v primeru delnega plačila
pavšalnega nadomestila se vpiše podatek o osnovi, ki se nana-
ša na to delno plačilo;

– v stolpec 18 se vpiše znesek pavšalnega nadomestila,
plačanega po tretjem odstavku 46. člena ZDDV, ki se sme
odbiti v skladu s 3. točko šestega odstavka 40. člena ZDDV.

(2) V knjigo prejetih računov se vpisujejo tudi računi, s
katerimi se naknadno popravlja vstopni DDV.

(3) V knjigo prejetih računov se lahko zbirno z internim
dokumentom knjižijo zneski, ki so zaračunani na dokumentih,
ki niso podlaga za odbitek vstopnega DDV (na primer bančne
provizije, ipd.), ki jih zaračuna davčni zavezanec za opravljen
promet blaga in storitev.

137. člen
(posebna evidenca o vstopnem DDV pri uvozu blaga)
V posebno evidenco o vstopnem DDV pri uvozu blaga

(E-UVOZ) se vpisujejo podatki, kot sledi:
– v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka;
– v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
– v stolpec 3 se vpiše datum prejema listine;
– v stolpec 4 se vpiše carinski postopek, ki se označi s

šifro iz šifranta 10 (šifrant postopkov), ki je naveden v prilogi 20
uredbe za izvajanje carinskega zakona;

– v stolpec 5 se vpiše številka listine;
– v stolpec 6 se vpiše datum listine;
– v stolpec 7 se vpiše davčna osnova pri uvozu blaga;
– v stolpec 8 se vpiše vrednost iz listine za uvoz blaga za

katerega je predpisana oprostitev plačila DDV;
– v stolpec 9 se vpiše skupni znesek vstopnega DDV, ki

se sme odbiti in je izkazan na listini, ta znesek se razporeja v
stolpca 11 in 12;

– v stolpec 10 se vpiše znesek vstopnega DDV, ki se ne
sme odbiti v skladu s petim odstavkom 40. člena ZDDV in v
primerih iz 90. člena tega pravilnika;

– v stolpec 11 se vpiše znesek vstopnega DDV, zaraču-
nan pri uvozu blaga, ki se sme odbiti, po 8,5% stopnji;

– v stolpec 12 se vpiše znesek vstopnega DDV, zaraču-
nan pri uvozu blaga, ki se sme odbiti, po 20% stopnji.

138. člen
(zaključek knjige prejetih, knjige izdanih računov ter posebne

evidence o vstopnem DDV pri uvozu blaga)
(1) Zneski, vpisani v knjigah izdanih in prejetih računov ter

posebni evidenci o vstopnem DDV pri uvozu blaga se za vsako
davčno obdobje seštejejo in uporabljajo za sestavljanje obraču-
na DDV.
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(2) Knjige prejetih in izdanih računov ter posebne eviden-
ce o vstopnem DDV pri uvozu blaga se za vsako davčno
obdobje zaključijo na način, kot to določajo računovodskimi
predpisi za zaključevanje drugih poslovnih knjig.

139. člen
(hramba dokumentacije)

Dokumentacija iz 57. členom ZDDV se lahko hrani tudi na
mikrofilmu oziroma na drugem mediju, vendar tako, da jo je
mogoče kadarkoli prikazati na zaslonu ali jo izpisati.

XVI. REGISTRACIJA DAVČNIH ZAVEZANCEV

140. člen
(pričetek in prenehanje registracije za DDV)

(1) Pravna ali fizična oseba lahko pridobi status davčnega
zavezanca za obračunavanje DDV (v nadaljnjem besedilu: zave-
zanec za DDV) že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so
usmerjene na opravljanje dejavnosti. Te aktivnosti so npr. pri-
pravljalna dela, prva nabava blaga, nakup opreme ipd.

(2) Pravna ali fizična oseba iz prejšnjega odstavka pridobi
status zavezanca za DDV z odločbo, izdano v skladu z drugim
odstavkom 58. člena ZDDV.

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena kot dokazilo, da
namerava opravljati dejavnost, davčnemu organu, skupaj s pri-
javo za registracijo predloži npr. pogodbe ali predpogodbe,
poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejav-
nosti ipd.

(4) Status zavezanca za DDV preneha z zadnjimi aktivnos-
tmi podjetja oziroma s prenehanjem opravljanja dejavnosti.

(5) Davčni zavezanec preneha opravljati dejavnost za po-
trebe ZDDV z izbrisom iz sodnega oziroma drugega ustreznega
registra, ali če davčni organ v postopku ugotovi, da je zaveza-
nec za DDV prenehal opravljati dejavnost iz 13. člena ZDDV,
zaradi katere se je registriral za DDV ter v primeru, ko ni
predložil obračuna DDV v zadnjih 12 mesecih.

(6) Začasno prenehanje dejavnosti ne vpliva na status
zavezanca za DDV. Za začasno prenehanje dejavnosti se šteje,
če ima davčni zavezanec namen nadaljevati dejavnost, oziroma
v doglednem času ponovno pričeti z opravljanjem dejavnosti.

(7) Davčni zavezanec mora na dan izbrisa iz registra zave-
zancev za DDV, ki ga z odločbo določi davčni organ, popisati
zaloge blaga. DDV obračunan v skladu s 3. točko 6. člena
ZDDV, vključi v obračun DDV, ki ga sestavi za davčno obdobje,
ki se konča z dnem izbrisa iz registra zavezancev za DDV. Če
davčni organ določi prvi dan meseca, kot dan izbrisa iz registra
zavezancev za DDV, se davčno obdobje konča z zadnjim dnem
predhodnega meseca.

(8) Davčnemu zavezancu, ki se mu med letom spremeni
pravni status zemljišč v uporabi gospodinjstva za toliko, da bi to
pomenilo znižanje katastrskega dohodka pod znesek, določen
v drugem odstavku 45. člena ZDDV, lahko davčni organ na
njegovo zahtevo izda odločbo o prenehanju registracije za
DDV.

141. člen
(prijava za registracijo)

(1) Davčni zavezanec se mora prijaviti davčnemu organu,
kjer je vpisan v davčni register zaradi vpisa v register zavezan-
cev za DDV. Davčnemu organu se mora prijaviti tudi tuja oseba,
ki nima sedeža v Sloveniji.

(2) Za davčnega zavezanca iz drugega odstavka 45. čle-
na ZDDV, katerega katastrski dohodek gospodinjstva za zadnje
leto presega znesek 1,500.000 tolarjev, določi zavezanost za
DDV davčni organ po uradni dolžnosti do 31. marca tekočega
leta; ta postane davčni zavezanec s 1. aprilom tekočega leta.

(3) Davčnega zavezanca iz drugega odstavka 45. člena
ZDDV določi davčni organ po uradni dolžnosti izmed oseb, ki

imajo med člani gospodinjstva najvišji katastrski dohodek. Pred
vpisom zavezanosti za DDV po uradni dolžnosti davčni organ o
določitvi predstavnika obvesti gospodinjstvo, ki lahko v pet-
najstih dneh po prejemu obvestila določi drugega predstavnika
gospodinjstva. O določitvi drugega predstavnika gospodinjstva
podajo polnoletni člani gospodinjstva lastnoročno podpisano
izjavo.

(4) Če se pravni status zemljišč v uporabi članov gospo-
dinjstva glede na zemljišča, upoštevana pri odmeri davka iz
kmetijstva za preteklo leto, spremeni tako, da bi to pomenilo
znižanje katastrskega dohodka pod znesek, določen v drugem
odstavku 45. člena ZDDV in ta sprememba do konca pretekle-
ga leta še ni bila evidentirana v uradnih evidencah, predstavnik
gospodinjstva v petnajstih dneh od prejema obvestila iz prej-
šnjega odstavka predloži davčnemu organu ustrezna dokazila o
spremembi pravnega statusa (dokazilo o spremembi katastrske
kulture ali katastrskega razreda v zemljiškem katastru, overov-
ljena kupoprodajna ali druga pogodba o odtujitvi lastninske ali
posestne pravice ter vloga za vpis v zemljiško knjigo, zakupna
ali druga pogodba).

(5) V prijavi za registracijo mora davčni zavezanec navesti
podatke, ki so predpisani z obrazcem DDV- P2, ki je v prilogi XII
k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(6) Tuja oseba, ki opravi promet preko podružnice, se
vpiše v register zavezancev za DDV najkasneje na dan, ko
opravi prvi promet blaga oziroma storitev v Sloveniji; v prijavi za
registracijo mora navesti podatke, ki so predpisani z obrazcem
DDV-P3, ki je v prilogi XIII k temu pravilniku in je njegov sestavni
del.

(7) Tuja oseba, ki opravlja dejavnost v Sloveniji in imenuje
davčnega zastopnika, v obrazcu DDV-P3 navede tudi podatke
o davčnem zastopniku.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

142. člen
(promet rabljenih osnovnih sredstev)

(1) Davčni zavezanec, ki opravi promet z rabljenim osnov-
nim sredstvom, od katerega pri nabavi ni imel pravice do odbit-
ka vstopnega DDV, ker je bilo nabavljeno s plačilom davka od
prometa proizvodov v skladu z zakonom o prometnem davku,
obračuna DDV od prodajne cene osnovnega sredstva, pri če-
mer sme odbiti kot vstopni DDV znesek, ki ga ugotovi po
preračunani stopnji davka od prometa proizvodov od knjigo-
vodske vrednosti osnovnega sredstva, vendar največ v višini, ki
je enaka znesku DDV, obračunanem od tega prometa.

(2) Knjigovodska vrednost iz prejšnjega odstavka je zad-
nja ugotovljiva knjigovodska vrednost in se ugotavlja skladno z
amortizacijsko stopnjo, ki je davčno priznan odhodek na podla-
gi zakona, ki ureja davek od dobička pravnih oseb.

143. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost ((Uradni list RS,
št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/00, 17/00 – odl. US,
19/00 – odl. US, 27/00 – odl. US, 22/01, 28/01, 54/01,
106/01 in 28/02).

144. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2002.

Št. 16845/02
Ljubljana, dne 4. septembra 2002.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.
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3883. Pravilnik o nivojskih prehodih ceste preko
železniške proge

Na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona o varno-
sti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristoj-
nim za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o nivojskih prehodih ceste preko železniške

proge

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Uvodne določbe

1. člen
(Vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik podrobneje predpisuje pogoje za dolo-
čitev kraja nivojskega prehoda ceste preko železniške pro-
ge in njegovega tehničnega zavarovanja oziroma prostor-
ske, gradbene, prometne, tehnične in varnostne pogoje na
nivojskih prehodih.

(2) Pravilnik velja za proge javne železniške infrastruk-
ture, proge drugih železnic in industrijske tire.

2. člen
(Pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:

1. Nivojski prehod je križanje železniške proge in javne
ceste ali nekategorizirane ceste, ki je dana v uporabo za
cestni promet v istem nivoju (v nadaljevanju: NPr).

2. Cestni signal je svetlobni prometni znak, ki napove-
duje približevanje vlaka oziroma spustitev zapornic ali polza-
pornic. Namenjen je zavarovanju NPr.

3. (Pol)zapornice so zapornice in polzapornice po pra-
vilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah. To so drogovi, ki, kadar so v spodnji vodoravni legi,
zapirajo cestišče.

4. Deljene zapornice so zapornice, ki so izvedene
tako, da ločeno in časovno zakasnjeno zapirajo najprej de-
sno, nato pa še levo polovico vozišča s strani približevanja
cestnih vozil k NPr.

5. Povprečni letni dnevni promet – v nadaljevanju:
PLDP vlakov in cestnih vozil.

6. Nevarno območje NPr je del ceste med mejo naj-
manjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav, ki je 3
metre od najbližje tirnice oziroma 3,75 m od osi najbližjega
tira na strani približevanja NPr (“Andrejev križ“, pogon (pol)za-
pornic itd.) in mejo nevarnega območja, ki je 2 metra za
zadnjo tirnico oziroma 2,75 m od osi zadnjega tira pri odda-
ljevanju od NPr (slika 1).

7. Vklopno mesto je mesto na progi oziroma tiru, toliko
oddaljeno od NPr, da zagotavlja celoten proces vklopa zava-
rovanja NPr. Opremljeno je z napravami za detekcijo želez-
niških vozil oziroma koles železniških vozil, ki pri avtomat-
skih napravah za zavarovanje NPr ob navozu železniškega
vozila vklopijo zavarovanje.

8. Približevalno območje je del proge oziroma tira pri
NPr, zavarovanih z avtomatskimi napravami med vklopnim
mestom in NPr, po katerem se vlak približuje NPr.

9. Oddaljevalno območje je del proge oziroma tira pri
NPr, zavarovanih z avtomatskimi napravami med NPr ter
vklopnim mestom za vožnje vlakov iz nasprotne smeri, po
katerem se vlak oddaljuje od NPr.

10. Izklopno mesto je mesto na progi oziroma tiru pri
NPr, zavarovanih z avtomatskimi napravami neposredno na

njem oziroma ob križanju ceste in proge, opremljeno z na-
pravo/napravami za detekcijo železniških vozil, ki služijo za
avtomatski izklop zavarovanja, ko ga/jih vlak prevozi.

11. Signalnovarnostne naprave so železniške napra-
ve, grajene po posebej predpisanih pravilih in standardih
signalnotehnične varnosti (sistem “varne okvare“ – “Fail
safe“ sistem). To pomeni, da se mora vsaka predvidljiva
kritična nepravilnost odražati tako, da varnost prometa ne
more biti ogrožena, in praviloma privede do zaustavitve
prometa.

12. Prepeljevalna pot je/so tirni odsek/odseki ali kret-
nica/kretnice za mestom, pri katerem mora vlak ustaviti in
vožnja po njih za ta vlak ni predvidena, morajo pa biti prosti
in zavarovani iz varnostnih razlogov. Dolžino prepeljevalne
poti določajo železniški predpisi.
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(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot ga določajo:

– predpisi o javnih cestah;
– predpisi o varnosti cestnega prometa;
– predpisi o varnosti v železniškem prometu;
– predpisi o železniškem prometu.

2. Prostorski pogoji

3. člen
(Načini omejitve števila NPr)

Število NPr mora biti omejeno na najnujnejši obseg,
kar se doseže predvsem:

– z ukinitvami NPr;
– z ureditvijo povezovalnih cest med NPr in preusmeri-

tvami cestnega prometa na en skupni NPr, ki omogoča
največjo varnost pri prečkanju;

– z omejitvami gradnje novih NPr;
– s prostorskim planiranjem;
– z izgradnjo izvennivojskih križanj (nadvozi – podvozi).

4. člen
(Določitev najmanjših razdalj med sosednjimi NPr)
(1) V skladu s prejšnjim členom tega pravilnika je treba

razdalje med obstoječimi NPr povečati tako, da bodo znaša-
le najmanj:

– 1.000 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno
progovno hitrostjo do vključno 100 km/h;

– 1.500 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno
progovno hitrostjo do vključno 120 km/h, oziroma

– 2.000 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno
progovno hitrostjo nad 120 km/h.

(2) Izjemoma je razdalja med dvema sosednjima NPr iz
prejšnjega odstavka tega člena lahko manjša, če je gradnja
povezovalnih poti znatno otežena ali njihova dolžina presega
4 km, merjeno od NPr od ene do druge strani proge, in to:

– 700 metrov na odsekih prog z največjo progovno
hitrostjo do vključno 100 km/h;

– 1.000 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno
progovno hitrostjo do vključno 120 km/h, oziroma

– 1.500 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno
progovno hitrostjo nad 120 km/h.

5. člen
(Določitev najmanjših razdalj med sosednjimi NPr samo za

pešce)
Razdalja med NPr, ki je namenjen več različnim udele-

žencem v cestnem prometu, in NPr, ki je namenjen samo
pešcem ali med izvennivojskim prehodom in NPr, ki je na-
menjen samo pešcem, ali med dvema sosednjima NPr, ki
sta namenjena samo pešcem, ne sme biti manjša od:

– 500 metrov na glavnih progah in
– 250 metrov na regionalnih progah.

6. člen
(Pogoji za izgradnjo nadomestnih povezovalnih cest)

(1) Pri gradnji nadomestnih povezovalnih cest morata
biti širina in kategorija povezovalne ceste najmanj enaka kot
cesta, ki se preusmerja na drug prehod.

(2) Pri novogradnjah in preusmeritvah je ceste višje
kategorije prepovedano preusmerjati k NPr na cesti nižje
kategorije.

7. člen
(Prepovedi in pogoji graditve novih NPr)

(1) Na glavni progi se ne smejo graditi novi NPr, razen
če gre za nadomestni NPr, ki mora biti zavarovan.

(2) Na regionalni progi se smejo graditi izključno zava-
rovani NPr, in to pod naslednjimi pogoji:

– če železniški promet ne presega 70 vlakov PLDP;
– če največja dovoljena progovna hitrost ne presega

120 km/h;
– če na oddaljenosti 2.000 metrov ni drugega zavaro-

vanega NPr ali izvennivojskega križanja;
– če gostota cestnega prometa ne presega povečanja

PLDP nad 2.500 motornih vozil oziroma to v obdobju 5 let ni
predvideno;

– če na takem mestu ni že načrtovana gradnja izvenni-
vojskega križanja;

– če zavarovanje NPr za posamezen vlak ne bo vklju-
čeno več kot 90 sekund;

– če investicijski poseg gradnje zavarovanega NPr iz-
kazuje ekonomsko upravičenost naložbe po določilih ured-
be o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98).

(3) Na progah je dopustna gradnja začasnega, samo
zavarovanega NPr za čas in potrebe obnovitvenih del, gra-
denj objektov, rekonstrukcij ipd. Tak NPr se zavaruje na
način in za obdobje, ki ga določi komisija iz 109. člena
zakona o varnosti v železniškem prometu (v nadaljnjem be-
sedilu: ZVZP). Tak NPr je treba odstraniti takoj po zaključku
del, zaradi katerih je bil vzpostavljen, razen če komisija,
imenovana na podlagi predpisa o varnosti v železniškem
prometu, ne določi drugače.

3. Gradbeni pogoji

8. člen
(Določitev gradbenega območja NPr)

NPr se v gradbenem smislu šteje kot cestišče preko
proge in 3 metre od osi skrajnih tirov z obeh strani NPr na
celotni širini cestišča.

9. člen
(Določitev pogojev vzdrževanja NPr)

NPr mora biti zgrajen in vzdrževan tako, da tako želez-
niški kot cestni promet lahko potekata varno in nemoteno
ter da je prehod cestnih vozil s predpisano dovoljeno hi-
trostjo neoviran na celotni širini vozišča, vključno z morebit-
nimi kolesarskimi stezami, pločniki, bankinami in vsemi na-
pravami za odvod meteornih voda.

10. člen
(Oddaljenost cestnih križišč od NPr)

(1) Križišče cest mora biti oddaljeno od proge toliko,
da znaša dolžina dela ceste, ki križa železniško progo, od
meje najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od
proge oziroma od (pol)zapornice na izstopni strani NPr do
prometnega znaka “križišče s prednostno cesto“ ali promet-
nega znaka “Ustavi!“ najmanj 25 metrov.

(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena se ne upo-
rablja, če je cesta enosmerna v smeri od križišča do NPr.

11. člen
(Določitev gradbenih karakteristik cest preko NPr)
Gradbene karakteristike vozišča ceste na NPr morajo

biti usklajene s pravili projektiranja cest v smislu niveletnega
poteka cest, poleg tega pa:

– mora biti najmanj med obema mejama najmanjše
oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira z obeh strani
proge vozišče v nivoju zgornjega roba tirnice;

– cesta na dolžini najmanj 20 metrov od NPr ne sme
biti v vzdolžnem nagibu več kot 3%.
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12. člen
(Določitev kota križanja ceste in proge)

(1) Križanje ceste s progo mora biti pod pravim kotom.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je

na zavarovanem NPr ta kot lahko tudi 90°±15°.
(3) Če konfiguracija terena ne dopušča, da bi se dose-

gel kot iz prejšnjega odstavka, ali če bi bila izgradnja ali
rekonstrukcija takega NPr povezana z nesorazmerno visoki-
mi stroški, je lahko kot med osjo ceste in osjo železniške
proge na zavarovanem NPr tudi manjši od 75 stopinj, vendar
ne manjši od 60 stopinj.

13. člen
(Določitev širine vozišča cest preko proge)

(1) Vozišče ceste na NPr ne sme biti ožje od 3 metrov
vsaj med mejama najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov
in naprav od tira z obeh strani proge.

(2) Vozišče ceste na NPr, katere širina v skladu s
prejšnjim odstavkom tega člena ne presega 6 metrov mora
imeti na desni strani v smeri vožnje cestnih vozil najmanj na
dolžini 20 metrov z obeh strani proge od meje najmanjše
oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira izogibališče
take širine, da skupaj s širino vozišča znaša vsaj 6 metrov.

(3) Širina vozišča ceste na NPr v skladu s prvim in
drugim odstavkom tega člena v nobenem primeru ne sme
biti manjša od širine obstoječe ceste pred NPr in za njim.

14. člen
(Ostali gradbeni predpisi za NPr)

Gradbene pogoje za NPr, ki niso določeni v tem pravil-
niku, obravnavajo predpisi o projektiranju, gradnji in vzdrže-
vanju spodnjega in zgornjega ustroja železniških prog in
signalnovarnostnih naprav.

4. Cestni prometni pogoji

15. člen
(Določitev območja NPr v cestnoprometnem smislu)

V cestnoprometnem smislu je območje NPr določeno
od prvega prometnega znaka za približevanje prehodu ceste
čez železniško progo do meje najmanjše oddaljenosti stabil-
nih objektov in naprav od tira na strani oddaljevanja od NPr
ali (pol)zapornice na strani oddaljevanja od NPr.

16. člen
(Označbe na cestnem vozišču pred NPr)

(1) Na cestiščih z utrjenim voziščem (asfalt, cementbe-
ton) morata biti smerni vozišči na strani približevanja NPr
najmanj na dolžini 50 metrov pred NPr med seboj ločena z
ločilno neprekinjeno črto. Kjer tehnični parametri ceste tega
ne omogočajo, sme biti dolžina tudi krajša, a ne krajša od
25 metrov.

(2) Z obeh strani NPr, zavarovanega samo s polzapor-
nicami, na katerem je največja dovoljena progovna hitrost
večja od 120 km/h, morata biti smerni vozišči ločeni naj-
manj z ločilno črto vsaj na razdalji 50 metrov pred preho-
dom. Kjer pa razmere dopuščajo in to zahteva prometna
varnost, smejo biti na območju približevanja NPr izvedeni
ukrepi za umirjanje prometa v skladu s predpisi o cestah.

(3) Cesta, ki poteka vzdolž proge, od katere se cepi
cesta, ki se križa s progo, oddaljenost od križišča pa je
manjša od 25 metrov, mora biti opremljena s prometnimi
znaki, ki opozarjajo na bližino prehoda ceste čez železniško
progo, katerim je dodana dopolnilna tabla, ki označuje smer
ali smer in oddaljenost do NPr.

17. člen
(Določitev najmanjše oddaljenosti cestnega križišča od

NPr)
Kadar je na cesti, ki se križa z železniško progo,

obstoječe cestno križišče oddaljeno od meje manj, kot to
določa 10. člen tega pravilnika, mora biti promet na križi-
šču cest urejen tako, da je cesta, ki prečka progo, predno-
stna, ne glede na kategorijo cest, ki se križajo.

18. člen
(Pogoji odvisnosti semafor – naprave NPr)

(1) Kadar je križišče cest, na katerem je promet ure-
jen z napravami za dajanje svetlobnih znakov – semaforji,
oddaljeno manj kot 50 metrov od NPr, zavarovanega z
avtomatskimi napravami, mora biti:

– med semaforskimi napravami in avtomatskimi na-
pravami za zavarovanje NPr vzpostavljena taka medseboj-
na tehnična odvisnost, da se najkasneje ob vklopu zavaro-
vanja NPr signalizira prepoved prometa udeležencem v
cestnem prometu v smeri proti NPr ter udeležencem ce-
stnega prometa, ki se nahajajo na območju NPr, omogoči
čim hitrejša zapustitev območja NPr;

– v času okvare ali izključitve semaforske naprave
prometna ureditev takšna, kot to določa 17. člen tega
pravilnika.

(2) Tehnično rešitev za posamezen NPr skladno s
prejšnjim odstavkom tega člena skupno projektno določita
upravljavec ceste in upravljavec železniške infrastrukture.

19. člen
(Določitev kriterijev gostote cestnega prometa)

Cestni promet na NPr je:
– občasen (sezonski) – pldp je do 25 vozil;
– redek – PLDP je večji od 25 in manjši od 250 vozil;
– srednji – PLDP je 250 ali večji ter manjši od 2.500

vozil;
– gost – PLDP je 2.500 ali večji in manjši od 7.000

vozil;
– zelo gost – PLDP je 7.000 ali več vozil.

5. Železniški prometni pogoji

20. člen
(Določitev kriterijev pogostnosti železniškega prometa)

Železniški promet se ocenjuje kot zelo pogosten, če
vozi povprečno letno v 24 urah na progi več kot 70 vlakov
(PLDP).

21. člen
(Določitev najmanjše oddaljenosti NPr za železniškim

signalom)
Razdalja med železniškim glavnim signalom in zavaro-

vanim NPr za njim mora biti večja od 50 metrov (prepelje-
valna pot oziroma varnostni prostor).

22. člen
(Določitev pogojev za dva bližnja NPr sistema s

kontrolnimi signali)
(1) Med železniškim kontrolnim signalom ali pomož-

nim kontrolnim signalom in pripadajočim NPr na progi ne
sme biti še drugega NPr, ki se ne kontrolira s tem signa-
lom.

(2) Če kontrolni signal kontrolira dva zaporedna NPr,
mora biti to na stebru kontrolnega signala označeno.
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23. člen
(Delovanje NPr pri zasedenem križanju z vlakom)
Kadar je lokacija predvidenega mesta zaustavitve čela

vlaka na progi na oddaljevalnem področju NPr taka, da bi
najdaljši vlak s svojim sklepom segal preko križanja ceste in
železniške proge, mora biti zavarovanje NPr vključeno toliko
časa, dokler je to območje zasedeno.

II. TEHNIČNI POGOJI

1. Cestni signal

24. člen
(Namen in opis cestnega signala)

(1) Cestni signal, ko je vklopljeno zavarovanje, napo-
veduje približevanje železniškega vozila oziroma spustitev
drogov (pol)zapornic v spodnjo (vodoravno) lego. Sestav-
ljen je iz osnovne trikotne plošče, ki predstavlja osnovo
prometnega znaka za nevarnost v obliki enakostraničnega
trikotnika, ki ima ob spodnji stranici v vodoravni osi drugo
poleg druge vgrajeni dve luči s ščitnikoma ter stebra in
temelja v zemlji.

(2) Luči cestnega signala sta ugasnjeni, kadar zavaro-
vanje NPr ni vklopljeno, ob vklopu zavarovanja pa izmenično
utripata s frekvenco 60 utripov na minuto z enako svetlo in
temno dobo.

(3) Velikost, oblika, barva, kolorimetrijske in fotome-
trijske lastnosti osnovne trikotne plošče cestnega signala
morajo ustrezati predpisom za prometne znake na ce-
stah. Steber in hrbtna stran osnovne trikotne plošče ce-
stnega signala s pritrdilno konstrukcijo morajo biti sivi
brez sijaja. Oblike, dimenzije in način vgradnje cestnega
signala so prikazani v prilogi I., ki je sestavni del tega
pravilnika.

(4) Luči cestnega signala v osnovni trikotni plošči s
stranico 900 mm morata biti premera 200 mm, tista s strani-
co 1.200 mm pa 300 mm, s kotom svetlobnega snopa več
kot 100°.

25. člen
(Jakost svetlobnega toka luči cestnega signala)

Jakost svetlobnega toka luči mora biti določena v te-
hničnem predpisu in ne sme biti manjša, kot je to predpisa-
no za svetlobne prometne znake za urejanje prometa vozil v
cestnem prometu.

26. člen
(Krajevna določitev stojišča cestnega signala)

(1) Cestni signali se postavljajo pred NPr ob desni
strani cestišča v smeri vožnje cestnih vozil z obeh strani NPr,
kar predstavlja osnovno zavarovanje.

(2) Cestni signali morajo biti dobro vidni neprekinjeno
vzdolž osi ceste, ki prehaja NPr, na razdalji, ki je enaka
najmanj poti ustavljanja vozila, vendar ne na oddaljenosti,
manjši od 50 metrov.

27. člen
(Mikrolokacijski pogoji postavitve cestnega signala)
(1) Vodoravna razdalja med zunanjim robom vozišča

oziroma robom robnega ali odstavnega pasu in najbližjim
robom prometnega znaka na cestah zunaj naselja mora biti
0,75 metra, na cestah v naselju pa najmanj 0,30 metra, če
je cesta omejena z robniki. Os droga cestnega signala ne
sme biti več kot 2 metra od roba vozišča oziroma roba
robnega odstavnega pasu.

(2) Spodnji rob osnovne trikotne plošče cestnega
signala mora biti na višini 2,25 metra nad površino vozi-
šča. Temelj signala sme biti največ 150 mm nad nivojem
terena.

(3) Kadar je NPr zavarovan poleg cestnih signalov še s
(pol)zapornicami, mora biti tak signal postavljen 1 do 1,5
metra pred (pol)zapornico.

(4) Če stoji cestni signal na pločniku ali ob kolesarski
stezi ali poti, je treba izbrati tako mesto ob upoštevanju
določb tega člena, da cestni signal ne ovira prometnega
profila pešcev ali kolesarjev.

28. člen
(Primeri postavitve cestnih signalov na levi strani ceste)

Cestni signal mora biti postavljen tudi z leve strani
ceste v smeri vožnje cestnih vozil:

– če ni mogoče doseči predpisane vidljivosti cestnega
signala na desni strani ceste;

– če so tudi z leve strani ceste v smeri vožnje cestnih
vozil postavljeni prometni znaki za približevanje NPr;

– če je prehod zavarovan tudi z deljenimi zapornicami;
– če je pri polzapornicah na levi strani cestišča pločnik

in/ali kolesarska steza ali pot ali
– če to zahtevajo druge krajevne okoliščine.

29. člen
(Postavitev cestnih signalov na priključnih cestah)
(1) Cestni signal mora biti postavljen tudi na desni

strani cestišč dovoznih in priključnih cest na cesto, na kateri
je NPr, če so osi take ceste oddaljene manj kot 10 metrov
od najbližje tirnice. Tak cestni signal mora biti opremljen z
dopolnilno tablo, ki označuje smer, za katero velja. Velikost,
oblika ter kolorimetrijske in fotometrijske karakteristike do-
polnilne table morajo ustrezati določilom pravilnika o pro-
metni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah; zara-
di neposredne bližine objekta in znaka se napis razdalje
lahko opusti.

(2) Kadar je cestni signal na priključni ali dovozni cesti,
ki ne vodi direktno in samo na NPr in velja samo za vozila, ki
zavijajo v eni, določeni smeri, je lahko poleg dopolnilne
table v vsaki luči takega znaka puščica, ki označuje smer, za
katero cestni signal velja.

30. člen
(Opremljenost cestnih signalov z zvonci)

(1) Vsaj en cestni signal z vsake strani proge mora biti
opremljen z napravami za dajenje zvočnih znakov z zvonci.

(2) Zvonci se vključijo takoj ob vklopu zavarovanja.
Zvonci se izključijo:
– pri NPr, zavarovanih samo s cestnimi svetlobno-

zvočnimi signali, takoj ko se zavarovanje izklopi in ugasnejo
signali;

– pri NPr, zavarovanih s cestnimi svetlobno-zvočnimi
signali in (pol)zapornicami, ko drogovi (pol)zapornic doseže-
jo spodnjo lego.

2. Zapornice in polzapornice

31. člen
(Namen in opis zapornic in polzapornic)

Zapornice in polzapornice (v nadaljevanju: (pol)zapor-
nice) postavljajo v ustrezen položaj električni ali mehanski
pogoni, na katere so pritrjene. Polzapornice v stanju zaprto
(spodnja vodoravna lega) z obeh strani proge zapirajo samo
desno polovico cestišča v smeri vožnje cestnih vozil, zapor-
nice pa celotno vozišče.
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32. člen
(Lega (pol)zapornic v odprtem in zaprtem stanju)
(1) (Pol)zapornica je v odprtem stanju v zgornjem (nav-

pičnem) položaju.
(2) Bočna razdalja med zunanjim robom vozišča oziro-

ma robnega pasu do najbolj izpostavljenega dela pogona
(pol)zapornice pri navpičnem položaju droga ne sme biti
manjša od 0,75 metra in ne večja od 2 metrov.

(3) Kadar drog zapira tudi pločnik ali/in kolesarsko ste-
zo, mora biti oddaljenost od roba tega dela prometne površi-
ne do najbolj izpostavljenega dela pogona (pol)zapornice pri
zgornjem (navpičnem) položaju droga najmanj 0,20 metra
(pločnik) oziroma 0,25 metra (kolesarska steza ali pot).

33. člen
(Določila položaja zaprtih (pol)zapornic)

(1) (Pol)zapornica mora biti v stanju zaprto (spodnja
vodoravna lega) na višini 0,9 do 1,2 metra nad voziščem,
kar prikazuje slika 2 priloge II, ki je sestavni del tega
pravilnika.

(2) Zagotovljen mora biti prostor za protiuteži drogov
tako, da te ne ovirajo udeležencev v cestnem prometu.

34. člen
(Določila položaja pogona (pol)zapornic z drogovi)
(1) Zgornja površina temelja pogona (pol)zapornic mo-

ra biti nad nivojem cestišča ali pločnika, a ne več kot
0,1 metra.

(2) Najbolj izpostavljen del (pol)zapornice v zaprtem ali
odprtem stanju ne sme segati preko meje najmanjše odda-
ljenosti stabilnih objektov in naprav od tira. Izjemoma je ta
oddaljenost lahko manjša, če to nesporno zahtevajo krajev-
ne razmere, vendar ne manjša od 3,25 metrov od osi najbli-
žjega tira.

35. člen
(Namen in videz droga (pol)zapornic)

(1) Drogovi (pol)zapornic morajo biti iz lahkih materia-
lov in pritrjeni na pogon tako, da se v primeru naleta kolikor
mogoče malo poškoduje tako drog in pogon kot tudi cestno
vozilo, oziroma da ne predstavljajo velikega fizičnega odpo-
ra.

(2) Drog (pol)zapornice pri napravah za avtomatsko
delovanje mora biti električno kontroliran na zlom.

(3) Pogoni (pol)zapornic morajo biti konstruirani tako,
da so drogovi (pol)zapornic zadržani v zgornji in spodnji
končni legi.

(4) Drogovi (pol)zapornic morajo biti po vsej dolžini na
strani približevanja udeležencev cestnega prometa prehodu
prevlečeni s svetlobno odsevno snovjo, ki ima najmanj take
svetlobnoodsevne lastnosti kot svetlobnoodsevni material
tipa 2, izmenoma rdeče in rumene barve. Polja rdeče in
rumene barve so razmejena pod pravim kotom glede na os
droga. Barve oziroma kolorimetrijske in fotometrijske značil-
nosti morajo ustrezati predpisom za prometne znake.

(5) Drogovi (pol)zapornic, ki niso prevlečeni s svetlo-
bno odsevno snovjo iz četrtega odstavka tega člena, morajo
biti opremljeni s po tremi rdečimi odsevnimi stekli na celotni
dolžini. Na drogovih sta lahko tudi po dve luči, ki ob vklopu
zavarovanja in začetku spuščanja drogov svetita stalno ali
utripajoče in ugasneta, ko drogovi (pol)zapornic dosežejo
zgornjo končno lego. Luči morata biti usmerjeni proti cesti in
zasenčeni proti progi.

Razpored odsevnih stekel in luči je prikazan na sliki 1
priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika.

36. člen
(Oprema droga (pol)zapornic)

Odsevna stekla morajo biti pravokotne oblike, z ra-
zmerjem višine in dolžine 1:2 in površino najmanj 40 cm2.
Luči na drogovih (pol)zapornic morajo biti pravokotne obli-
ke, z razmerjem višine in dolžine 3:4 ter površine 40 cm2.

III. VARNOSTNI POGOJI

1. Uvodne določbe

37. člen
(Pogoji varnega prečkanja proge na NPr)

(1) Udeležencem v cestnem prometu mora biti ob
upoštevanju prometnih pravil in prometne signalizacije omo-
gočeno varno prečkanje NPr.

(2) Udeleženci v cestnem prometu morajo biti s pro-
metnimi znaki na cesti pravočasno opozorjeni na nevarnost
približevanja nezavarovanemu ali zavarovanemu NPr.

(3) Hitrost vožnje na cesti preko nezavarovanega NPr
mora biti s prometnimi znaki omejena na največ 50 km/h.

38. člen
(Razmejitev zavarovanih in nezavarovanih NPr)

(1) NPr so lahko zavarovani ali nezavarovani.
(2) Nezavarovani NPr so prehodi, označeni samo s

prometnimi znaki “Andrejev križ“
(3) Zavarovani NPr so prehodi, opremljeni s tehničnimi

sredstvi, ki preprečujejo udeležencem v cestnem prometu
prečkanje železniške proge (bruna) oziroma ki napovedujejo
prihod vlaka in/ali prepovedujejo udeležencem v cestnem
prometu prečkanje železniške proge (cestni signali (pol)za-
pornice), kadar se vlak približuje NPr ali vozi preko NPr.

39. člen
(Obveznost zavarovanja NPr)

(1) NPr morajo biti ne glede na hitrost voženj vlakov
zavarovani:

– če je na cesti srednji ali gost promet;
– če je na železniški progi promet zelo pogosten;
– če na nezavarovanih NPr ni možno doseči ustrezne-

ga preglednostnega prostora;
– če NPr ni mogoče ukiniti, preusmeriti ali zgraditi iz-

vennivojsko križanje oziroma je to ekonomsko neupraviče-
no;

– na cestah z rednimi avtobusnimi linijami javnega pre-
voza potnikov;

– na glavni državni cesti 2 kategorije in regionalni cesti
1 kategorije;

– na dvo- ali večtirnih progah.
(2) Za NPr na industrijskih tirih določila prejšnjega od-

stavka tega člena razen tretje in pete alinee niso obvezna.
Kadar je promet na industrijskih tirih urejen tako, da se pred
NPr vlaki ustavijo in urejajo promet izvršilni železniški delav-
ci, tudi upoštevanje tretje in pete alinee prvega odstavka ni
obvezno.

40. člen
(Najdaljši čas trajanja zavarovanja NPr)

Če kljub izrabi vseh prometno- in tehnično-tehnoloških
pogojev za izvedbo zavarovanja ni mogoče zagotoviti, da
trajanje posameznega skupnega časa vklopa zavarovanja ne
bi trajalo manj kot 5 minut, je treba poiskati drugo rešitev v
skladu s tem pravilnikom.
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2. Krajevne prometnovarnostne razmere

41. člen
(Območje (cona) prehoda)

(1) Del ceste od mesta, kjer mora voznik cestnega
vozila pričeti zavirati, če je to potrebno, da bi se vozilo varno

zaustavilo pred prometnim znakom “Andrejev križ“, cestnim
signalom ali (pol)zapornico, do mesta, kjer najdaljše cestno
vozilo s čelom prevozi območje prehoda tako, da s svojim
zadnjim, najbolj izpostavljenim delom zapusti mejo nevarne-
ga območja ali linijo (pol)zapornic na strani oddaljevanja od
NPr, je cona prehoda (Cp) (slika 2).

- dolžina nivojskega prehoda

dpu - dolžina  poti ustavljanja cestnega vozila
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(2) Cona prehoda (Cp) je vsota dolžine poti ustavljanja
cestnega vozila (dpu), dolžine najdaljšega cestnega vozila
(dcv) in dolžine NPr (dp):

Cp = dpu + dp + dcv [m]

(3) Čas, ki ga cestno vozilo potrebuje za vožnjo po coni
prehoda, je čas zapustitve NPr. Čas zapustitve NPr (tzp) je
kvocient dolžine cone prehoda in vsakokratne največje do-
voljene hitrosti cestnih vozil od točke, od katere se računa
tudi pot ustavljanja ter znaša:

tzp = Cp [m] / vcv [m/s] [s]

(4) Dolžine poti ustavljanja (dpu) v odvisnosti od hitrosti
cestnih vozil za vzdolžne nagibe od 0 do ±7% so prikazane v
naslednji tabeli:

Hitrost cestnih vozil Dolžina poti ustavljanja
[km/h] [m]

50 41
30 22
15 10

V primeru vzdolžnega nagiba ceste za več kot 7% je treba
pri padcu upoštevati 5 metrov daljše poti ustavljanja, pri
vzponu pa do 5 metrov krajše (razen pri hitrosti na cesti do
10 km/h).

(5) Dolžina prehoda (dp) pri nezavarovanem NPr je
najkrajša razdalja med:

– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča s
stojišča cestnega prometnega znaka “Andrejev križ“

na strani približevanja cestnih vozil k NPr
in
– mejo nevarnega območja NPr pri pravokotnem križa-

nju (slika 1 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika) ali

– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s
sečišča meje nevarnega območja in desnega roba cestišča
pri ostrokotnem križanju (slika 2 priloge IV, ki je sestavni del
tega pravilnika) ali

– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s
sečišča meje nevarnega območja in navidezne linije, vzpo-
redne z desnim robom ceste na oddaljenosti najmanj
3,5 metra oziroma levim robom smernega pasu (slika 3
priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika) pri topokotnem
križanju

na strani oddaljevanja cestnih vozil od NPr.
(6) Dolžina prehoda (dp) pri zavarovanem NPr je naj-

krajša razdalja med:
– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s

stojišča cestnega signala ob desnem robu cestišča pri zava-
rovanih NPr oziroma

– od zapornice, kjer cestnega signala ni,
na strani približevanja cestnih vozil k NPr
in
– mejo nevarnega območja NPr, zavarovanega s pol-

zapornicami, in med pravokotnim križanjem ceste z železni-
co (slika 1 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika), ali

– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s
sečišča meje nevarnega območja in desnega roba cestišča
pri ostrokotnem križanju ceste z železnico in zavarovanju s
polzapornicami (slika 2 priloge IV, ki je sestavni del tega
pravilnika) ali

– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s
sečišča meje nevarnega območja in navidezne linije, vzpo-
redne z desnim robom ceste na oddaljenosti najmanj
3,5 metra oziroma levim robom smernega pasu (slika 3
priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika), pri topokotnem
križanju in zavarovanju s polzapornicami ali

– (pol)zapornico, ki zapira desno polovico cestišča (za-
pornice ali deljene zapornice) na strani oddaljevanja cestnih
vozil od NPr.
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42. člen
(Pot in čas približevanja železniškega vozila NPr)
(1) Pot približevanja železniškega vozila k NPr je pot od

mesta vidnosti na progi do NPr pri nezavarovanih NPr ali od
vklopnega mesta na progi pri NPr, zavarovanih z avtomatski-
mi napravami.

(2) Čas približevanja železniškega vozila (tpžv) NPr je
čas, ki ga železniško vozilo z največjo dovoljeno progov-
no hitrostjo potrebuje za prevoz poti približevanja železni-
škega vozila k NPr, povečan za varnostni dodatek 6 se-
kund.

IV. NEZAVAROVANI NIVOJSKI PREHODI

1. Splošna določila

43. člen
(Označitev nezavarovanih prehodov in elementi

preglednostnega prostora)
(1) Nezavarovani NPr morajo biti označeni s prometni-

mi znaki skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometno opremo na javnih cestah. Imeti morajo zagotov-
ljen preglednostni prostor.

(2) Prometni znak “Andrejev križ“ mora biti postavljen
pri NPr najmanj na taki oddaljenosti od najbližje tirnice, da
se navidezna linija s stojišča prometnega znaka, pravokotna
na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na meji najmanjše
oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira (glej prilogo
IV, ki je sestavni del tega pravilnika).

(3) Preglednostni prostor je prostor od mesta vidljivosti
na cesti pred NPr do navpične osi prehoda z višine od 1 do
2,5 metra nad nivojem cestišča, ko imajo udeleženci v ce-
stnem prometu neprekinjen pregled do mesta vidnosti na
progi z obeh strani NPr na višino najmanj 1,5 do 4 metrov
nad gornjim robom tirnice (GRT) enotirne proge preko NPr
(glej prilogo III, ki je sestavni del tega pravilnika).

(4) Mesto vidljivosti je tisto mesto na cesti, s katerega
udeleženec v cestnem prometu pri približevanju NPr prvič
lahko vidi do mesta vidnosti na progi.

(5) Mesto vidnosti je tisto mesto na progi, najmanj toliko
oddaljeno od NPr, na katerem mora udeleženec v cestnem
prometu z mesta vidljivosti na cesti imeti možnost opaziti
prihajajoče železniško vozilo in do NPr svoje vozilo zaustaviti.
Mesto vidnosti se določi z izračunom poti približevanja že-
lezniškega vozila.

(6) Navpična os NPr je v sečišču osi proge in osi ceste.
(7) Vsebina odstavkov 3 do 6 je grafično prikazana na

skici (slika 3)

44. člen
(Formule za izračun časa in poti približevanja)

(1) Na nezavarovanih NPr mora biti čas približevanja
železniškega vozila (tp) najmanj 6 sekund daljši od časa
zapustitve NPr (tzp) za cestna vozila.

(2) Pot približevanja železniškega vozila NPr (spžv) je
produkt največje dovoljene progovne hitrosti železniških vo-
zil (vž maks) in časa približevanja železniškega vozila (tp) in
znaša:

spžv = vž maks [m/s] x tp [s] [m]

45. člen
(Omejitev hitrosti glede na preglednost)

(1) Na nezavarovanih NPr se s pogledom s ceste z
mesta vidljivosti za hitrost 15 km/h za cestna vozila ugotovi,

ali je upoštevajoč največjo progovno hitrost vlaka zagotovlje-
na ustrezna preglednost do mesta vidnosti na progi.

(2) Če je preglednostni prostor po prvem odstavku
tega člena zagotovljen, se preveri možnost še z mesta vidlji-
vosti za hitrost cestnih vozil 30 km/h oziroma 50 km/h.

(3) V primeru, da se po prvem in drugem odstavku tega
člena ugotovi ustrezna preglednost na progo, je treba na
cesti pred prehodom postaviti ustrezen prometni znak “ome-
jitev hitrosti“ (II-30).

(5) Za povečanje preglednostnega prostora se ne sme-
jo uporabljati prometna ogledala.

46. člen
(Pogoji zagotavljanja varnega prečkanja NPr v primeru

zaustavitve cestnega vozila pri “Andrejevem križu“)
Za zagotovitev varnega prevoza cestnega vozila po

coni nezavarovanega NPr v primeru, ko se mora vozilo
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popolnoma ustaviti pred “Andrejevim križem“, mora biti z
mesta zaustavitve, ki je v tem primeru hkrati mesto vidlji-
vosti, zagotovljena taka oddaljenost mesta vidnosti, da je
čas približevanja železniškega vozila z upoštevanjem var-
nostnega dodatka 6 sekund daljši od časa vožnje najda-
ljšega vozila po coni prehoda s hitrostjo cestnih vozil
5 km/h.

47. člen
(Preglednostni prostor na NPr samo za pešce)

Za nezavarovane NPr samo za pešce je preglednostni
prostor ustrezen, če imajo pešci pri prečkanju proge z meje
najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira
pregled na progo na taki oddaljenosti, da lahko ob upošte-
vanju cestnoprometnih predpisov brez nevarnosti prečkajo
nivojski prehod ali se pred njim ustavijo.

48. člen
(Signali na progi za opozarjanje na približevanje NPr)

Pri nezavarovanih NPr morajo biti na progi na oddalje-
nosti 500 metrov na glavnih in regionalnih progah stalni
signali za opozarjanje vlaka na približevanje takim nivojskim
prehodom.

49. člen
(Zavarovanje NPr z zaklenjenim brunom)

(1) Nezavarovani NPr na poljskih poteh in gozdnih ce-
stah z občasnim sezonskim prometom, ki nimajo zagotovlje-
nega preglednostnega prostora, smejo biti zavarovani z za-
klenjenim brunom čez celotno vozišče. S ključem na zahte-
vo uporabnika ravna pooblaščena oseba na način, ki ga za
posamezen prehod predpiše upravljavec NPr.

(2) Lokalni uporabniki morajo biti z načinom uporabe
seznanjeni na krajevno običajen način.

V. ZAVAROVANI NIVOJSKI PREHODI

1. Splošne določbe

50. člen
(Vrste zavarovanj)

NPr so zavarovani:
– z mehanskimi napravami, ki jih upravlja izvršilni želez-

niški delavec;
– z avtomatskimi napravami s cestnimi signali;
– z avtomatskimi napravami s cestnimi signali in (pol)za-

pornicami.

51. člen
(Signalnovarnostna izvedba naprav za zavarovanje NPr)

(1) Avtomatske naprave za zavarovanje NPr morajo imeti
status signalnovarnostne naprave, ki ga določa tehnični pred-
pis, in morajo zagotavljati zavarovanje prometa v vseh pro-
metno-tehnoloških situacijah na progi in cesti, na prometnih
mestih in v zvezi z njimi za vožnje po vsakem tiru v obeh
smereh.

(2) Načini obveščanja in ravnanja upravljavcev železni-
ških vozil in vlakospremnega osebja v primeru kritične ne-
pravilnosti v delovanju naprav za zavarovanje NPr morajo biti
predpisani v železniških prometnih predpisih.

52. člen
(Splošni opis avtomatskih naprav za zavarovanje)
(1) Avtomatske naprave za zavarovanje NPr so na-

prave, katerih zavarovanje vklaplja vlak sam na vožnji na

ustrezni oddaljenosti na približevalnem območju pred NPr
na vklopnem mestu in po prevozu območja križanja proge
in ceste na izklopnem mestu izklaplja, ali pa se zavarova-
nje vklaplja s postavitvami voznih poti na prometnem me-
stu, izklaplja pa avtomatsko s prevozom izklopnega me-
sta.

(2) Pri projektiranju avtomatskih naprav za zavarovanje
NPr je treba oceniti razmere na NPr in izračunati čase, ki
zagotavljajo pravočasen vklop zavarovanja pred prihodom
vlaka na NPr, ob upoštevanju največje dovoljene progovne
hitrosti.

53. člen
(Samodejni izklop zavarovanja)

(1) Vključeno zavarovanje na avtomatskih zavarovanjih
NPr se izključi na naslednje načine:

– z vožnjo vlaka, ko ta v celoti prevozi izklopno mesto;
– z izdajo ukaza avtomatski napravi za zavarovanje NPr

na pripadajočem prometnem nadzornem mestu;
– samodejno po preteku najmanj 300 sekund (5 mi-

nut) od vklopa zavarovanja, če vlak v tem času ne zapelje na
izklopno mesto.

(2) Samodejni izklop iz tretje alinee prejšnjega odstav-
ka tega člena mora biti onemogočen:

– če je na približevalnem območju predvideno mesto
zaustavitve vlaka, zlasti v primeru, če je na tem območju
postajališče ali glavni signal;

– če avtomatska naprava za zavarovanje NPr omogoča
izklop zavarovanja z izdajo ukaza na pripadajočem promet-
nem nadzornem mestu ali

– v primerih, ko je gostota cestnega prometa taka, kot
je opredeljeno v tretji, četrti ali peti alinei 19. člena tega
pravilnika.

(3) V primeru gradnje novih ali zamenjave obstoječih
zavarovanj NPr brez kontrolnih signalov se mora omogočiti
izklop zavarovanja z izdajo ukaza avtomatski napravi za zava-
rovanje NPr na pripadajočem prometnem nadzornem me-
stu.

54. člen
(Viri energetskega napajanja naprav za zavarovanje NPr)

Avtomatske naprave morajo biti primarno napajane s
stalnim energetskim virom iz javnega omrežja ali posredno iz
napajalnih delov drugih signalnovarnostnih naprav. Poleg
tega morajo imeti lasten rezervni vir napajanja, ki omogoča
pravilno delovanje še najmanj 8 ur po izpadu primarnega
napajanja.

55. člen
(Predzvonjenje)

(1) Predzvonjenje je opozarjanje uporabnikov v cestnem
prometu na približevanje vlaka k NPr ali na začetek spušča-
nja (pol)zapornic. Pri avtomatskih napravah za zavarovanje
NPr je predzvonjenje signalizirano svetlobno in zvočno, pri
mehanskih napravah za zavarovanje NPr pa zvočno, ki je
lahko dopolnjeno s svetlobnim.

(2) Čas predzvonjenja v nobenem primeru ne sme biti
krajši od 15 sekund.

56. člen
(Težnostno spuščanje drogov (pol)zapornic pri izpadu

sekundarnega napajanja)
Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPr s cestnimi

signali in (pol)zapornicami, se morajo drogovi (pol)zapornic
pri izpadu sekundarnega napajanja samodejno težnostno
spustiti v spodnjo, vodoravno lego.
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57. člen
(Signaliziranje približevanja NPr-u po progi)

Približevanje zavarovanemu NPr mora biti ob progi iz
obeh smeri signalizirano s stalnimi signali najmanj na zavorni
razdalji, upoštevajoč dovoljena odstopanja.

58. člen
(Pogoji delovanja na dvotirnih progah)

Na zavarovanih NPr s cestnimi signali in (pol)zapornica-
mi na dvotirnih progah se mora po izklopu zavarovanja po
prvem vlaku na enem tiru in takojšnjem ponovnem vklopu
zavarovanja za drugi vlak po drugem tiru začeto dviganje
drogov (pol)zapornic popolnoma zaključiti. Po popolnem
odprtju se mora ponovno pričeti celoten potek vklopa zava-
rovanja, vključno s predzvonjenjem. Če so (pol)zapornice v
spodnji legi, morajo z navozom drugega vlaka v tej legi tudi
ostati.

59. člen
(Ureditev peščevih in kolesarskih površin)

(1) Pri NPr, zavarovanih samo s cestnimi signali ali s
cestnimi signali in polzapornicami, je treba zagotoviti pro-
metne površine za pešce in kolesarje na desni strani cesti-
šča, gledano v smeri vožnje cestnih vozil, zlasti v strnjenih
naseljih, bližini šol in vrtcev.

(2) Mesta iz prvega odstavka tega člena se lahko opre-
mijo z dodatnimi cestnimi signali in/ali ustrezno oblikovanimi
ograjami, ki preprečujejo pešcem direktno prečkanje proge
(cikcak ograje). Naprave morajo biti prirejene tudi invalidom,
ki uporabljajo invalidske vozičke.

2. Zavarovani nivojski prehodi z mehanskimi
zapornicami, s katerimi rokuje izvršilni železniški

delavec

60. člen
(Spuščanje mehanskih zapornic pred prihodom vlaka)

(1) Na zavarovanim NPr z mehanskimi zapornicami, s
katerimi rokuje (jih zapira in odpira) izvršilni železniški dela-
vec na kraju samem, morajo biti drogovi zapornic spuščeni
najmanj 3 minute pred predvidenim prihodom vlaka.

(2) Na NPr, zavarovanem z mehanskimi zapornicami, s
katerimi rokuje izvršilni železniški delavec z oddaljenega
mesta, s katerega ni ustreznega pregleda na NPr, je treba
pričeti zapiranje zapornic najmanj 5 minut pred prihodom
vlaka na tak oddaljeni NPr.

(3) NPr, zavarovan z mehanskimi zapornicami, s kateri-
mi rokuje izvršilni železniški delavec z oddaljenega mesta, s
katerega ni ustreznega pregleda na NPr, mora biti opremljen
najmanj s predzvonilno napravo, ki cestne uporabnike s
prekinjajočim zvonjenjem oziroma z udarci kladivc na zvo-
nec zvočno opozarja na pričetek spuščanja zapornic (čas
predzvonjenja), in to:

– najmanj 15 zvočnih signalov oziroma 15 udarcev
kladivc v 20 sekundah za NPr dolžine do 17 metrov;

– najmanj 20 zvočnih signalov oziroma 20 udarcev
kladivc v 25 sekundah za NPr dolžine nad 17 metrov.

61. člen
(Način delovanja cestnih signalov pri mehanskih

zapornicah)
NPr, zavarovani z mehanskimi zapornicami, so lahko

zavarovani tudi s cestnimi signali, ki se morajo vključiti ob
začetku predzvonjenja pred spuščanjem drogov zapornic in
se izključiti, ko drogovi zapornic zopet dosežejo zgornji (nav-
pični) končni položaj.

3. Zavarovani nivojski prehodi z avtomatskimi
napravami samo s cestnimi signali (brez

(pol)zapornic)

62. člen
(Postavitev cestnega signala pri ostrokotnem križanju)

Cestni signal mora biti postavljen pri NPr z ostrokot-
nim križanjem ceste in proge najmanj na taki oddaljenosti
od najbližje tirnice, da se navidezna linija s stojišča cestne-
ga signala, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo
ceste na meji najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in
naprav (identično s postavitvijo prometnega znaka “Andre-
jev križ“ – glej sliko 2 priloge IV, ki je sestavni del tega
pravilnika).

63. člen
(Vklapljanje in izklapljanje luči cestnih signalov)

(1) Luči cestnih signalov zasvetijo takoj ob vklopu zava-
rovanja.

(2) Luči cestnih signalov ugasnejo potem, ko sklep
vlaka zapusti izklopno mesto.

64. člen
(Čas vklopa zavarovanja pred prihodom vlaka in čas

približevanja železniškega vozila NPr-u)
(1) Na zavarovanem NPr samo s cestnimi signali mora

biti zavarovanje vključeno najmanj 21 sekund (čas predzvo-
njenja 15 sek + 6 sek) pred prihodom vlaka na NPr oziroma
najmanj toliko časa več, da je čas približevanja vlaka NPr
6 sekund daljši od časa zapustitve nevarnega območja pri
vožnji karakterističnega najdaljšega cestnega vozila po coni
prehoda z najmanjšo hitrostjo (5 km/h).

(2) Čas približevanja železniškega vozila (tP) je čas od
trenutka avtomatskega vklopa zavarovanja do prihoda želez-
niškega vozila na NPr.

4. Zavarovani nivojski prehodi z avtomatskimi
napravami s cestnimi signali in (pol)zapornicami

65. člen
(Vključevanje luči cestnih signalov ter dviganje in spuščanje

drogov (pol)zapornic)
(1) Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPr s ce-

stnimi signali in (pol)zapornicami luči cestnih signalov zasve-
tijo takoj ob vklopu zavarovanja.

(2) Spuščanje (pol)zapornic se prične po izteku pred-
zvonilnega časa in lahko traja 8 do 12 sekund, praviloma pa
10 sekund.

(3) Dviganje (pol)zapornic se prične po prevozu vlaka
preko izklopnega mesta in lahko traja 6–8 sekund, pravilo-
ma pa 7 sekund.

(4) Luči cestnih signalov ugasnejo potem, ko sklep
vlaka zapusti območje križanja ceste in proge in ko (pol)za-
pornice dosežejo navpično lego.

66. člen
(Čas vklopa zavarovanja pred prihodom vlaka)

(1) Na NPr dolžine do 15 metrov, zavarovanem s ce-
stnimi signali in (pol)zapornicami, mora biti zavarovanje vklo-
pljeno:

– na enotirnih progah najmanj 31 sekund pred priho-
dom vlaka, pri čemer so upoštevani najmanj 15 sekund
svetlobnega in zvočnega opozarjanja udeležencev v cestnem
prometu na približajoče se železniško vozilo (čas predzvo-
njenja), spuščanje drogov (pol)zapornic, ki traja 10 sekund,
in 6 sekund rezervnega časa;
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– na dvotirnih progah najmanj 39 sekund pred priho-
dom vlaka na NPr, pri čemer so upoštevani najmanj 15
sekund svetlobnega in zvočnega opozarjanja udeležencev v
cestnem prometu na začetek spuščanja drogov (pol)zapor-
nic (čas predzvonjenja), 10 sekund spuščanja drogov
(pol)zapornic, 6 sekund rezervnega časa in še 8 sekund
ostalega časa zaradi posebnosti na dvotirnih progah pri
vožnji dveh vlakov po sosednjih tirih;

– na NPr, zavarovanih z zapornicami, najmanj 35 se-
kund pred prihodom vlaka.

(2) Na NPr, ki so zavarovani z deljenimi zapornicami, je
treba upoštevati še čas zadrževanja do pričetka spuščanja
drogov zapornic na strani oddaljevanja od NPr in samega
spuščanja.

(3) Na NPr, ki so zavarovani z deljenimi zapornicami, se
mora drugi par drogov zapornic na strani oddaljevanja od
NPr pričeti spuščati z zakasnitvijo, upoštevajoč čas iz prvega
odstavka tega člena ter dodatno še morebitno razdaljo od
meje nevarnega območja do mesta druge zapornice na
strani oddaljevanja.

67. člen
(Čas približevanja železniškega vozila NPr-u in formula za

izračun oddaljenosti vklopnih mest na progi)
(1) V vsakem primeru mora biti zavarovanje NPr s po-

polno spustitvijo (pol)zapornic vklopljeno dovolj zgodaj, da
najdaljše cestno vozilo s svojim najbolj izpostavljenim zad-
njim delom pri najmanjši hitrosti (5 km/h) varno prevozi mejo
nevarnega območja prehoda na coni prehoda oziroma pri
oddaljevanju od NPr zapelje mimo polzapornic oziroma za-
pornic.

(2) Čas približevanja železniškega vozila zavarovanemu
NPr s cestnimi signali in (pol)zapornicami (tp) ne sme biti
krajši od vsot časa predzvonjenja (tpzv), časa spuščanja dro-
gov polzapornic (tspz) ter varnostnega rezervnega časa 6
sekund. Na dvotirnih in vzporednih progah je treba temu
času prišteti še ostali čas 8 sekund oziroma toliko sekund,
kolikor traja dviganje (pol)zapornic.

(3) Oddaljenost vklopnega mesta (Lvm) na progi na
približevalnem območju pred NPr se izračuna kot produkt
časa približevanja železniškega vozila prehodu (tp) in naj-
večje progovne hitrosti železniških vozil (vžvmaks) po obraz-
cu:

Lvm m = vžv maks [m/s] x tp [s]

(4) Čas približevanja železniškega vozila zavarovanemu
NPr s cestnimi signali in (pol)zapornicami (tp) pri največji
dovoljeni progovni hitrosti tudi ne sme biti krajši od časa
zapustitve nevarnega območja za cestna vozila pri vožnji po
coni prehoda. Upoštevati je treba daljši čas in po potrebi
podaljšati čas predzvonjenja.

68. člen
(Določitev pogojev obvezne uporabe (pol)zapornic)
(1) Uporaba (pol)zapornic je obvezna:
– pri zavarovanju NPr na dvo- ali večtirnih progah;
– na progah z največjimi dovoljenimi progovnimi hi-

trostmi nad 100 km/h;
– pri križanjih s cestami, katerih širina vozišča znaša

7 metrov in več;
– pri križanjih s cestami z dvema ali več prometnimi

pasovi na smernem vozišču;
– pri križanjih, kjer je gost cestni promet ali/in velika

pogostnost železniškega prometa.
(2) Kadar je pri zavarovanem NPr vozišče ožje od 6 me-

trov, morajo zapornice zapirati celotno cestišče.

69. člen
(Največja dopustna oddaljenost dveh prog oziroma tirov na

enem NPr)
NPr na dvo- ali večtirnih oziroma vzporednih progah,

katerih medsebojna oddaljenost je vključno z mejo nevarne-
ga območja manjša od 22 metrov, morajo biti zavarovani z
eno samo napravo, ki se vključuje za vožnje po vseh tirih iz
vseh smeri.

5. Nivojski prehodi na elektrificiranih progah

70. člen
(Namen in vsebina napisa označbe višinskega profila)

(1) Pred NPr na elektrificiranih progah morajo biti ozna-
čeni višinski profili v izogib nedovoljenemu približevanju vo-
dniku voznega voda. Označba višinskega profila je sestavlje-
na iz žice, ki poteka vzporedno z nivojem vozišča, nad osjo
ceste pa je opozorilna tabla z napisom “POZOR! Visoka
napetost Smrtno nevarno“ in opozorilnim znakom za nevar-
nost pred električno napetostjo – rdečo lomljeno puščico
(glej prilogo V, ki je sestavni del tega pravilnika in prikazuje
opozorilno tablo).

(2) Na NPr samo za pešce in/ali kolesarje ni potrebno
postavljati višinskega profila.

71. člen
(Mesto postavitve višinskega profila)

(1) Višinski profil mora biti nameščen na višini 4,5
metra vzporedno z nivojem vozišča in pravokotno na os
ceste preko cele širine ceste vključno z bankinami oziroma
pločniki.

(2) Označba višinskega profila mora biti oddaljena naj-
manj 8 metrov od najbližje tirnice, merjeno po osi ceste, s
tem da medsebojna razdalja med dvema označbama višin-
skih profilov z obeh strani proge ne sme biti manjša od
20 metrov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

72. člen
(Prehodno obdobje za izpolnitev zahtev razdalj

med obstoječimi NPr)
(1) Razdalje med obstoječimi NPr so lahko manjše od

razdalj, določenih v 4. in 5. členu tega pravilnika, do:
– prve rekonstrukcije ceste, ki vodi čez tak NPr;
– izgradnje povezovalnih cest, ki bi omogočile preu-

smeritve;
– izgradnje izvennivojskega križanja v bližini NPr;

vendar najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Doseganje predpisanih najmanjših razdalj med NPr

je trajna naloga upravljavca železniške infrastrukture in uprav-
ljavca cest ter pristojnih državnih organov in komisij, ki jih ta
imenuje.

73. člen
(Prehodno obdobje za izpolnitev zahtev kotov prehoda cest

preko obstoječih NPr)
Na obstoječih NPr je treba doseči predpisani najmanjši

kot iz 12. člena tega pravilnika:
– pri prvi rekonstrukciji ceste ali
– pri rekonstrukciji naprav za zavarovanje ali
– najkasneje v enem letu, če je na NPr evidentiran

izredni dogodek, ki je posledica neustrezne preglednosti na
progo zaradi preostrega kota križanja, ali
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– najkasneje v enem letu, če so v enem letu evidentira-
na tri ogrožanja varnosti v prometu zaradi preostrega kota
križanja, ali

– če je NPr na cesti, ki vodi do mest, ki jih obiskovalci
obiskujejo s turističnimi ali šolskimi avtobusi,
vendar najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.

74. člen
(Prehodno obdobje za izvedbo širine vozišč preko proge)

(1) Pogoji iz 13. člena tega pravilnika morajo biti izpol-
njeni v petih letih po uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti
pogoji iz 13. člena tega pravilnika izpolnjeni:

– pri prvi rekonstrukciji ceste ali
– najkasneje v enem letu, če je na NPr evidentiran

izredni dogodek, ki je posledica onemogočenega srečanja
vozil na območju NPr oziroma pravočasnega umika cestne-
ga vozila s proge zaradi nastale prometne situacije, ali

– najkasneje v enem letu, če so v enem letu evidentira-
na tri ogrožanja varnosti v prometu zaradi onemogočenega
pravočasnega umika vozil s proge pri nastali določeni pro-
metni situaciji, ali

– če je NPr na cesti, ki vodi do kulturno-zgodovinskih
objektov ali turističnih mest ipd. in se uporablja za izredne
vožnje turističnih ali šolskih avtobusov.

75. člen
(Prehodno obdobje za ureditev oddaljenosti cestnih križišč

od NPr)
(1) Pogoji iz 10. in 17. člena tega pravilnika morajo biti

pri obstoječih NPr izpolnjeni najkasneje ob prvi rekonstruk-
ciji katerekoli ceste, ki se križa v bližini NPr ali križišča
samega.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega čle-
na morajo biti pogoji iz 10. in 17. člena tega pravilnika
izpolnjeni takoj:

– če je na NPr evidentiran izredni dogodek, ki je posle-
dica onemogočene zapustitve nevarnega območja NPr za-
radi prometne situacije na bližnjem križišču, ali

– če so v enem letu evidentirana tri ogrožanja varnosti v
prometu, ki so posledica onemogočene zapustitve nevarne-
ga območja NPr zaradi prometne situacije na bližnjem križi-
šču, ali

– če je NPr na cesti, ki vodi do kulturno-zgodovinskih
objektov ali turističnih mest ipd. in se uporablja za izredne
vožnje turističnih ali šolskih avtobusov.

76. člen
(Prehodno obdobje za izvedbo zavarovanj NPr)

Pogoji iz 39. in 53. člena tega pravilnika morajo biti
izpolnjeni najkasneje v desetih letih po uveljavitvi tega pravil-
nika. Upravljavec javne železniške infrastrukture in upravlja-
vec ceste morata skupno najkasneje v enem letu izdelati
program potreb in prioritet NPr za zavarovanje.

77. člen
(Ugotavljanje ustreznosti preglednostnih prostorov in

ukrepi)
Pogoje iz 45. člena tega pravilnika ugotovi komisija,

imenovana na podlagi predpisov o varnosti železniškega
prometa v treh letih od uveljavitve tega pravilnika, izvedba
pa mora slediti najkasneje v 8 letih po uveljavitvi tega
pravilnika.

78. člen
(Podrobnejši predpisi za izvedbo, projektiranje in gradnjo

signalnovarnostnih naprav)
Podrobnejšo tehnično vsebino pogojev za izvedbo za-

varovanj NPr določa pravilnik o pogojih za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje signalnovarnostnih naprav ter tehnič-
ne specifikacije in specifikacije sistemskih zahtev.

79. člen
(Nadomestitve mehanskih naprav za zavarovanje NPr)

Mehanske naprave za zavarovanje NPr, ki jih upravlja
izvršilni železniški delavec z oddaljenega mesta, je treba
nadomestiti z ustreznejšo rešitvijo (ukinitev, izvennivojsko
križanje, avtomatske naprave za zavarovanje) v petih letih od
uveljavitve tega pravilnika.

80. člen
(Prenehanje uporabe JŽ standardov)

S pričetkom uporabe tega pravilnika uporaba standar-
dov JUS za “Svetlobni znaki za označevanje poti preko
železniške proge v nivoju – znaki, s katerimi se najavlja
približevanje vlaka (Cestni signali) – Oblika in mere“,
Z.S2.580/1990, in “Naprave za zapiranje prometa na pre-
hodu preko železniške proge – Zapornice in polzapornice –
Oblika in mere“, Z.S2.150 /1990, ni več obvezna.

81. člen
(Dinamika in prednostne naloge pri izvajanju določb

pravilnika)
Dinamiko in prednostne naloge izvajanja del v zvezi s

prilagoditvami ureditve NPr po določbah tega pravilnika do-
loči nacionalni program razvoja in vzdrževanja železniške
infrastrukture.

82. člen
(Veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 2610-17/2002
Ljubljana, dne 2. septembra 2002.

Minister Minister
za notranje zadeve za promet

dr. Rado Bohinc l. r. Jakob Presečnik l. r.
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3884. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o avto šolah

Na podlagi četrtega odstavka 142. člena zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98,
33/00, 61/00, 100/00, 21/02 in 67/02) izdaja ministrica
za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o avto šolah

1.  člen
V pravilniku o avto šolah (Uradni list RS, št. 106/99 in

101/01) se črta druga alinea prvega odstavka 6. člena.

2.  člen
Dosedanja tretja alinea prvega odstavka 6. člena pos-

tane druga alinea ter se spremeni tako, da se glasi:
»Za kategorijo A:
– najmanj eno motorno kolo z delovno prostornino mo-

torja večjo od 125 ccm in večjo močjo motorja od 11 kW ter
ne več kot 25 kW ali katerih razmerje moč motorja/masa ne
presega 0,16 kW/kg. Vozilo mora doseči hitrost najmanj
100km/h.

– najmanj eno motorno kolo z močjo motorja najmanj
35 kW.«

3.  člen
V 6. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Avto šola sme usposabljati kandidate tudi na motornih

vozilih, katerih prestavno razmerje med motorjem in kolesi
se spreminja z uporabo stopalke za plin ali zavore – to so
motorna vozila z avtomatskim menjalnikom.«

4. člen
V prvi alinei prvega odstavka 7. člena se besedna

zveza »A – 350 ccm« črta.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-24/02-1
Ljubljana, dne 27. avgusta 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica za šolstvo,

znanost in šport

3885. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec avgust 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 avgust 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,
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BANKA SLOVENIJE

3886.  Sklep o spremembi sklepa o vzpostavitvi in
vodenju registra transakcijskih računov

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) ter na podlagi petega
odstavka 28. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list
RS, št. 30/02), izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o vzpostavitvi in vodenju

registra transakcijskih računov

1. člen
V sklepu o vzpostavitvi in vodenju registra transakcij-

skih računov (Uradni list RS, št. 57/02) se 4. točka 7. člena
spremeni tako, da se glasi:

»4. upnik, ki izkaže pravni interes z listino, ki je
izvršilni naslov, glede podatkov o transakcijskih računih
dolžnika, ki so potrebni za sestavo predloga za izvršbo in
za opravljanje izvršbe v skladu z zakonom, ki ureja izvrš-
bo.«

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

veljati pa začne 21. 9. 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega do-
nosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec avgust 2002 znaša 7,33% na letni ravni,
oziroma 0,60% na mesečni ravni.

Št. 11747/02
Ljubljana, dne 4. septembera 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3887. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust
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

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2002

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih avgusta 2002 v primerjavi z julijem 2002 je
bil 0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do avgusta 2002 je bil 0,023.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do avgusta
2002 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih avgusta 2002 v primerjavi z istim mesecem prej-
šnjega leta je bil 0,052.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
avgusta 2002 v primerjavi z julijem 2002 je bil 0,001.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začet-
ka leta do avgusta 2002 je bil 0,053.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do avgusta 2002 je bil 0,007.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta
2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,073.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potreb-
ščin od začetka leta do avgusta 2002 v primerjavi s povpre-
čjem leta 2001 je bil 0,065.

Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 6. septembra 2002.

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



Stran 8652 / Št. 79 / 11. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije

OBČINE

BREZOVICA

3888. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Brezovica

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na
29. redni seji dne 5. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju

Občine Brezovica

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave sez-
nama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične

in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta
1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

4. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti in

bivših gradbenih odborov pripravi seznam upravičencev do
vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi
evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajev-
ne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoš-
tevanju določb 4. člena zakona.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičen-
ca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon.

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

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 40/2002
Brezovica, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE

3889. Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na področju
Občine Brežice

V skladu s 6 členom zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02), na
podlagi 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 18. iz-
redni seji dne 2. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno

telekomunikacijsko omrežje na področju
Občine Brežice

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določijo upravičenci, zavezanci,
višina vračila, način in pogoje vračanja vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje na območju Občine Brežice.

Ta odlok prav tako določa način sestave seznama fizič-
nih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravi-
čenci v razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh
deležev.

2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)

Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunika-
cijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., so fizične in lo-
kalne skupnosti oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z
namenom pridobitve telefonskega priključka do 1. januarja
1995, na območju Občine Brežice, vlagale v lokalno sku-
pnost in je pogodbo s pravnimi predniki Telekoma Sloveni-
je, d.d. oziroma samoupravnimi interesnimi skupnostmi za
poštni, telegrafski in telefonski promet, sklepala lokalna
skupnost.

Pogodbe, izjave o pristopu, obračuni in ostali doku-
menti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s
strani ustreznih gradbenih odborov, se štejejo kot ustrezna
pogodba v skladu z zakonom.
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3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)

Zavezanec za vračilo vlaganj, ki so predmet tega odlo-
ka, je Republika Slovenija. Občina Brežice kot preneseno
pristojnost izvaja vračilo vlaganj na podlagi zakona ter pod
pogoji in na način, določenim s tem odlokom, vse v deležih,
sorazmernim vlaganjem upravičencem, ki so zajeti v sezna-
mu fizičnih in pravnih oseb kot končnih upravičencev in
katerega način sestave je podrobneje opisan v 7. in 8. členu
tega odloka.

Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vra-
čil s strani zavezanca, Republike Slovenije oziroma sklada
za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v
nadaljevanju: sklad).

Občina Brežice povrne vlaganja posameznim upravi-
čencem v roku 30 dni od prejema sredstev, v celoti vseh
prejetih sredstev in v deležih, ki so sorazmerni vlaganjem
oseb, navedenih in določenih v seznamih.

Sorazmerni del vračil sredstev, ki pripadajo občini iz
naslova namenskih sredstev samoprispevka, nameni občina
izključno v infrastrukturo na območju tiste KS, v kateri so
bila zbrana sredstva prispevka.

4. člen
(vlaganje zahtevkov)

Občina Brežice bo v roku štirih mesecev od poziva, ki
ga bo objavila komisija iz prvega odstavka 5. člena ZVVJTO,
v Uradnem listu Republike Slovenije, vložila na pristojno
državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.

Predlog pisne poravnave bo podan v pregled strokovni
komisiji iz 6. člena, potrdi pa ga Občinski svet občine Brežice.

Pisno poravnavo sklene župan.
Podpisana pisna poravnava predstavlja neposredni iz-

vršilni naslov v breme sklada iz katerega se bodo črpala
sredstva za vračilo.

V primeru, da predlog pisne poravnave s strani občin-
skega sveta ni sprejet, se postopek nadaljuje preko pristoj-
nega sodišča.

5. člen
(višina vračila)

Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost zne-
ska iz pogodbe, zmanjšana za morebitno neplačano pri-
ključnino, morebitni neplačani prispevek SIS ali morebitna
namenska sredstva iz državnega proračuna.

6. člen
(pristojni organi)

Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in
tega odloka opravlja komisija, ki jo imenuje župan najpozne-
je v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.

Člani komisije so:
– predsedniki KS na področju Občine Brežice ali pred-

sedniki krajevnih odborov za izgradnjo JTV,
– predstavniki Občinske uprave občine Brežice.

7. člen
(seznam upravičencev in način ugotavljanja)

Vsaka od krajevnih skupnosti na področju Občine Bre-
žice mora v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka sestaviti
predlog seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot
končni upravičenci.

Predlog seznama obravnava komisija iz 6. člena tega
odloka, ki predlog seznama potrdi, dopolni, zavrne ali zavr-
že. Kolikor posamezna KS v roku 8 dni od prejetega sklepa

komisije, da je seznam nepopoln ali napačen, le-tega ne
dopolni, se upošteva stališče komisije in se šteje, da je
pravilna tista različica seznama, ki ga pripravi komisija.

Komisija preverja tako predlog seznama skupaj z vsemi
zahtevanimi dokazili in prilogami v celoti, kot tudi presoja
deleže vračila posameznih upravičencev v skladu z zako-
nom.

Po preverjanju predloga posameznega seznama in kon-
čnih ugotovitvah, komisija sestavi seznam končnih upravi-
čencev in ga na krajevno običajen način javno objavi (ogla-
sna deska Občine Brežice, oglasne deske posameznih KS
ali sredstva javnega obveščanja).

8. člen
(način in vsebina predloga seznama, način uveljavljanja

deležev)
Predlog seznama sestavi pristojna KS, seznam mora

obsegati pet rubrik, in sicer:
1. zahtevek za vračilo s popolnim imenom ali nazivom

in prebivališčem oziroma sedežem upravičenca (v primeru
pravnega nasledstva tudi dokaz o nasledstvu končnega upra-
vičenca) ter podatki o računu, kamor se naj nakažejo sred-
stva;

2. pravni temelj vračila oziroma pogodbo iz 2. člena
tega odloka;

3. podatke o vrsti priključka;
4. predlog preračuna vrednosti denarnih prispevkov v

skladu z drugim odstavkom 4. člena ZVVJTO:
5. predlog višine izračunanega vračila tretjega odstav-

ka 4. člena ZVVJOTO.
Predlogu seznama morajo biti s strani KS predložena

tudi vsa listinska dokazila, ki vsebujejo:
– podatke KS o načinu in vrsti izgradnje in PTT priključka;
– podatke KS o eventualnem samoprispevku;
– podatke o eventualnih namenskih sredstvih iz držav-

nega ali občinskega proračuna;
– podatke KS o plačilu ali neplačilu dajatev upravičen-

ca;
– podatke KS o datumu prejema posameznih zahtev-

kov končnih upravičencev

9. člen
(pristojnosti KS in vlaganje zahtevka)

V predlogu seznama morajo biti podani vsi zahtevani
podatki iz 8. člena tega odloka.

Končni upravičenci morajo zahtevane in potrebne po-
datke, kot prilogo k zahtevku za povrnitev sredstev, podati
na sedežu pristojne KS v roku 20 dni od prve objave javnega
poziva.

KS mora prejete zahtevke preveriti, jih uvrstiti na pre-
dlog seznama in ga posredovati v rokih, pod pogoji in na
način, določenimi v določilih tega odloka pristojni komisiji
Občine Brežice. KS je tako občini kot končnim upravičen-
cem odgovorna za vsebino podatkov, ki so navedeni v pre-
dlogu seznama.

Kolikor končni upravičenec zamudi z rokom vložitve
zahtevka na KS ali pa svojega zahtevka v roku tri dni od
poziva KS o dopolnitvi zahtevka ne dopolni, se smatra, da
zahtevek ni vložen in ga KS s sklepom zavrže. O morebitni
pritožbi zoper sklep odloča komisija Občine Brežice, katere
odločitev je dokončna.

10. člen
(javni poziv)

Občina v roku 8 dni od uveljavitve tega odloka objavi v
sredstvih javnega obveščanja oziroma na drug krajevno obi-
čajen način javni poziv.
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V pozivu se navede:
– katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odlo-

ka);
– roki za vložitev zahtevkov in način vložitve;
– sestavni deli zahtevka in priloge v smislu listinskih

dokazil;
– komu in kako se vlagajo zahtevki;
– rok za vračilo deleža sredstev.

11. člen
(način in roki vračila prispevkov)

Prejeta vračila, po sklenjeni pisni poravnavi ali pravno-
močno končanem sodnem postopku, občina vrne končnim
upravičencem v celoti, v deležih, sorazmernim vlaganjem
upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženi-
mi s poravnavo.

Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot kon-
čnim upravičencem neposredno na račun upravičenca, ki
ga je navedel v svojem zahtevku, vse v roku 30 dni od dneva
prejema sredstev kot vračila s strani sklada za vračanje
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

12. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 346-5/2002
Brežice, dne 2. septembra 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

3890. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Brežice

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (ZLS
– Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00 in
87/01) in v skladu s 120. členom statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine
Brežice na 18. izredni seji dne 2. 9. 2002 sprejel

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

Občine Brežice

1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen statuta Občine Brežice,

in sicer:
– za 9. točko drugega odstavka 2. člena se doda tekst

»10. KS Križe, ki obsega naselje Križe«,
– sedanje točke od 10. do 19. se ustrezno preštevilčijo,
– sedanja točka 12. se pravilno glasi: »13. KS Pečice,

ki obsega naselje Pečice«.

2. člen
V drugem stavku 12. člena se za besedo »večino«

vstavi beseda »opredeljenih«.

3. člen
Črta se drugi stavek prvega odstavka 21. člena in se

nadomesti z naslednjim stavkom: »Občinski svet sprejema

odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, ka-
dar ni z zakonom določena druga večina.

4. člen
Črta se tretji odstavek 37. člena.

5. člen
V prvem odstavku 58. člena se za besedo KAPELE

vpiše beseda »KRIŽE«, v besedni zvezi PEČICE-KRIŽE pa
se črta vezaj (-) in beseda KRIŽE.

Besedilo drugega stavka, drugega odstavka 58. člena
se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »Krajevne
skupnosti imajo lahko zaradi zadovoljevanja potreb občanov
organizirane tudi vaške skupnosti kot svoje ožje dele.

6. člen
Besedilo zadnjega odstavka 60. člena se črta in nadome-

sti z naslednjim besedilom: »Podrobneje se naloge, ki se pre-
nesejo v izvajanje ožjim delom občine, določijo z odlokom«.

7. člen
Besedilo 61. člena se v celoti črta in nadomesti z

naslednjim besedilom: »Za delo krajevnih skupnosti in va-
ških skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega statuta
in poslovnika občinskega sveta«.

8. člen
Besede »in statutom krajevne skupnosti« v prvem od-

stavku 62. člena se črtajo.

9. člen
Besede »in statutom krajevne skupnosti« v prvem od-

stavku 65. člena se črtajo.

10. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 97. člena se za bese-

do »svet« postavi pika, besede, ki sledijo: »z dvotretjinsko
večino vseh članov sveta«, pa črtajo.

11. člen
Za drugim odstavkom 135. člena se doda nov odsta-

vek, ki glasi: »Prve volitve v nove svete KS Križe in KS
Pečice se izvedejo na rednih lokalnih volitvah v letu 2002«.

Besedilo šestega odstavka 135. člena se v celoti črta.
Na koncu 135. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
»Določbe v dosedanjih statutih KS o sedežu, žigu,

organih sveta, prazniku, priznanjih in drugem v KS, ki niso v
neskladju z zakonom in tem statutom, veljajo tudi v naprej do
vključitve v ta statut«.

12. člen
V prvem stavku sedmega odstavka 20. člena, osmem

odstavku 20. člena, petem odstavku 21. člena, peti in šesti
alinei tretjega odstavka 30. člena, drugem odstavku 39.
člena, prvem odstavku 39. člena, prvem odstavku 50. čle-
na, prvem odstavku 51. člena in v prvem ter drugem odstav-
ku 54. člena se besedi »tajnik(a, u) občine« nadomestijo z
besedami »direktor(ja, ju) občinske uprave«.

13. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 013-4/02
Brežice, dne 2. septembra 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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CERKNO

3891. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Cerkno

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95)
je Občinski svet občine Cerkno na 1. izredni seji dne 5. 9.
2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Cerkno

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave sez-
nama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.

2. člen
Dejanski upravičenci do vračila sorazmernih deležev

vlaganj so fizične in pravne osebe ter njihovi pravni nasledni-
ki z območja Občine Cerkno, ki so preko občine ali krajev-
nih skupnosti od leta 1974 do 1. 1. 1995 združevali sred-
stva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja in je
zanje občina ali krajevna skupnost sklepala pogodbe o inve-
sticijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki
Telekoma Slovenije, d.d..

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega
meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo na pre-
dlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

4. člen
Komisija na podlagi javnega poziva fizičnim in pravnim

osebam skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti pripravi
seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomuni-
kacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s
katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in
fizične osebe.

Komisija mora v roku enega meseca po imenovanju
sprejeti kriterije in merila, na podlagi katerih bo sestavila
seznam upravičencev in jih objavi skupaj z javnim pozivom.

Upravičenci morajo komisiji najkasneje v roku dveh
mesecev od objave javnega poziva posredovati vsa dokazila
o vlaganjih (pogodbe, računi, virmani …).

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

Zoper seznam ima vlagatelj zahtevka pravico do ugovo-
ra pri županu v roku 8 dni od objave seznama.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu

upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih
pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev, ob upoš-
tevanju določb 4. člena zakona.

Upravičenci na določeni zaokroženi celoti se lahko s
posebno izjavo, ki jo podajo pisno ali ustno na zapisnik pri
komisiji, odpovejo vračilu deleža iz prejšnjega odstavka. S
takšno odločitvijo se mora strinjati večina upravičencev. Ta
delež se nameni za investicije v infrastrukturo na območju,
na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.

Ostali upravičenci bodo pozvani, da s posebno vlogo
posredujejo podatke, na podlagi katerih jim bodo nakazana
odobrena sredstva.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca
ali druga veljavna listina, iz katere je jasno razvidno, da gre
za vlaganja v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

Občina vrača deleže upravičencem, sorazmernim vla-
ganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.

8. člen
Če je vlagatelj zahtevka pravni naslednik oseb iz 2.

člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem
nasledstvu.

V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nasto-
pa dvoje ali več oseb, morajo komisiji izročiti skupno pisno
pooblastilo, s katerim pooblaščajo enega od njih, da jih bo v
postopku zastopal kot njihov skupni predstavnik. Razdelitev
sredstev med dediči ni več stvar občine.

9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (ustreznost dokazil in podobno)

bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala komisija.

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

Republike Slovenije.

Št. 42502-01/2002
Cerkno, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.

DORNAVA

3892. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Dornava

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Dornava (Ura-
dni list RS, št. 47/99) in spremembe in dopolnitve statuta
Občine Dornava (Uradni vestnik Občine Dornava št. 2/2000)
je Občinski svet občine Dornava na 5. seji dne 28. 4. 1999
sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Dornava

1
V Občinsko volilno komisijo občine Dornava se imenu-

je za:
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– predsednika: Branko Resnik, roj. 1953, Mestni Vrh
88/i, 2250 Ptuj,

– namestnika predsednika: Franc Kozar, roj. 1953,
Bratislavci 45/a, 2257 Polenšak,

– člana: Stanislav Krajnc, roj. 1952, Mezgovci ob Pe-
snici 19, 2252 Dornava,

– namestnico člana: Ana Abraham, roj. 1950, Mez-
govci ob Pesnici 2/c, 2252 Dornava,

– člana: Marjan Kondrič, roj. 1971, Dornava 5, 2252
Dornava,

– namestnika člana: Bojan Munda, roj 1971, Polenšak
25, 2257 Polenšak,

– članico: Marija Kekec, roj. 1959, Polenšak 15/b,
2257 Polenšak,

– namestnika članice: Franc Kirič, roj. 1968, Slomi
15, 2257 Polenšak.

2
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine

Dornava, Dornava 125.

3
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem list RS.
Z dnem objave tega sklepa preneha mandat dosedanji

sestavi občinske volilne komisije (Uradni list RS, št. 65/98).

Št. 002-01-522/02
Dornava, dne 28. avgusta 2002.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula, inž. l. r.

DRAVOGRAD

3893. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Dravograd

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16.
člena statuta Občine Dravograd (MUV, št. 17/99) je Občinski
svet občine Dravograd na seji dne 4. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju

Občine Dravograd

1. člen
S tem odlokom se določa način sestave seznama upra-

vičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih
deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacij-

sko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. so fizične in pravne
osebe in njihovi pravni nasledniki ter lokalna skupnost, ki so
z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali za
druge do 1. januarja 1995 sklepale pogodbe s pravnimi
predniki Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: PTT orga-
nizacije) in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za pošt-
ni, telegrafski in telefonski promet (v nadaljevanju: SIS).

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo,
sestavljeno iz predstavnikov krajevnih skupnosti in občine.

4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo pravne in fizič-
ne osebe. Čas priprave seznamov se uskladi z rokovnikom
Komisije Sveta Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v
nadaljevanju: zakon).

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu na

podlagi zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih
pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v teleko-

munikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca.

8. člen
1. Vračanje se mora izvesti tako, da neposredni upravi-

čenec do vračila proti podpisu prejme od lokalne skupnosti
nalog za dvig določene višine tolarskih sredstev, ki mu pri-
padajo, iz njenega ŽR.

2. Upravičenec je dejansko upravičen do vračila, koli-
kor je ob priliki izgradnje telefonskega omrežja do lokalne
skupnosti poravnal vse obveznosti. Kolikor temu ni tako,
mora najprej poravnati dolg do lokalne skupnosti, preosta-
nek sredstev pa se upravičencu vrne. Vrnjena sredstva lo-
kalni skupnosti sme le-ta porabiti izključno za financiranje
infrastrukture v tem kraju.

3. Kolikor neposredni upravičenec ne živi več, so do
vračila upravičeni njegovi dediči. Dediči morajo enemu iz-
med sebe izročiti skupno pisno pooblastilo za dvig vračila, ki
ga lokalna skupnost zadrži kot dokazilo. Razdelitev sredstev
med dediči ni več stvar lokalne skupnosti.

4. Vračanje lokalna skupnost začne najkasneje v 30
dneh po prispetju sredstev vračanja na njen ŽR. Lokalna
skupnost mora vračanje zaključiti najkasneje v treh mese-
cih. V primeru, da nekega upravičenca zaradi odselitve ni
več v tej lokalni skupnosti, le-ta pa njegovega novega naslo-
va nima in ga nikakor ne more pridobiti, se morajo taka
sredstva po zaključku vračanja z navedbo upravičenca do
njih, vrniti v državni sklad za vračanje prekomernih vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje RS.

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

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 015-03-5/2002
Dravograd, dne 4. septembra 2002.

Župan
Občine Dravograd

Rado Krpač, univ. dipl. inž. gozd. l. r.
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HRASTNIK

3894. Pravila o plakatiranju v času volilne kampanje
na območju Občine Hrastnik

Na podlagi določil 8. in 9. člena zakona o volilni kam-
panji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97), 30. člena statuta
Občine Hrastnik (UVZ, 3/99), ter na podlagi odloka o plaka-
tiranju (UVZ, 15/91) in odloka o spremembah odloka o
plakatiranju (UVZ, št. 15/96) objavlja

P R A V I L A
o plakatiranju v času volilne kampanje

na območju Občine Hrastnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

S temi pravili je določeno plakatiranje, ki se uporablja v
času volilne kampanje na območju Občine Hrastnik za voli-
tve predsednika republike, župana, članov občinskega sve-
ta in članov svetov krajevnih skupnosti v letu 2002.

1. Brezplačna plakatna mesta
Organizatorji volilne kampanje lahko uporabljajo brez-

plačna plakatna mesta, ki so na naslednjih lokacijah:
– ob cesti Log–Novi Log;
– bivša trgovina na Cesti 1. maja 26;
– panoji na Trgu borcev NOB na Dolu;
– panoji v obrtni coni » OB BOBNU«.
Plakatiranje izvaja izključno Komunalno stanovanjsko

podjetje d.d. Hrastnik. Vsi plakati morajo biti s strani KSP
d.d. žigosani.

Pri nameščanju plakatov so vsi organizatorji volilne kam-
panje enakopravni.

Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada na
brezplačnem plakatnem mestu prostor do 1,5 m2 .

2. Dodatna plakatna mesta
V primeru izkazanega interesa organizatorjev volilne

kampanje bo Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hra-
stnik omogočilo dodatna plakatna mesta, ki bodo lahko
nameščena na naslednjih lokacijah:

– parkirišče pri KSP d.d. Hrastnik,
– zelenica ob Cesti 1. maja pod osnovno šolo,
– zelenica pri Savskem mostu,
– parkirišče pri motelu Marno,
– pri avtobusnem postajališču na Dolu.
Plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih opravlja iz-

ključno Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik. Vsi
plakati morajo biti s strani KSP d.d. žigosani.

Stroške postavitve panojev in plakatiranja na dodatnih
plakatnih mestih poravnajo naročniki plakatiranja po veljav-
nem ceniku KSP d.d. Hrastnik.

3. Stalna plakatna mesta
Stalna plakatna mesta so namenjena za redno plakati-

ranje in za potrebe plakatiranja okrajne in občinske volilne
komisije.

II. KONČNE DOLOČBE

Plakatiranje zunaj določenih mest ni dovoljeno. Za kr-
šenje teh pravil se uporabljajo določbe odloka o plakatiranju
(UVZ, 15/91) in odloka o spremembah odloka o plakatira-
nju (UVZ, št. 15/96).

Vsa propagandna gradiva, ki bodo objavljena na prosto-
rih, ki niso določena s temi pravili in niso žigosana s strani
KSP d.d. Hrastnik, bodo odstranjena na stroške kršitelja.

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik mora
plakate odstraniti najkasneje tri dni po končani volilni kam-
panji.

Nadzor nad izvajanjem teh pravil izvaja Komunalna in-
špekcija občine Hrastnik.

Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče od 11.
10. do 8. 11. 2002 do 24. ure.

Št. 352-01-2/02
Hrastnik, dne 4. septembra 2002.

Župan
Občine Hrastnik

Leopold Grošelj l. r.

HRPELJE-KOZINA

3895. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih
enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v
Občini Hrpelje-Kozina

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99, 65/02) ter na podlagi šestega
odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98,
51/02) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 33. redni
seji dne 5. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o določitvi volilnih enot

za volitve v svete krajevnih skupnosti
v Občini Hrpelje-Kozina

1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve v svete

krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina se spremeni 8.
člen tako, da se spremenjen glasi:

Svet krajevne skupnosti Ocizla šteje pet članov. Dolo-
čita se dve volilni enoti, in sicer:

1. volilna enota: Ocizla, v kateri se volijo štirje člani
sveta KS.

2. volilna enota: Beka, v kateri se voli en član sveta KS.

2. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
Svet krajevne skupnosti Klanec pri Kozini šteje pet

članov. Določita se dve volilni enoti, in sicer:
1. volilna enota: Klanec pri Kozini, v kateri se volijo trije

člani sveta KS.
2. volilna enota: Petrinje, v kateri se volita dva člana

sveta KS.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 0067-7/2002
Hrpelje, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Albert Pečar l. r.
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3896. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini
Hrpelje-Kozina

Na podlagi 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta
Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02) je
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 33. redni seji dne
5. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Hrpelje-Kozina

1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpe-
lje-Kozina.

2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

3
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stro-
škov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskem sodišču.

4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kanidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Hrpelje-Kozina, v roku 30 dni po predložitvi poročila
občinskemu svetu in računskem sodišču.

6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 0067-8/2002
Hrpelje, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Albert Pečar l. r.

KRIŽEVCI

3897. Pogoji za lepljenje in nameščanje volilnih
plakatov na območju Občine Križevci med
volilno kampanjo za volitve 2002

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Urad-
ni list RS, št. 62/94 in 17/97), odredbe o plakatiranju
(Uradni list RS, št. 68/94) in 121. člena statuta Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02), je
Občinski svet občine Križevci na 30. seji dne 7. 8. 2002
sprejel

P O G O J E
za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov

na območju Občine Križevci med volilno
kampanjo za volitve 2002

1
Med volilno kampanjo lahko organizatorji volilne kam-

panje oziroma politične stranke in kandidati posamezniki
(v nadaljevanju: organizatorji) na območju Občine Križevci
izobešajo plakate z volilno propagandnimi sporočili na stal-
nih in premičnih plakatnih mestih.

2
Stalna plakatna mesta so reklamni stebri in table, ki

so že postavljene.
Premične panoje, table in transparente za potrebe

volilne kampanje lahko organizatorji na lastne stroške po-
stavijo na vseh javnih površinah, vendar tako, da ne ovirajo
prometa in preveč ne kazijo razgleda.

Za panoje oziroma table, ki presegajo površino 2 m2

si organizatorji morajo pridobiti soglasje lastnika ali uprav-
ljalca zemljišča na katerem želijo postaviti tak pano.

3
Vsa javna plakatna mesta so organizatorjem na voljo

brezplačno.

4
Organizatorji morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu

glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno pro-
pagandna sporočila.

5
Določila teh pogojev veljajo za lokalne volitve, volitve

predsednika republike in volitve v državni svet.

6
Organizatorji volilne kampanje so dolžni spoštovati

določila zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94
in 17/97).

7
Ti pogoji se objavijo v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.
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LAŠKO

3898. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Laško

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) ter 21. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na
24. seji dne 19. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

ureditvenih pogojev Občine Laško

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostor-

skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije in prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega družbenega plana Občine Laško
sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev Občine Laško. Spremembe in dopolnitve prostor-
skih ureditvenih pogojev Občine Laško (v nadaljnjem bese-
dilu: PUP), je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje
v aprilu 2002 pod številko projekta 579/01.

2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih ureditve-

nih pogojev Občine Laško se nanaša na:
– razmejitev prostorske dokumentacije PUP med ob-

močjem bivše Občine Laško in novo Občino Laško,
– uskladitev prostorskega izvedbenega akta PUP s

plansko dokumentacijo Občine Laško (Spremembe in do-
polnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Laško za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Laško od leta 1986 do leta 1990 (Ura-
dni list SRS, št. 46/87 in 44/88, Uradni list RS, št. 26/93,
86/01)) in s tem z obveznimi izhodišči državnih planskih
aktov in zlasti v pogledu:

– uskladitve mej ureditvenih območij v občini in ob-
sega stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje,

– dopolnitve za področje ohranjanja narave in kultur-
ne dediščine,

– spremembe in dopolnitve za prometno omrežje,
kolesarsko omrežje, elektroenergetsko omrežje ter ostalo
komunalno omrežje ter za področje ravnanja z odpadki in
vodnogospodarske omejitve,

– dopolnitev s podrobnejšimi pogoji urejanja v uredi-
tvenih območjih lokalnih oskrbnih središč Zidani Most, Se-
draž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurkloš-
ter in Šentrupert,

– določitev urbanističnih, oblikovalskih in drugih pogo-
jev za posege v prostor ob upoštevanju ukrepov za ohranja-
nje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot
človekovega okolja,

– določitev meril in pogojev za graditev ali prenovo
objektov in naprav glede na njihovo lego, funkcijo, velikost
in oblikovanje.

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje

za posege v prostor:

– pogoje za celotno območje občine – za območje
odprtega prostora in razpršene poselitve, za ureditvena ob-
močja naselij in druga ureditvena območja ter

– dodatne in posebne pogoje za ureditvena območja
naselij – lokalnih oskrbnih središč občine.

Izvzeta so območja, za katera so sprejeti prostorski
izvedbeni načrti (PIN).

4. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

PUP,
– soglasja in pogoje pristojnih organov in organizacij,
– kartografski del s pregledno karto v merilu 1:25000,

kartografski del s prikazom namenske rabe prostora in varo-
vanimi območji ter zbirnim prikazom infrastrukturnih ureditev
v merilu 1:5000,

– podrobnejšimi pogoji urejanja v ureditvenih območjih
lokalnih oskrbnih središč (Strokovne podlage za usmerjanje
nadaljnjega urejanja in razvoja sedmih naselij – lokalnih
oskrbnih središč v Občini Laško: Zidani Most, Sedraž, Brez-
no-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šen-
trupert, št. proj. 211/98).

Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pripravo lo-
kacijske dokumentacije in v nadaljevanju za pridobitev loka-
cijskega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo, ter za
izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del za posege v pro-
stor.

II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA, KI SE UREJA
S PROSTORSKIMI UREDITVENIMI POGOJI

5. člen
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ureja celotno

območje Občine Laško, ki vključuje območja krajevnih sku-
pnosti: Breze, Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Rečica,
Rimske Toplice, Sedraž, Vrh Nad Laškim in Zidani Most.

6. člen
Pregled ureditvenih območij naselij in drugih ureditve-

nih območij, ki se urejajo na podlagi PUP po krajevnih
skupnostih občine:

– ureditvena območja z oznakami iz registra prostor-
skih enot iz planske dokumentacije in nekatera območja
znotraj meje urbanistične zasnove Laško in urbanistične
zasnove Rimske Toplice, ki se urejajo izključno na podlagi
PUP,

območje Krajevne skupnosti Breze:
– vključena ureditvena območja z oznakami, to so ob-

močja po naslednjih naseljih:
– ureditveno območje naselja Mala Breza 036 – 1
– ureditveno območje naselja Konjice 036 – 2
– del ureditvenega območja naselja Šentrupert

066 – 1
– ureditveno območje naselja Šentrupert 066 – 2
– ureditveno območje naselja Trobni dol 075 – 1

območje Krajevne skupnosti Jurklošter:
– vključena ureditvena območja z oznakami, to so ob-

močja po naslednjih naseljih:
– ureditveno območje naselja Blatni vrh 002 – 1
– del ureditvenega območja naselja Jurklošter 020 – 2
– ureditveno območje naselja Razkrže 027 – 1 (ob-

močje počitniških hiš)
– ureditveno območje naselja Marof 041 – 1
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– ureditveno območje naselja Marof 041 – 2
– ureditveno območje naselja Paneče 047 – 1
– ureditveno območje naselja Polana 049 – 1
– ureditveno območje naselja Henina 049 – 2
– ureditveno območje naselja Reber 049 – 3
– ureditveno območje naselja Na Loki – 049 – 4

območje Krajevne skupnosti Laško:
– vključena ureditvena območja z oznakami, to so ob-

močja po naslednjih naseljih:
– ureditveno območje naselja Kuretno 024 – 1
– ureditveno območje naselja Strmca 064 – 1
– ureditveno območje naselja Strmca 064 – 2
– ureditveno območje naselja Udmat 077 – 1

ureditvena območja znotraj meje UZ Laško:
– ki se urejajo izključno na podlagi PUP, to so območja

z oznakami:
– pretežno pozidana stanovanjska območja:

ks1, ks1/1 del, ks2/1, del ks3, ks3/1, ks3/2, ks4, ks5,
ks6, ks6/1, ks7, ks7/2, ks7/3, ks7/4, ks8, ks8/1, ks8/2,
ks9, ks9/1, ks10, ks10/1, ks 11/2, ks12,

– za območje oskrbnih in storitvenih dejavnosti: ksc3
– za pretežno pozidana proizvodna območja: kp1,

kp2, kp4, kp5, kp5/1
– za zelene, kmetijske ter gozdne površine

območje Krajevne skupnosti Marija Gradec:
– vključena ureditvena območja z oznakami, to so ob-

močja po naslednjih naseljih:
– ureditveno območje naselja Razborce 017-1
– ureditveno območje naselja Kozličar 017-2
– ureditveno območje naselja Lahomno 025-1
– ureditveno območje naselja Olešče 045-1
– ureditveno območje naselja Olešče 045-2
– ureditveno območje naselja Stopce 062-1
– ureditveno območje naselja Tevče 071-1
– ureditveno območje naselja Tevče 071-2

območje Krajevne skupnosti Rečica:
– vključena ureditvena območja z oznakami, to so ob-

močja po naslednjih naseljih:
– ureditveno območje naselja Slivno 060 – 1
– ureditveno območje naselja Govčje njive 061 – 1
– ureditveno območje naselja Kurja vas 061 – 2
– del ureditvenega območja naselja Zgornja Rečica

084-1

območje Krajevne skupnosti Rimske Toplice:
– vključena ureditvena območja z oznakami, to so ob-

močja po naslednjih naseljih:
– ureditveno območje naselja Dol pri Laškem 011-1
– ureditveno območje naselja Farma 013 – 1
– ureditveno območje naselja Loka 013 – 2
– ureditveno območje naselja Grobeljce 013 – 3
– ureditveno območje naselja Grobeljce 013 – 4
– ureditveno območje naselja Lopočnica 013 – 5
– ureditveno območje naselja Laziše 030 – 1
– ureditveno območje naselja Sevce 059 – 1
– ureditveno območje naselja Strensko 063 – 1
– ureditveno območje naselja Škofce 068 – 1
– ureditveno območje naselja Zabrež 083 – 1
– ureditveno območje naselja Konc 023-1

– ureditvena območja znotraj meje UZ Rimske Toplice,
ki se urejajo izključno na podlagi PUP, to so območja z
oznakami:

– za pretežno pozidana stanovanjska območja: S1,
S1/1, S2, S3, S4

– za območje za stanovanja in storitvene dejavno-
sti: SO

– območje za oskrbne in storitvene dejavnosti: C1,
C3,

– predvideno:C2
– območje za družbene dejavnosti – šola: Š

ter za zelene, kmetijske in gozdne površine

območje Krajevne skupnosti Sedraž:
– vključena ureditvena območja z oznakami, to so

območja po naslednjih naseljih:
– del ureditvenega območja naselja Belovo – Sp.

Brezno 001-003-1
– ureditveno območje naselja Gornje Brezno 003 – 1
– ureditveno območje naselja Gornje – Brezno

003 – 2
– ureditveno območje naselja Sedraž 056 – 1
– ureditveno območje naselja Trnovo 074 – 1

območje Krajevne skupnosti Vrh Nad Laškim:
– vključena ureditvena območja z oznakami, to so

območja po naslednjih naseljih:
– ureditveno območje naselja Kladje 021 – 1
– ureditveno območje naselja Laška vas 028 – 1
– ureditveno območje naselja Male Grahovše 037 – 1
– ureditveno območje naselja Selo nad Laškim

057 – 1
– ureditveno območje naselja Vel.Gorelce 078 – 1
– ureditveno območje naselja Vel. Grahovše 079 – 1
– ureditveno območje naselja Torog 079 – 2
– ureditveno območje naselja Loke 079 – 3
– ureditveno območje naselja Vrh nad Laškim 082-1
– ureditveno območje naselja Žigon 086 – 1

območje Krajevne skupnosti Zidani Most:
– vključena ureditvena območja z oznakami, to so

območja po naslednjih naseljih:
– ureditveno območje naselja Širje 067 – 1
– ureditveno območje naselja Širje – pokopališče

067-2
– del ureditvenega območja naselja Zaselek »Vila«

085 – 2.

7. člen
Na območju Občine Laško so izvzeta iz urejanja s PUP

ureditvena območja, ki se urejajo na podlagi prostorsko
izvedbenih načrtov. V območjih in naseljih izven urbanistič-
nih zasnov, za katera bodo izdelani prostorsko izvedbeni
načrti (PIN), ki se začasno urejajo s PUP do izdelave PIN, in
sicer:

– urejanje zelenih površin ter posamezne usmeritve iz
VII. poglavja tega odloka.

Vsi navedeni posegi morajo biti skladni s predvidenimi
ureditvami in z njimi ne sme biti onemogočena kasnejša
celovita zasnova ter izvedba prostorskega izvedbenega na-
črta.

8. člen
Meja ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih

območij, meje površin po namenu so določene v grafičnih
prikazih na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000
v okviru prikaza namenske rabe prostora z varovanimi obmo-
čji, ki so sestavni del tega odloka.
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III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

9. člen
Skupna merila in pogoji za posege v prostor veljajo za

vsa območja iz 6. člena tega odloka, razen za tista, za katera
je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.

1. Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve ali drugega posega v prostor

10. člen
Obravnavano območje PUP vključuje glede na namen

in varovanje naslednje površine:
– območja za poselitev,

– ureditvena območja naselij,
– stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje,

– kmetijska zemljišča (najboljša in druga kmetijska zem-
ljišča),

– gozdove,
– območje vodnogospodarskih ureditev in varovana ob-

močja vodnih virov ter vodnogospodarskih omejitev v pro-
storu,

– varovana območja naravnih vrednot in kulturne dedi-
ščine in

– prometne površine, komunalno in energetsko infra-
strukturo.

Vsa zgoraj našteta območja so prikazana na pregle-
dnem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 v okviru kartnega
gradiva iz 4. člena tega odloka.

1.1. Pogoji glede vrste posegov v prostor

11. člen
Na celotnem območju, ki se ureja s temi ureditvenimi

pogoji, so dovoljeni naslednji posegi, če v tem odloku ni
določeno drugače:

– redno vzdrževanje, adaptacije in rekonstrukcije ob-
stoječih objektov in naprav,

– urejanje kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč ter
vodnogospodarske ureditve (melioracije in regulacije vodo-
tokov),

– za sekundarno prometno, komunalno, energetsko
omrežje ter za omrežje zvez so dopustne novogradnje,

– za prometno, komunalno in energetsko omrežje ter
za omrežje zvez so dopustna obnovitvena dela, rekonstruk-
cije, odstranitve in novogradnja,

– gradnja in vzdrževanje gozdnih vlak,
– postavitev spominskih in sakralnih obeležij.

12. člen
Poleg navedenih pogojev iz 11. člena so po posamez-

nih območjih dovoljeni še naslednji posegi, ki imajo značaj
graditve, ob upoštevanju pogojev iz 13. člena ter ostalih
določil tega odloka:

a) Na območjih poselitve:
V ureditvenih območjih naselij s pretežno stanovanjsko

pozidavo:
funkcionalno zaokroženih območij in v okviru urbani-

stične zasnove naselja Laško in Rimske Toplice (ureditvena
območja, ki se urejajo izključno na podlagi PUP iz 6. člena
tega odloka):

– novogradnje – dopolnilna in nadomestna gradnja sta-
novanjskih objektov,

– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-

tov za stanovanja, za potrebe terciarnih in kvartarnih dejav-

nosti (trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, nepre-
mičnine, najem, poslovne storitve, izobraževanje, zdravstvo,
socialno varstvo, druge javne skupne in osebne storitve),

– postavitev pomožnih objektov znotraj funkcionalnih
zemljišč obstoječih objektov,

– urejanje odprtih površin znotraj ureditvenega obmo-
čja,

– v ureditvenih območjih naselij, ki so lokalna oskrbna
središča, je poleg navedenih posegov dopustna še dopolnil-
na gradnja objektov centralnih, terciarnih in kvartarnih dejav-
nosti (trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, nepre-
mičnine, najem, poslovne storitve, izobraževanje, zdravstvo,
socialno varstvo, druge javne, skupne in osebne storitve) v
okviru tovrstne zazidave znotraj ureditvenega območja,

– v okviru obstoječih proizvodnih območij so dovoljene
spremembe dejavnosti za potrebe proizvodnje in rekonstruk-
cije obstoječih objektov za sodobnejše tehnologije na pod-
lagi predhodne urbanistične in okoljevarstvene presoje.

V ureditvenih območjih vaških naselij s pretežno kmeč-
ko stanovanjsko zazidavo:

(naselja z oznako iz registra prostorskih enot iz planske
dokumentacije iz 6. člena tega odloka):

– novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov
kmetij – dopolnilna in nadomestna gradnja le v primerih,
kadar bi bila nesmotrna obnova starih objektov ali če so le-ti
arhitektonsko nekvalitetni,

– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, če so
posegi v skladu s pogoji iz tega odloka,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov za stanovanja, za potrebe kmetijstva, za dopolnilne de-
javnosti – obrtno dejavnost brez emisij, za potrebe turistične
dejavnosti na kmetiji,

– urejanje odprtih javnih in zelenih površin.

V ureditvenih območjih lokalnih oskrbnih središč Zida-
ni Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad La-
škim, Jurklošter in Šentrupert je upoštevati še podrobnejša
določila za ta naselja iz VII. poglavja tega odloka.

V ureditvenih območjih s pretežno počitniškimi objekti
in zidanicami:

– novogradnje – dopolnilna gradnja počitniških objek-
tov oziroma zidanic,

– dozidava obstoječih objektov,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-

tov za bivalne prostore.

Na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje (u):
– novogradnje – dopolnilna in nadomestna gradnja v

okviru opredeljenih stavbnih zemljišč iste namembnosti kot
je namembnost obstoječih objektov,

– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– gradnja pomožnih objektov v okviru funkcionalnega

zemljišča obstoječega objekta (razen pri počitniškemu ob-
jektu in zidanici),

– sprememba namembnosti obstoječih objektov ali de-
lov objektov za potrebe turistične dejavnosti na kmetiji, za
stanovanja, potrebe kmetijstva in gospodarske dejavnosti.

V okviru funkcionalnih zemljišč (obstoječih legalno zgra-
jenih objektov ali da je objekt zgrajen pred letom 1967) ki v
prostorskem planu in v kartografski dokumentaciji PUP še
nimajo opredeljenega stavbnega zemljišča so dovoljeni po-
segi v obsegu, kot so opisani za stavbna zemljišča na obmo-
čju razpršene gradnje in skladno z določili tega odloka (brez
dopolnilne gradnje). Pridobiti je potrebno soglasje Občine
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Laško, ki bo na osnovi dokumentacije za objekt in napravo
pri izvedbi naslednjega postopka sprememb in dopolnitev
planskih aktov zagotovila vris stavbnega zemljišča za objekt
ali napravo v smislu ažuriranja kartografske dokumentacije
plana z dejanskim stanjem.

13. člen
Podrobnejša merila in pogoji za posamezne vrste po-

segov iz 12. člena tega odloka

Novogradnje:
– novogradnje v okviru ureditvenih območij in na ob-

močju stavbnih zemljišč razpršene gradnje so možne le kot
zapolnitev znotraj zaokroženih območij. Novogradnje mora-
jo biti praviloma iste namembnosti kot je namembnost opre-
deljenega območja,

– novogradnje na kmetijskih zemljiščih na robu površin
namenjenih poselitvi so možne pod pogojem, da lokacija
novega objekta ni oddaljena od obstoječe pozidave na teh
površinah več kot 30 m in da ni v nasprotju z veljavnimi
predpisi, z mnenjem strokovne službe Občine Laško, ter ob
upoštevanju vseh ostalih določil tega odloka,

– dopolnilna gradnja individualnih stanovanjskih objek-
tov in prizidave so ob upoštevanju vseh določil možne do
intenzivnosti izrabe, ki ne presega razmerja 40% pozidane-
ga in 60% nepozidanega funkcionalnega zemljišča,

– novogradnja gospodarskih objektov – shramb za sa-
dje in zidanic je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

– trajni nasad mora biti v območjih, ki so za to kon-
kretno kulturo opredeljena po agrokarti (rajonizacija kmetij-
skih zemljišč),

– najmanjša površina nasada, ki jo mora investitor
imeti, je 0,25 ha za vinograd (nasad ribeza) in 0,50 ha za
sadovnjak,

– z načrtovano gradnjo gospodarskega objekta –
zidanice je v lokacijskem postopku pridobiti pozitivno mne-
nje občinske kmetijske službe,

– gradnja objektov za centralne dejavnosti (trgovina,
gostinstvo, finančno posredništvo, nepremičnine, najem,
poslovne storitve, izobraževanje, zdravstvo, socialno var-
stvo, druge javne, skupne in osebne storitve), je možna na
podlagi predhodne strokovne presoje (iz urbanističnega in
okoljevarstvenega vidika), podane s strani strokovne organi-
zacije in v skladu z določili tega odloka v okviru ureditvenih
območij naselij, za katera je po dolgoročnem planu občine
predviden razvoj teh dejavnosti in so dane prostorske mož-
nosti v okviru dopolnilne gradnje,

– v okviru ureditvenih območij s pretežno stanovanjsko
namembnostjo je možna sprememba namembnosti za ure-
ditev prostorov za proizvodno obrtno dejavnost, v okviru
novogradenj oziroma obstoječih objektov – stanovanjskih ali
gospodarskih – le za tiste dejavnosti, ki nimajo negativnih
vplivov na okolje in na bivalne pogoje sosednjih objektov. V
primeru, da dejavnost povzroča vpliv na okolje, mora investi-
tor obvezno v lokacijskem postopku predložiti strokovno
mnenje – oceno vplivov na okolje, ki jo izdela za to poobla-
ščena institucija,

– v okviru obstoječih proizvodnih kompleksov, za kate-
ra bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti, so do izdelave
le-teh dovoljene spremembe dejavnosti za potrebe proiz-
vodnje (po predhodni oceni vplivov na okolje), rekonstrukci-
je obstoječih objektov in funkcionalne spremembe objektov
za sodobnejše tehnologije,

– dograjujejo (dozidave, nadzidave) in prenavljajo se
lahko le objekti, ki bodo po dograditvi skladni s pogoji obli-
kovanja določenimi v tem odloku in ki so zgrajeni v skladu s
predpisi,

– na območjih, ki so opredeljena kot območja kulturne
dediščine, morajo biti vse gradnje in posegi v prostor podre-
jeni določilom, ki jih je za ta območja opredelil Zavod za
varstvo kulturne dediščine.

Gradnja pomožnih objektov:
– gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice in dru-

go), je možna le v okviru funkcionalnih zemljišč stanovanj-
skih objektov oziroma kmečkih gospodarstev, oblikovanje in
lociranje teh objektov mora biti v skladu z določili tega odlo-
ka,

– gradnja bazenov je možna le v okviru funkcionalnih
zemljišč stanovanjskih objektov oziroma kmečkih gospodar-
stev.

Ob upoštevanju določil tega odloka in po predhodni
strokovni presoji, ki jo poda strokovna organizacija, je mož-
na postavitev:

– kioskov v okviru ureditvenih območij naselij, ki so po
dolgoročnem planu občine opredeljena kot oskrbna sredi-
šča,

– ureditev javnih zelenih površin v okviru ureditvenih
območij ter postavitev mikrourbane opreme; ureditve mora-
jo biti v skladu z namembnostjo opredeljenega območja,
Občina Laško lahko določi uporabo tipske urbane opreme,

– posamične novogradnje za objekte in naprave pose-
bnega družbenega pomena (za lovsko, turistično ali rekrea-
cijsko dejavnost ipd.) so možne, če ne zahtevajo izdelave
prostorskega izvedbenega načrta ob upoštevanju določil
tega odloka.

Gradnja nadomestnih objektov:
– je možna v primeru, če je obstoječi objekt dotrajan

oziroma arhitektonsko in funkcionalno neustrezen, namem-
bnost novega objekta mora ostati nespremenjena, pogoji
gradnje za nadomestne objekte so enaki kot za druge novo-
gradnje,

– je možna le na istem mestu kot je stari objekt ali v
neposredni bližini starega objekta na njegovem funkcional-
nem zemljišču – stavbišču,

– na območjih, ki so opredeljena kot območja naravne
in kulturne dediščine, morajo biti vse gradnje in posegi v
prostor podrejene določilom, ki jih je za to območje oprede-
lil pristojni Zavod za naravno in kulturno dediščino in so
sestavni del tega odloka.

1.2. Posebna merila in pogoji

14. člen
Na kmetijskih zemljiščih je skladno pod pogoji iz 8. čle-

na zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96)
dopustna tudi gradnja drugih objektov, ki neposredno služi-
jo kmetijski proizvodnji kot so: hlevi, silosi, vinske kleti,
strojne lope, rastlinjaki ipd.

Na kmetijskih zemljiščih so dopustni tudi drugi posegi,
ki jih dopušča 8. člen zakona o kmetijskih zemljiščih.

1.3. Merila in pogoji za določanje velikosti gradbenih
parcel in funkcionalnega zemljišča

15. člen
Funkcionalno zemljišče obstoječih objektov je površi-

na zemljišča, ki je potrebna za redno rabo obstoječega
objekta.

Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcio-
nalnih zemljišč novih objektov je potrebno upoštevati na-
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membnost in velikost objektov, oblikovanost terena, loka-
cijo komunalnih vodov ter druge omejitve v prostoru ob
upoštevanju predvidenega razvoja. Pri tem je zagotoviti
sanitarno tehnične zahteve (osončenje, proste in zelene
površine) in ostale urbanistične pogoje v zvezi z dovozi,
parkirnimi površinami in drugimi utrjenimi površinami
okrog objektov.

Širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta je 3 m,
širina dovoza do objekta pa 3,5 m. V funkcionalno zemljišče
se vključujejo tudi parkirne in manipulativne površine (cen-
tralne in proizvodne dejavnosti).

Za stanovanjske individualne objekte in počitniške ob-
jekte je velikost funkcionalnega zemljišča največ 700 m2.

Za kmetije je potrebno zagotoviti velikost funkcionalne-
ga zemljišča v takšnem obsegu, da bo prilagojeno obsegu
proizvodnje in kmetijske mehanizacije.

Funkcionalno zemljišče objektov v okviru naselij, ki
predstavljajo naselbinsko dediščino, je podrediti zahtevam
in pogojem pristojne spomeniške službe.

Funkcionalno zemljišče oziroma gradbena parcela se
določi v lokacijski dokumentaciji, ob upoštevanju določil
tega odloka in predpisov geodetske službe. Načrt gradbene
parcele je obvezno osnova za parcelacijo na terenu.

Gradnja objektov za dejavnosti, ki potrebujejo večje
število parkirnih mest, večje površine za odprta skladišča in
podobno, je možna, če je za te namene dovolj površin na
funkcionalnem zemljišču ali če je zadovoljevanje teh potreb
možno na skupnem funkcionalnem zemljišču območja, v
katerem se lokacija nahaja. Investitor mora izkazati pravico
do uporabe skupnega funkcionalnega zemljišča, kar mora
biti tudi formalno pravno urejeno.

Merila in pogoje iz tega poglavja je smiselno uporabiti
tudi pri določanju funkcionalnih zemljišč obstoječih objek-
tov.

1.4. Merila in pogoji urejanja na kmetijskih zemljiščih

16. člen
Kmetijska zemljišča se bodo urejevala na podlagi agro-

karte.
Na opredeljenih območjih naravne in kulturne dedišči-

ne je čimbolj ohraniti obstoječo rabo kmetijskih površin.
Območja obstoječih in predvidenih trajnih nasadov in

intenzivnih sadovnjakov je potrebno varovati za nadaljnjo
rabo v te namene.

Kmetijska zemljišča je možno ogozditi v primeru sana-
cij plazišč, v ožjih vodovarstvenih pasovih večjih črpališč in
drugih območjih, ob soglasju občinske kmetijske službe.

Na opredeljenih območjih kulturne krajine je potre-
bno pri prenovi vinogradov upoštevati parcelacijsko struk-
turo in obdelavo po plastnicah terena – terasasta obdelava
ni možna. Načrtovanje in izvajanje agrooperacij na obmo-
čjih kulturne krajine praviloma ni sprejemljivo oziroma je
možnost nadaljnega podrobnejšega načrtovanja in izvaja-
nja agrooperacije preveriti v postopku pridobitve dovolje-
nja za poseg v prostor (pridobitev kulturnovarstvenega mne-
nja oziroma kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstve-
nega soglasja s strani zavoda pristojnega za varstvo dedi-
ščine).

Upoštevati je potrebno vodnogospodarske pogoje, da
v pasu 5 m oziroma 10m (Savinja), od zunanjega roba poto-
kov ni možno intenzivno izkoriščanje kmetijskih zemljišč (nji-
ve, nasadi). Ta pas ob vodotoku mora biti travnat, zasajen ali
drugače utrjen (pot).

Na območju kmetijskih zemljišč so dovoljeni posegi v
prostor, ki so opredeljeni v 11. členu tega odloka po pred-
hodnem soglasju občinske kmetijske službe.

1.5. Merila in pogoji urejanja na gozdnih zemljiščih

17. člen
Vsi posegi v gozdni prostor se urejajo z določili zakona

o gozdovih, na njegovi podlagi izdanih predpisov, gozdno-
gospodarskih načrtov in z določili tega odloka.

S posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdne-
ga drevja zunaj naselij je potrebno tako gospodariti, da se
njihova vloga v okolju ohrani in krepi. V gozdove ni dovoljeno
vnašati tujerodnih drevesnih vrst. Izjema so razglašeni par-
kovni gozdovi.

Krčitve gozdov s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških
funkcij niso dovoljene.

Pri poseganju v gozdove s poudarjenimi funkcijami so
za blažitev negativnih vplivov na okolje potrebne nadome-
stne zasaditve, spremembe gospodarjenja v preostalem goz-
du in obnove gozdnih robov.

Posebno naj se varujejo krajinsko estetsko zanimivi in
biotopsko pomembni elementi prostora, kot so omejki, ob-
vodna drevnina in prosto rastoče gozdno drevje v kmetijski
in urbani krajini. Zaradi manjše površine največkrat niso
vključeni v gozdne površine, so pa izredno pomembni.

Za vse posege v plansko opredeljene gozdne površi-
ne, v naravi obrasle površine, omejke v kmetijski rabi, objek-
te ob gozdni infrastrukturi in prosto rastoče drevje v kmetij-
ski in urbani krajini predhodno pridobiti soglasje Zavoda za
gozdove.

Obstoječi gozdni rob se mora ohraniti, zato je pri novo-
gradnjah upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega ro-
ba. Odmiki objektov od gozdnega roba ne smejo biti manjši
od povprečne višine dreves, izjemoma je ta odmik lahko tudi
manjši, vendar ne manj od 10 m.

Pri načrtovanju krajinske ureditve okolja objektov in
drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati načela
sonaravnega ravnanja s prostorom in glede na vrstno sesta-
vo bližnjih gozdov prvenstveno saditi avtohtono rastje.

Gozdna infrastruktura se mora načrtovati, graditi in vzdr-
ževati po določilih zakona o gozdovih ter na njegovi podlagi
izdanih predpisov o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe
gozdnih prometnih, ki jih izda Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano v soglasju z Ministrstvom za okolje.

K vsakemu posegu v gozdni prostor je potrebno prido-
biti soglasje Zavoda za gozdove. Soglasje zavoda se mora
pridobiti tudi k dovoljenju za poseg v prostor za graditev
objektov zunaj gozda, če je iz poročila o vplivih na okolje
razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta nega-
tivno vplivale na gozdni ekosistem in funkcije gozdov.

Ravnanje z gozdovi na območjih naravne dediščine je
potrebno prilagoditi predpisanim režimom za naravno dedi-
ščino.

Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno
gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek lesenih
sortimentov po obstoječih vlakah (priključitev vlak na tran-
sportne poti, možnost kamionskega prevoza).

1.6. Merila in pogoji vodnogospodarskega urejanja

18. člen
Varovanje kakovosti in količin voda:
– pri posegih v območja opredeljenih varstvenih pasov

vodnih virov za vodovod je upoštevati pogoje in režim ureja-
nja določen v odloku o varstvu teh vodnih virov in sicer:

– odločbo o zavarovanju varstvenega pasu zdraviliških
vrelcev v Laškem št. 03/9-2411/1, z dne 9. 7. 1962,

– odločbo o zavarovanju vodovarstvenega pasu zdravi-
liških vrelcev v Rimskih Toplicah št. 03/9-2412/1, z dne
9. 7. 1962,
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– odlok o varstvu vodnih virov na območju Občine La-
ško (Uradni list RS, št. 38/99 in št. 21/02),

– prioritetno je pristopiti k raziskavam in izdelati stro-
kovne podlage ter zavarovati še ostale vire pitne vode na
območju občine,

– za izboljšanje kvalitete vodotokov je potrebna izgrad-
nja čistilnih naprav in kanalizacije,

– območje vodnih virov je potrebno urejati skladno z
določili odlokov o varovanju virov.

Varovanje vodnega in obvodnega prostora ter varova-
nje pred škodljivim delovanjem voda:

– poplavna območja ob koritih vodotokov je potrebno v
največji možni meri ohraniti za razlitje oziroma zadrževanje
visokih voda, skladno z dolgoročnimi celovitimi rešitvami za
izboljšanje poplavne varnosti,

– gradnja objektov naj se usmerja na geološko stabilna
in poplavno varna območja,

– načrtovane nove premostitve morajo biti hidravlično
preverjene in dimenzionirane tako, da bo omogočen pretok
visokih voda, oziroma bo po možnosti zagotovljen pretok
Q100,

– možna je lokalna protierozijska in protipoplavna za-
ščita obstoječih objektov, skladno s celovitimi rešitvami,
oziroma tako, da se poplavna varnost ostalega območja ne
zmanjšuje,

– ob vodotokih je potrebno zagotoviti obvodni pas za
vzdrževanje vodnega režima. Širina tega pasu je odvisna od
kategorije vodotoka in urejenosti korita (5-15m). V obvo-
dnem pasu je potrebno preprečevati gradnjo objektov (sta-
novanjskih in gospodarskih), intenzivno obdelavo kmetijskih
površin in tako zasaditev, ki onemogoča dostop do korit,

– kmetijske površine se ohranjajo za razlivanje in zadr-
ževanje visokih voda. Za preprečitev nastanka erozijskih
žarišč na pribrežnem zemljišču morajo biti vse kmetijske
površine, ki se intenzivno izkoriščajo (njive, nasadi, itd.), od
zgornjega roba korita Savinje oddaljene vsaj 10m, od ostalih
vodotokov (Lahomnica, Rečica, Ična…) pa 5m. Ta pas ob
vodotoku mora biti travnat ali drugače utrjen (cesta),

– ob vodotokih Lahomnica, Rečica, Ična, Gračnica je
potrebno zagotoviti obvodni pas za vzdrževanje vodnega
režima in preprečiti gradnjo objektov v pasu širine 10m; ob
pritokih teh vodotokov pa v pasu širine vsaj 5m od zgornjega
roba brežine,

– na hudourniških potokih je treba predvideti objekte
za preprečevanje globinske in bočne erozije ter objekte za
zadrževanje nanosa in plavja,

– evidentirati je treba objekte rabe vode ali obvodnega
prostora. Dosedanje pravice in dolžnosti v zvezi z rabo vode
v strugi vodotoka ali obvodnem prostoru bodo morali kori-
stniki uskladiti z novo zakonodajo,

– ostali pogoji v zvezi z varstvom in čiščenjem voda so
podani v 27. členu tega odloka.

1.7. Merila in pogoji urejanja na območjih naravnih
vrednot

19. člen
Za vsak poseg na objektih in v okviru varovanih obmo-

čij naravnih vrednot je potrebno predhodno pridobiti naravo-
varstveno soglasje oziroma pogoje Zavoda Republike Slove-
nije za varstvo narave po 105. členu zakona o ohranjanju
narave.

V Občini Laško, so po zakonu o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 57/99), naslednja zavarovana območja,
ki so istočasno tudi obvezno izhodišče republiškega pro-
storskega plana, za katera veljajo usmeritve (OdPSDP RS,

št. 11/99 v podpoglavju 7):
– regijski park Kozjansko,
– krajinski park Kopitnik (varstveni režim za geomorfo-

loško, površinsko, botanično in zoološko naravno dedišči-
no),

– krajinski park Veliko Kozje-Lisca (varstveni režim za
geomorfološko, površinsko, botanično in zoološko naravno
dediščino),

– območje naravne vrednote – naravnega spomenika
(NS) vodotoka Gračnica (s pritoki Vodiški graben, Mišnica,
Lahovnica, Slatina, Paneški graben in Lahovniški sopot).
(varstveni režim za hidrološke, botanične, geomorfološke
ter zoološke naravne vrednote).

Na območju občine je opredeljeno 63 območij in ob-
jektov naravnih vrednot, od tega naj bi se z aktom zavarovalo
kot naravni spomenik 21 objektov in območij, ki so hkrati
predlagani kot obvezno občinsko izhodišče, in 2 krajinska
parka (Kopitnik in Veliko Kozje-Lisca), le-ta so razvidna iz
grafične priloge.

Pri posegih na objekte in območja naravnih vrednot je
upoštevati varstvene režime za posamezne vrste teh vrednot.

1.8. Merila in pogoji urejanja na območjih kulturne
dediščine

20. člen
Za vsak poseg na objektih oziroma varovanih območjih

kulturne dediščine je potrebno predhodno pridobiti kultur-
no-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje po 44.,
45., 46. in 47. členu zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99).

Splošno izhodišče je, da je potrebno za objekte in
območja kulturnih spomenikov in dediščine pred vsakim
posegom predhodno sodelovanje pristojne službe, ki glede
na naravo in obseg izdela bodisi konzervatorski program
prenove za zahtevnejše posege, bodisi pogoje in smernice,
če gre za manj zahtevne ali parcialne posege na objektih.

21. člen
Pomembnejša kulturna dediščina:
(spomeniki državnega pomena)
EŠD 7906 – Rimske Toplice–zdraviliški park

(SON) zavarovan (Uradni list RS, št.
6/93)

EŠD 643 – Senožete pri Rimskih Toplicah–
domačija Antona Aškerca (E)
zavarovan (Uradni list SRS, št.
19/81)

EŠD 206 – Jurklošter–območje kartuzije
z dvorcem (UA)

EŠD 310 – Laško–mestno jedro (U)
EŠD 309 – Laško–cerkev sv. Martina (UA)
EŠD 9310 – Laško–župnišče (UA)
EŠD 8112 – Zidani Most–železniški zidani most

južne železnice (Z.T.)
EŠD 8113 – Zidani Most–cestni most (Z.T.).

Arheološka dediščina
Pri posegih na območjih arheološke dediščine je upoš-

tevati naslednje usmeritve:
– raba tal na teh območjih mora biti takšna, da ohranja

podzemne arheološke ostaline nepoškodovane (ekstenziv-
no kmetijstvo, varovalni gozd, prepoved poseganja v zemelj-
ske plasti z vsemi oblikami gradenj in kmetijskih operacij).
Pred vsakim posegom mora pristojna služba za varstvo kul-
turne dediščine opredeliti nadaljnje ukrepe potrebne za ohra-
nitev arheološke dediščine.
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Evidentiranih in ovrednotenih je 24 arheoloških obmo-
čij, ki imajo vrednost kulturnega spomenika (KS) oziroma
kulturne dediščine (KD).

Profana stavbna dediščina
Na območju občine je evidentiranih in ovrednotenih 10

objektov profane stavbne dediščine.
Vse posege na objektih profane stavbne dediščine je

potrebno izvajati s soglasjem in pod pogoji pristojne službe
za varstvo kulturne dediščine.

Sakralna stavbna dediščina
Na območju občine je evidentiranih in ovrednotenih 31

objektov sakralne stavbne dediščine.
Upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:
– vse posege na teh objektih je izvajati s soglasjem

in pod pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dedišči-
ne,

– vplivna območja cerkva in ostalih spomenikov so ob-
močja omejene rabe za ostale dejavnosti, ki se morajo po-
drediti ambientalni kvaliteti spomenikov, predvsem pa so
nezazidljiva z gradnjami oziroma z napravami, ki bi bistveno
spremenile oziroma poslabšale vizualno in fizično kvaliteto
spomenika v prostoru.

Naselbinska dediščina
Na območju občine so z vrednostjo naselbinskega

spomenika (KS) oziroma naselbinske dediščine (KD) 20
naselij.

Pri prenovah in posegih v ureditvena območja naselij
naselbinske dediščine je upoštevati naslednje usmeritve in
pogoje:

– upoštevati je obstoječo grajeno strukturo in kontinui-
teto načina pozidave,

– v okviru grajene strukture so mogoče adaptacije in
prenove obstoječih objektov,

– možne so nadomestne gradnje gradbeno ogroženih
ali oblikovno neustreznih objektov,

– novogradnje so možne le izjemoma kot nujna funkci-
onalna dopolnitev obstoječe strukture naselja ali posamez-
ne domačije – prilagajati se morajo terenu in obstoječi pozi-
davi,

– prenove naselij se morajo urejati po vnaprej priprav-
ljenih izvedbenih dokumentih, za katera so obvezne stro-
kovne podloge pristojne službe za varstvo kulturne dedi-
ščine,

– širše območje naselja je povezano z merili varovanja
kulturne krajine in je nezazidljivo z gradnjami in napravami, ki
bi kvarile obstoječe razmerje grajene naselbinske strukture
in odprtega prostora. Večje zazidalne gruče bi bile pogojno
mogoče v širšem območju naselij ob predhodni izdelavi
izvedbenega prostorskega dokumenta za celoto.

Kulturna krajina
Območje z vrednostjo krajinske dediščine se obravna-

va kot območje omejene rabe, torej je potrebno ostale de-
javnosti usklajevati in jih prilagajati njegovim krajinskim kvali-
tetam. Osnovna usmeritev je zagotavljati sonaravni način
gospodarjenja, ki preprečuje zaraščanje kmetijskih površin,
ohranjati značilne vegetacijske in reliefne posebnosti, pes-
trost ter parcelacijsko strukturo.

Zaradi tega je potrebno v teh območjih opustiti načrto-
vanje radikalnih melioracijskih ukrepov in drugih dejavnosti,
ki bi vizualno in ekološko obremenjevale okolje ter s svojimi
objekti in napravami močno spreminjale oziroma presegale
obstoječe krajinsko kakovost arhitekture, kar sledi iz var-
stvenih usmeritev za naselbinske spomenike.

Tehniška dediščina
Objekti v sklopu zavarovanega območja tehniškega

spomenika v Zidanem Mostu so izjemnega spomeniškega in
raziskovalnega pomena, zato je gradbeno-tehnični in pro-
metni poseg na tem območju potrebno predhodno temeljito
strokovno pretehtati s ciljem ohranjanja in ustrezne prezen-
tacije spomeniških sestavin.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ
TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

IN NAPRAV

22. člen
Pri posegih in urejanju na območju naselij Zidani Most,

Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jur-
klošter in Šentrupert je poleg splošnih določil iz tega člena
upoštevati podrobnejša merila in pogoje iz VII. poglavja tega
odloka.

Lokacija, odmiki od objektov in parcelne meje:
– stavbno zemljišče mora biti sposobno za gradnjo,

predhodno obvezno pridobiti geotehnične pogoje v zvezi z
načrtovano gradnjo. Na plazljivih in nestabilnih območjih
gradnja ni mogoča,

– vsaka lokacija za gradnjo objektov mora imeti zago-
tovljeno minimalno komunalno opremljenost – dostop na
javno cesto ter oskrbo z neoporečno pitno vodo in elektriko,

– najmanjši medsebojni odmik objektov se določi gle-
de na terenske razmere in v skladu s sanitarnimi in požarno-
varnostnimi predpisi in pogoji osvetlitve; bivalni pogoji v
neposredni soseščini se ne smejo poslabšati,

– objekti morajo biti grajeni v odmiku od gozda, ki
mora znašati vsaj eno zgornjo sestojno višino dreves na
bližnjem gozdnem rastišču,

– odmik objekta od sosedove posestne meje mora biti
min. 4 m, za manjši odmik oziroma za objekt, ki je oddaljen
4m in več, ima pa vpliv na sosednja zemljišča in objekte, je
potrebno pridobiti soglasje sosedov, oziroma v primeru ne-
soglasja, mnenje strokovne institucije. Postavitev objekta na
želeni odmik je mogoča samo pod pogojem, da je pridoblje-
no pozitivno soglasje soseda ali mnenje strokovne instituci-
je. Z načrtovanimi odmiki novogradenj od posestnih mej
mora biti zagotovljeno vzdrževanje objekta tako, da ni mote-
na sosednja posest ter, da so upoštevani sanitarni in požar-
novarnostni pogoji,

– pogoji v zvezi z odmiki novogradenj od ceste, energet-
skih in komunalnih vodov so podani v V. poglavju odloka PUP,

– pri lociranju in gradnji objektov je potrebno upošteva-
ti značilen vzorec poselitve in značilnosti lokalne graditeljske
tradicije v obravnavani arhitekturni krajini. Vsi posegi v graje-
no strukturo naselja morajo težiti k ohranjanju kvalitetne
arhitekture posameznih območij in izboljšanju negativnih do-
sedanjih posegov. Na celotnem obravnavanem območju je
potrebno dosledno upoštevati opredeljeno naravno in kul-
turno dediščino.

Višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija slemen:
– vse novogradnje se morajo prilagoditi gabaritom ob-

stoječe zazidave, prav tako to velja za prizidave in nadzidave
objektov,

– praviloma naj bo etažnost za stanovanjske objekte:
klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje. Pri tem je potrebno
skrbeti, da se ohrani razmerje zidanega dela objekta napram
strehi v razmerju, značilnem za posamezno vrsto objekta v
naselju in arhitekturni krajini,

– novogradnje na izpostavljenih legah in grebenih mo-
rajo imeti klet v celoti vkopano v zemlji, da se zagotovi
pritličen gabarit na teh območjih,
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– tlorisne oblike novih objektov v okviru vaških naselij
in v odprtem prostoru naj bodo podolgovate in praviloma v
razmerju stranic 1:1,5 do 1:2. V okviru urbanih in lokalnih
središč je tlorisni gabarit potrebno podrediti obstoječi zazi-
davi. Možna je sodobnejša zasnova (členjenost) v primeru,
da ni v nasprotju z ostalimi določili iz tega odloka,

– površina prizidave objekta praviloma ne sme prese-
gati zazidane površine obstoječega objekta, pri čemer je
ohraniti razmerje tlorisnih stranic objekta kot je to opredelje-
no v zgornji alinei. Zagotovljeni morajo biti odmiki od parcel
in sosednjih objektov skladno s predpisi. Bivalni pogoji so-
sednjih objektov se ne smejo poslabšati,

– smer slemena naj poteka vzporedno s plastnicami
oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali
gruče hiš, ki je tipična za posamezni poselitveni vzorec.
Sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta.

Streha, fasada:
– strehe naj bodo simetrične dvokapnice eventualno s

čopi, kar je še posebej obvezno upoštevati v okviru odprte-
ga prostora in vaških naselij. Naklon strešin od 35° do 45°.
Kritina naj bo temna ali opečna oziroma naj se v zaselkih s
tradicionalno sivo kritino prilagaja prevladujoči barvi v zasel-
ku. Svetle kritine niso dovoljene. Načelno je možno tudi
sodobnejše oblikovanje objektov (strešin, enokapnice, na-
kazane dvokapnice, nakloni), ki pa se mora v masah, osnov-
nih gabaritih in pri izboru barv in tekstu podrediti avtohtoni
arhitekturi in konfiguraciji terena, predvsem ne sme izstopati
iz kulturne krajine, predvsem pa to velja za ureditvena obmo-
čja znotraj urbanistične zasnove Laško in Rimske Toplice,

– oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odpr-
tin na fasadah ter obdelava fasad naj izhajajo iz funkcije
objekta in se prilagajajo sosednjim objektom ter značilno-
stim oblikovanja v arhitekturni krajini,

– na stanovanjskih objektih naj bodo okenske odprtine
praviloma vertikalno podolgovate.

Gospodarski objekti – kleti z bivalnim prostorom (vin-
ske kleti in shrambe za sadje), zidanice, počitniški objekti

– obvezni so podolgovati tlorisni objekti v razmerju stra-
nic praviloma 1:2 in z max. zazidano površino do 50 m2;

velikost je potrebno prilagajati obstoječi zazidavi in velikosti
kmetijskega zemljišča, ki ga investitor poseduje,

– objekt ima lahko nad nivojem terena eno etažo in
izkoriščeno podstreho; objekti na nagnjenem terenu, ki so
delno vkopani, oziroma je zadnja stena kleti praviloma v
celoti vkopana, imajo lahko nad kletno etažo le izkoriščeno
podstreho – kolenčni zid, visok do največ 1,6 m,

– streha mora biti simetrična dvokapnica z nakloni stre-
šin 40–45° z opečno ali njej podobno kritino, sleme vzdolž
daljše stranice objekta mora biti vzporedno s plastnicami
terena.

Pomožni objekti:
– pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z ob-

jektom, ob katerem stojijo in v skladu z določili tega odloka
in odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih objektov,
naprav in del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
(Uradni list SRS, št. 42/86, Uradni list RS, št 35/94 in
št. 43/97),

– kioski na določenem prostorsko in funkcionalno za-
okroženem območju morajo biti enotno oblikovani, pri izbiri
materialov zanje pa je upoštevati prostorske značilnosti loka-
cije in območja. Lokacije kioskov so lahko le začasne na
površinah, ki so predvidene za centralno dejavnost, izvedeni
pa morajo biti tako, da jih je možno odstraniti in zemljišče
brez večjih posegov vzpostaviti v prvotno stanje,

– začasni objekti za eventualne sezonske prireditve in
druge vrste turistične ponudbe in druge namene (montažni
bazeni za interno uporabo, pergole, plinske cisterne ...)
morajo biti tako locirani, da ne ovirajo drugih dejavnosti v
prostoru in da niso locirani na varovanih območjih. Po
prenehanju dovoljenja je zemljišče (po odstranitvi objekta)
vzpostaviti v prvotno stanje.

Ureditev okolice objektov:
– ureditev okolice objektov mora zagotoviti oblikova-

no povezavo objekta z okoljem, kar se opredeli z lokacij-
sko dokumentacijo in odločbo,

– pri zemeljskih posegih v teren naj se planiranje tere-
na izvaja z brežinami in le v primeru, ko to ni mogoče,
oziroma ko se mora upoštevati pogoje geotehničnega po-
ročila, se izvede z opornimi zidovi po projektu, ki morajo
biti maksimalno ozelenjeni. Izgradnja opornega zidu v pri-
meru popolne horizontalizacije terena ni dopustna. Maksi-
malne gabarite opornega zidu določi in prostorsko preveri
izdelovalec lokacijske dokumentacije.

– ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z zasa-
ditvijo avtohtonih grmovnic, ki se režejo na višino 1 m.
Možna je kombinacija žive meje z lesenimi tramiči ali drugo
v skladu z obstoječimi ureditvami okolja, vendar ograje ne
smejo biti višje od 1 m. V strnjenih naseljih je mogoča
izvedba ograj do višine ca. 1,70m,

– pri ograjevanju objektov in območij, ki zahtevajo
posebno varnost, je upoštevati izvedbo in višino ograje, ki
je določena z drugimi predpisi,

– od roba cestnega telesa morajo biti ograje odmak-
njene minimalno 1 m in ne smejo zmanjševati preglednosti
na cesti in ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih
dejavnosti,

– ozelenitve okolice objektov se naj izvedejo s krajev-
nimi vrstami vegetacije. Okolica naj bo urejena skladno z
obstoječo krajino. Odprte zelene površine, osrednje povr-
šine za pešce (trgi) se ne smejo pozidati, urejajo se naj
usklajeno v značilnem ambientu posameznega naselja,

– posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih pro-
storih morajo biti načrtovani tako, da omogočajo dostop
tudi telesno prizadetim občanom.

V. MERILA IN POGOJI UREJANJA PROMETNE,
KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

24. člen
Vsi objekti razen nekaterih pomožnih objektov morajo

biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno promet-
no in komunalno omrežje, elektro, kanalizacijsko in vodo-
vodno omrežje.

Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrez-
no obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom,
oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti,
ipd.).

Pri posegih v prostor na območjih, ki se urejajo na
podlagi prostorskih ureditvenih pogojev znotraj urbanistič-
ne zasnove naselja Laško in Rimske Toplice, je pogoje
komunalnega urejanja podrediti zasnovi komunalnih uredi-
tev v okviru urbanistične zasnove. Pri posegih v okviru
lokalnih oskrbnih središč Zidani Most, Sedraž, Brezno-Be-
lovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert
pa je poleg pogojev iz 24. člena upoštevati še podrobnej-
ša merila in pogoje iz VII. poglavja tega odloka.
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25. člen
Promet
Pri določanju lokacij novih objektov je treba za vsak

objekt zagotoviti dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot
in si prizadevati, da ima več objektov skupen priključek na
javno cesto.

Za gradnjo v varovalnih pasovih cest in za nove priključ-
ke je obvezno pridobiti soglasje upravljavcev cest; ločeno za
državne in občinske ceste.

Pri posegih, ki posegajo na državno prometno omrežje
in naprave, je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v pro-
stor s strani pristojnega državnega organa.

Pri državnih cestah je potrebno upoštevati varovalni
pas, ki se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na
vsako stran ceste enako širok, in sicer:

– pri glavnih cestah 25 m,
– pri regionalnih cestah 15 m,
– občinskih lokalnih cestah 10 m.
Pri nadaljnjem načrtovanju prometnih ureditev je potre-

bno upoštevati veljavno zakonodajo s področja cestne in-
frastrukture, in sicer:

– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,

št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00,
62/01, 82/01),

– pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00),

– odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS,
št. 12/99 in 12/01),

– upoštevati je potrebno zakon o varnosti v cestnem
prometu in skladno temu predvideti rešitve, ki bodo umirjale
promet.

Upoštevati je potrebno:
– odmiki objektov od cest se morajo določati v skladu

s predpisi in določili zakona o cestah,
– parkirišča morajo biti ustrezno dimenzionirana in omo-

gočena manipulacija vozil, tako da se prepreči vzvratno
vključevanje na cesto,

– pri dimenzioniranju parkirišč je upoštevati veljavne
normative glede števila parkirnih mest za posamezne dejav-
nosti,

– pri lokaciji posameznih objektov je potrebno upošte-
vati predvidene rekonstrukcije in razširitve obstoječih javnih
in lokalnih cest na predpisane elemente in v strnjenih nase-
ljih eventualno gradnja pločnikov in kolesarskih stez,

– pri načrtovanju in izvedbi rekonstrukcij obstoječih
cest je zagotoviti ureditev kolesarskih stez skladno s podano
zasnovo kolesarskega omrežja v planskih aktih občine,

– pri naseljih, ki so varovana kot naselbinska dedišči-
na, se odmiki objektov od cest podrejajo določilom pristoj-
ne spomeniške službe.

Železnica
Od železniške proge morajo biti vsi novi objekti odmak-

njeni skladno s predpisi. Za vsak poseg v varovalnem pasu
železnice od osi skrajnega tira železniške proge na vsako
stran v širini 200 m se mora pridobiti soglasje Slovenskih
železnic.

Oddaljenost objektov in naprav mora biti v skladu z
določili pravilnika o pogojih graditve gradbenih objektov ali
drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v va-
rovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrij-
skem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87, 25/88), predvsem
glede minimalnih dovoljenih odmikov od osi skrajnega tira
železniške proge ter gradnje protihrupne zaščite in zaščite
kovinskih delov proti vplivu blodečih tokov.

26. člen
Vodooskrba
Vse novogradnje se bodo priključevale na obstoječe in

predvideno vodovodno omrežje.
Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje,

mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena na vodo-
vodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca.

Na območjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javne-
ga vodovodnega omrežja, niti ni predvidena napeljava le-te-
ga, si mora investitor zgraditi ustrezno vodooskrbno napravo
(vodnjak, kapnica) v skladu s higienskimi in sanitarrno te-
hničnimi pogoji, praviloma za več objektov skupaj. Pri objek-
tih, ki imajo vodooskrbo urejeno s kapnico, ni dovoljena
uporaba azbestno-cementne kritine.

Pri posegih na območja varstvenih pasov virov pitne
vode je upoštevati določila urejanja iz veljavnih odlokov o
varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Laško.

Za nemoteno oskrbo s pitno vodo v naseljih in posa-
meznih objektih je potrebno zgraditi predvidene vodovode,
izvajati raziskave in zajemati dodatne vodne vire. Opredeliti
je potrebno vodovarstvene pasove za vodne vire in predpi-
sati ter varovati ustrezni varstveni režim.

27. člen
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Zagotoviti je treba kontroliran odvod fekalnih odpadnih

vod ter čiščenje le-teh. Dolgoročna rešitev za odvajanje in
čiščenje odplak je dograditev in izgradnja kanalizacijskega
omrežja in izgradnje čistilne naprave v Laškem v naselju
Modrič ter izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omre-
žja v Laškem z zaselki in Rimskih Toplicah. S pričetkom
obratovanja čistilne naprave Laško je obvezno v določenem
roku opustiti obstoječe sisteme prečiščevanja in se priključi-
ti na nove sisteme. Do priključitve je dopustna izvedba zado-
stno dimenzionirane greznice na praznenje, ki morajo biti
locirane tako, da bo omogočen kasnejši priklop na krajevno
kanalizacijo.

Fekalne vode iz objektov je potrebno odvajati v kanali-
zacijo in očistiti na čistilni napravi v skladu z navodili uprav-
ljavca javne kanalizacije.

Za zaselke, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijske-
ga omrežja je možno odpadne vode odvajati v zadostno
dimenzionirane greznice na izpraznjevanje. Greznice mora-
jo biti načrtovane v skladu s strokovnim navodilom o urejanju
gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Prav tako je
možna izvedba individualnih ali skupnih čistilnih naprav in
mobilen odvoz fekalij.

Tehnološke odplake se morajo očistiti posebej v skladu
z vrsto onesnaženja. Odplake bodo morale ustrezati določi-
lom uredbe o emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).

Meteorne vode s streh in čiste površinske vode je
možno preko peskolovov kontrolirano voditi v ponikovalnico
ali recipient. Onesnažene meteorne vode z olji s parkirišč in
drugih utrjenih delovnih površin pa je pred izpustom v siste-
me kanalizacijskega omrežja oziroma v recipient obvezno
očistiti v lovilcih olj in maščob. Posamezni objekti morajo biti
višinsko zasnovani tako, da bodo varni pred vplivom visokih
voda z omogočeno odvodnjo meteornih vod s funkcionalnih
površin.

Gnojišča in gnojne jame morajo biti načrtovane v skla-
du s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic
(Uradni list SRS, št. 10/85). Gnojenje kmetijskih zemljišč
mora biti v skladu z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlin-
skih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96) in navodilom za
izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list
RS, št. 34/00).
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Pri načrtovanju sekundarne kanalizacije in internih ka-
nalizacijskih sistemov na posameznih območjih je potrebno
upoštevati še naslednje:

– drenažne vode, površinske žive vode – potoke in
hudournike in neonesnažene industrijske (hladilne) vode ozi-
roma vse čiste stalne vode, ki bi po nepotrebnem obreme-
njevale kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, je treba
voditi ločeno od ostalih vod – bodisi v potoke, podtalje ali
vzdrževalnike,

– meteorne vode z olji onesnaženih utrjenih in delovnih
površin je treba pred priključkom na kanalizacijo oziroma v
recipient očistiti v lovilcih olj in maščob,

– anorgansko obremenjene industrijske odplake se
praviloma tretirajo ločeno, oziroma je njihovo čiščenje potre-
bno obravnavati kot sestavni del tehnološkega postopka
posamezne proizvodne enote. Pred izpustom v vodotok je
odplake potrebno očistiti do take stopnje, da ustrezajo mej-
nim koncentracijam, podanim z zakonom o vodah, oziroma
strokovnim navodilom o nevarnih snoveh, ki se ne smejo
spuščati v vodotoke (Uradni list SRS, št. 18/85),

– organsko obremenjene odplake je treba voditi na
kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo; odplake ne sme-
jo presegati mejnih koncentracij, podanih v zgoraj citiranem
strokovnem navodilu. Kolikor presegajo mejne koncentraci-
je je treba pred priključkom na kanalizacijo uvesti predčišče-
nje,

– mehansko onesnažene odplake, ki se dajo čistiti z
enostavnimi postopki (usedalnik), se morajo ločeno in po
čiščenju voditi v vodotoke,

– za vse objekte, ki bi lahko ogrozili kakovost in količi-
ne vode: industrijske in kmetijske proizvodne objekte, skla-
dišča nevarnih in škodljivih snovi, odlagališča odpadkov je
potrebno izdelati ureditvene načrte in preveriti njihovo spre-
jemljivost za okolje,

– tehnološke postopke je potrebno načrtovati tako, da
se problem odpadnih škodljivih snovi in čiščenje onesnaže-
nih vod v največji meri reši že v okviru njih,

– gornja določila veljajo tudi za ribnike, energetske
objekte ter druge objekte za rabo vode.

Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnica ali gnojev-
ka) se ne sme odvajati v kanalizacijo.

28. člen
Energetika
Opredeljena ureditvena območja, ki se bodo urejala na

podlagi PUP, se bodo oskrbovala z električno energijo iz
obstoječih trafo postaj. V primeru slabih napetostnih razmer
oziroma povečanega odjema elektrike, bo upravljavec zgra-
dil nove trafopostaje s pripadajočimi visokonapetostnimi pri-
ključki in nizkonapetostnimi vodi.

Koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov ter lo-
kacije transformatorskih postaj je potrebno upoštevati kot
omejitvene faktorje pri določanju lokacij za predvidene ob-
jekte na območju PUP, in sicer v smislu določenih širin
koridorjev na vsako stran od osi daljnovodov s pripadajočimi
transformatorskimi postajami.

Pri lociranju novih objektov je potrebno upoštevati va-
rovalne koridorje daljnovodov, ki znašajo:

– 10–20 kV – 20 m (10 m + 10 m)
– 110 kV – 30 m (15 m + 15 m)
– 220 kV – 40 m (20 m + 20 m)
– 400 kV – 50 m (25 m + 25 m)
V navedenih koridorjih obstoječih in predvidenih da-

ljnovodov novogradnja, nadomestna gradnja in saditev dre-
vja visoke rasti ni dovoljena.

Za vse objekte, ki posegajo v elektroenergetske kori-
dorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potre-

bno v lokacijskem postopku predložiti dokazilo, da niso
prekoračene efektivne mejne vrednosti velikosti elektromag-
netnih polj kot to določa uredba o elektromagnetnem seva-
nju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 70/96).

Pri načrtovanju drogov daljnovodov se je potrebno izog-
niti dominantnim objektom v prostoru, izpostavljenim vrho-
vom in grebenom. Pri lokacijah je potrebno upoštevati mož-
nost postavitve na naravne vzpetine, ob skupine dreves, na
robove gozda ipd. Pri posekah gozdov je potrebno urediti
gozdni rob.

V primeru gradnje zbiralnikov vode je potrebno predho-
dno v okviru ureditvenih načrtov za ta območja zagotoviti
nove poteke 20 kV daljnovodov in nizkonapetostnih vodov
izven območja zbiralnikov vode. Vsi stroški prestavitve tangi-
ranih električnih vodov bremenijo investitorja zbiralnikov vo-
de.

Za nove trase mora uporabnik zbiralnika vode priskrbeti
ustrezne koridorje, pridobiti dovoljenja lastnikov zemljišč in
naročiti izdelavo ustrezne izvedbe tehnične dokumentacije.

Za vse posege v koridorje daljnovodov 110 kV, ki so v
upravljanju ELES Ljubljana je potrebno upoštevati naslednje
pogoje upravljavca:

– vsi posegi v elektroenergetski koridor obstoječih in
predvidenih DV so dovoljeni v smislu zahtev tehniških pred-
pisov za graditev nadzemnih vodov (Uradni list SFRJ,
št. 65/88),

– za vsak poseg v elektroenergetski koridor obstoječih
DV mora biti izdelan elaborat križanja oziroma približevanja
ter nanj pridobljeno soglasje upravljavca,

– vse stroške, ki bodo morebiti izhajali iz naslova pose-
ga v elektroenergetski koridor obstoječih DV (postavitve DV,
povišanje stebrov itd.), je dolžan nositi povzročitelj posega,

– upravljavcu DV mora biti omogočen neoviran dostop
do DV z mehanizacijo kot tudi vzdrževalnim skupinam do
vsakega stojnega mesta DV.

Za opredeljeno 20 in 35 kV elektro omrežje, ki je je v
upravljanju Elektro Ljubljana, JP PE Trbovlje (jugozahodni
del občine) in Elektro Celje (severni del občine), je na ob-
močju PUP potrebno upoštevati naslednje pogoje upravljav-
ca:

– pred pridobitvijo lokacijskih dovoljenj za predvidene
objekte si morajo investitorji v lokacijskem postopku pridobi-
ti s strani upravljavca veljavno soglasje k lokaciji,

– ob izdaji pozitivnega soglasja k lokaciji bo upravlja-
vec upošteval tudi trase predvidenih daljnovodov in lokacije
transformatorskih postaj, katere bodo služile za izboljšanje
slabih napetostnih razmer pri obstoječih odjemalcih in po
potrebi za elektrifikacijo objektov na ureditvenih območjih,
kolikor bodo potrebe to nakazovale,

– pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predvidene
objekte na območju PUP si morajo investitorji pridobiti elek-
troenergetsko soglasje upravljavca.

V območjih kulturnih spomenikov in njihovih vizurah bi
bilo potrebno predvideti kablirano izvedbo električnih vo-
dov.

29. člen
Plinovod
Preko območja Občine Laško potekajo naslednji plino-

vodi v upravljanju Geoplina:
– plinovod R 23B; 0d C10001 – MRP Laško; premer

200mm, tlak 50 bar,
– plinovod P 231B; MRP Laško – MRP Pivovarna;

premer 200 mm, tlak 3 bare,
– plinovod P 232B; od P 231B v km 0+961-MP TIM;

premer 125mm, tlak 3 bare,
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– plinovod P 233B; od P 231Bza Zdravilišče, premer
80 mm, tlak 3 bare.

Za vse plinovode upoštevati energetski zakon (Uradni
list RS, št. 79/99 in 8/00). Za visokotlačne plinovode se
upošteva pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratova-
nje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar
(Uradni list RS, št. 60/01).

V nadzorovanem pasu, ki je 100m širok pas na vsako
stran visokotlačnega plinovoda je potrebno upoštevati ome-
jitve in za posege pridobiti soglasja upravljavca.

Za srednjetlačne plinovode se upošteva pravilnik o te-
hničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje pli-
novodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov
(Uradni list RS, št. 26/02).

V 2x5m pasu vseh plinovodov se smejo dela izvajati
pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega
predstavnika upravljavca plinovoda.

Za naselja oziroma ureditvena območja je možno načr-
tovati za potrebe ogrevanja sekundarno plinovodno omrežje.

Pogoji sekundarnega plinovodnega omrežja:
– elektroenergetski VN vodi morajo biti oddaljeni od

plinovoda in priključnega plinovoda pri vzporednem poteku
najmanj 0,6m, pri križanju pa najmanj 0,3m,

– za kanalizacijsko omrežje in kabelsko kanalizacijo
morajo biti minimalni odmiki pri vzporednem poteku najmanj
0,5m, pri križanju (višinski odmiki) pa najmanj 0,2m, pri
čemer mora plinovod in priključni plinovod praviloma pote-
kati nad kanalizacijskim omrežjem in kabelsko kanalizacijo,

– za ostale komunalne vode (elektroenergetski NN vo-
di, telekomunikacijski vodi, vodovod), morajo biti doseženi
minimalni horizontalni odmiki najmanj 0,4m, pri križanjih pa
najmanj 0,2m,

– dovoljen kot križanja komunalnih vodov s plinovo-
dom in priključnimi plinovodi je od 30° do 90°,

– vsak gradbeni poseg v območju poteka plinovoda
oziroma priključnega plinovoda mora ohraniti minimalno nad-
kritje plinovoda 0,8m in priključnega plinovoda 0,6m,

– globina polaganja plinovoda mora znašati za glavne
plinovode pri polaganju v vozišče 1m, pri polaganju v ploč-
nik 0,8m, za priključne plinovode 0,6m,

– v varovalnem pasu plinovoda in priključnega plinovo-
da 2x2m ni dovoljeno postavljati nobenih objektov ali kultur,
ki bi ogrožale plinovod.

30. člen
Ogrevanje
Glede na pretežno podeželski prostor na območju PUP

je možen način ogrevanja objektov le z individualnimi kuri-
šči, vendar s pogojem obvezne uporabe ekološko dopu-
stnega goriva: lahko kurilno olje, utekočinjen naftni plin ozi-
roma premog z dopustno energetsko – specifično vrednostjo
gorljivega žvepla in biomasa.

31. člen
TK omrežje, kabelsko TV omrežje:
– izgradnja in vzdrževanje omrežja se lahko izvaja ne-

moteno glede na ostale pogoje PUP,
– pri določanju lege objektov je potrebno upoštevati

odmike oziroma zaščitne ukrepe, ki jih predpiše upravljavec
TK omrežja oziroma upravljavec kabelskega TV omrežja pri
pridobitvi soglasja k lokaciji ali gradbenemu dovoljenju za
posamezne objekte,

– upošteva se obstoječe telefonsko omrežje in kabel-
sko TV omrežje,

– v okviru priprave prostorskih izvedbenih načrtov je
potrebno izdelati zasnovo TK omrežja in kabelskega TV
omrežja,

– telefonske priključke in CATV priključke je potrebno
predvideti v zemeljski izvedbi.

VI. DRUGI POGOJI

32. člen
Pogoji za varovanje okolja:
– pri načrtovanju in izvedbi posegov v prostor je potre-

bno izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96),

– vsak poseg v prostor mora biti načrtovan in izveden
tako, da povzroči čim manjšo spremembo okolja in čim
manjše tveganje za okolje ter tako, da se prepreči in omeji
obremenitev okolja že pri izvoru nastanka,

– za posamezne vrste posegov v prostor, za katere je
predpisano dovoljenje in ki bi lahko občutneje vplivali na
okolje ter so opredeljeni v uredbi o vrstah posegov v okolje,
za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list
RS, št. 66/96) je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje
in pridobiti okoljevarstveno soglasje MOP,

– podlaga za presojo vplivov na okolje je poročilo o
vplivih na okolje, ki ga priloži investitor k projektu za pridobi-
tev dovoljenja za poseg v prostor. Poročilo mora biti izdela-
no v skladu z metodologijo, ki jo določa navodilo o metodo-
logiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Uradni list RS,
št. 70/96). Izdela se lahko kot celovito poročilo ali kot poro-
čilo, ki vsebuje samo posamezne analize oziroma delne
elaborate. Obseg poročila določa uredba o vrstah posegov
v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
(Uradni list RS, št. 66/96), MOP pa lahko za posamezni
poseg določi natančnejši obseg in vsebino poročila,

– za gradnjo objektov znotraj stanovanjskih območij, ki
lahko imajo negativen vpliv na okolje (objekti za druge javne,
skupne in osebne storitve, gostinski, trgovski, večji kmetij-
ski gospodarski objekti ...) morajo investitorji v lokacijskem
postopku priložiti posamezne analize oziroma delne elabo-
rate vplivov na okolje z oceno sprejemljivosti,

– z vidika varstva zraka je potrebno za obstoječe objek-
te, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij ter pro-
gram sanacij, pri gradnji novih objektov pa zagotoviti, da ne
bodo prekoračene dopustne emisije,

– pospešiti je izgradnjo plinskega omrežja po naseljih,
kjer so za to možnosti in priključiti nanj vse porabnike,

– na območjih varstva vodnih virov, podtalnice, obvo-
dnih in “vodnih” poplavnih zemljišč in zaradi vpliva vode
labilnih zemljišč ter erozijskih območij je pred eventualnimi
posegi vanje pridobiti vodnogospodarske pogoje upravljav-
ca,

– sanirati je divja odlagališča v prvotno namembnost
zemljišča,

– ob gradnji objektov so investitorji dolžni obvezno
upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena,
ki jih predpiše geološka služba,

– investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zava-
rovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora
na določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in na-
daljnjo uporabo,

– za varstvo pred hrupom je zagotoviti predpisano za-
ščito za zmanjšanje hrupa do največje dovoljene ravni. Pri
gradnji novih objektov je upoštevati vse predpise za varstvo
pred hrupom,

– podrobnejša določila za posege, ki imajo lahko ne-
gativen vpliv na območja naravnih potencialov, kulturno
krajino ter naravno in kulturno dediščino, so podrobneje
podana v drugih poglavjih tega odloka in v ostalem gradivu
PUP.
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Ravnanje z odpadki:
– ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno z občin-

skim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Laško (Uradni list RS, št. 43/00),

– ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki je poleg
odloka urejeno z dodatnimi navodili in predpisi Občine La-
ško,

– morebitni posebni odpadki se bodo zbirali v skladu z
določili veljavne zakonodaje in odvažali na deponije pose-
bnih odpadkov.

Pogoji za obrambo in zaščito
Urejanje prostora za obrambo in zaščito se ureja na

podlagi predpisov s tega področja.

Pogoji za zagotavljanje požarne varnosti:
– med objekti morajo biti opredeljeni odmiki skladno s

tehničnimi normativi oziroma drugimi tehničnimi ukrepi, s
katerimi se preprečuje širjenje ali prenos požara,

– zagotovljeni morajo biti dostopi za potrebe gasilske
intervencije, prostori za evakuacijo ljudi v primeru požara ter
viri zadostne količine vode za gašenje požara.

VII. DODATNA MERILA IN POGOJI

33. člen
Poleg skupnih meril in pogojev iz III. poglavja tega

odloka se dodatna merila in pogoji nanašajo na ureditvena
območja naselij Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg.
Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert iz Strokov-
nih podlag za usmerjanje nadaljnjega urejanja in razvoja
sedmih naselij – lokalnih oskrbnih središč v Občini Laško:
Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad
Laškim, Jurklošter in Šentrupert, št. proj. 211/98.

1. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno
oskrbno središče Zidani Most – zaselek Vila 085-2

34. člen
Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo

na ureditvena območja naselja Zidani Most iz 6. člena tega
odloka.

Ureditveno območje naselja
Ureditveno območje naselja sestavljata:
a) naselje Spodnje Brezno – zaselek Vila v obsegu

okvirno 7,40 ha.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju
naselja:

a) območja in objekti znotraj ureditvene meje naselja za
katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov
(PIN):

– kompleks objektov cementarne (območje št. 2);
– območje zaselka Majland (območje št. 3);
– vse nove trase cest in železniških prog državnega

pomena, predvideni zbirni kolektor in komunalna čistilna
naprava ter druge predvidene pomembnejše infrastrukturne
ureditve;

– območje predvidene gradnje stanovanjskih individu-
alnih objektov (območje št. 5);

b) usmeritve in pogoji urejanja v okviru ureditvenega
območja naselja:

Znotraj celotnega ureditvenega območja so praviloma
dovoljene naslednje vrste posegov:

– redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav,
adaptacije, dozidave in rekonstrukcije ter nadomestne grad-
nje obstoječih objektov ter

– skladno z vsebinsko specifiko posameznih komplek-
sov znotraj ureditvenega območja so dovoljene: spremem-
be namembnosti objektov za stanovanja, oskrbne in stori-
tvene dejavnosti ter po predhodni oceni vplivov na okolje za
obrtne dejavnosti.

Dopolnilna gradnja objektov je možna v okviru območja 5.
Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih

pogojih za območje Občine Laško je na obravnavanem ob-
močju naselja upoštevati še naslednje podrobnejše pogoje
pri posegih v ureditvenem območju naselja:

– na obravnavanem območju naselja je v okviru izdelave
lokacijskih načrtov zagotoviti usklajeno načrtovanje predvide-
ne cestne in železniške infrastrukture državnega pomena;

– posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni
rob ob ureditveni meji mora ostati neokrnjen; že načete
robove je urediti in zasaditi z avtohtonim rastlinjem.

Območje 1:
– posegi na območju predvidene nove trase glavne

(magistralne) ceste niso dovoljeni; prav tako je pred posegi
varovati okvirno traso hitre proge (v=120 km/h), ki je v
proučevanju;

– s prenovo obstoječih objektov in zunanjih ureditev je
zagotoviti kvalitetno oblikovanje objektov in območja po do-
ločilih odloka o PUP občine.

Območje 3: območje naselbinskega spomenika Maj-
land

– za celotno območje je obvezno izdelati ureditveni
načrt;

– izdelati je celovito spomeniškovarstveno dokumenta-
cijo ter določiti podrobne režime varovanja za vsako stavbo
posebej; zagotoviti je etnološko raziskavo življenja v Majlan-
du;

– do izdelave navedenih dokumentacij novogradnje ob-
jektov niso dovoljene,

– za vsak poseg na obstoječih objektih je pridobiti
pogoje in soglasje pristojne spomeniškovarstvene službe.

Območje 4: območje zgodovinskega in tehničnega
spomenika

– za vsak poseg na tem območju je obvezno pridobiti
soglasje oziroma pogoje slovenskih železnic in pristojne
spomeniškovarstvene službe;

– v okviru območja je obvezno zagotoviti lokacijo ko-
munalne čistilne naprave ob desnem bregu Savinje skladno
s pogoji soglasodajalcev.

Območje 5: zaselek “Vila”
– za vsak poseg na objektih Zidani most 28 in 30 ter

objektu cerkve je obvezno pridobiti pogoje in soglasje pri-
stojne spomeniškovarstvene službe;

– obvezno je ohraniti sedanjo raba površin – oprede-
ljene zelene površine v kartnih prilogah tega gradiva, grad-
nja objektov ni dovoljena;

– s posegi in dopolnilno gradnjo posamičnih objektov v
okviru strnjenega dela zaselka Vila je zagotoviti, da so novo-
gradnje gabaritno in oblikovno prilagojene skupini obstoje-
čih okolnih objektov;

– skladno z izdelanim projektom je zagotoviti ureditev
novega cestnega priključka na glavno cesto.

Usmeritve za lociranje in oblikovanje stanovanjskih in-
dividualnih objektov na prostih površinah območja 5:
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– obvezen je načrten pristop k izgradnji območja na
podlagi ureditvenega načrta;

– obvezna je gručasta zasnova posameznih skupin ob-
jektov; objekti morajo biti praviloma z daljšimi stranicami in
slemeni vzporedni s plastnicami (konfiguracijo) terena;

– zagotoviti je enotno oblikovanje objektov ter višinski
gabarit: v pobočje vkopana klet, pritličje in izkoriščeno pod-
strešje. Na ravnih reliefnih pomolih: pritličje in izkoriščeno
podstrešje;

– obvezne so dvokapne simetrične strehe z nakloni
strešin 45° ter opečno ali njej podobno kritino v isti barvi;

– zagotoviti je funkcionalni in manipulativni prostor ob-
stoječih domačij na tem območju; skladno s potrebami je
možna gradnja gospodarskih objektov domačij v navezavi na
obstoječe objekte in pri tem zagotoviti gručasto skupino
objektov domačije;

– dovozne ceste morajo biti speljane po plastnicah
terena;

– okolico posameznih skupin objektov je obsaditi z
gručastimi skupinami sadnega drevja.

c) Infrastruktura:
V ureditvenem območju naselja je upoštevati še na-

slednje podrobnejše pogoje v zvezi s komunalnim urejanjem
ter usmeritve iz tekstualnega dela gradiva:

– zagotoviti je posodobitev obstoječih cest ter urediti
dovozne ceste do predvidenih novogradenj;

– vodovod: obvezna je obnovitev obstoječe vodooskr-
be in izgradnja na podlagi izdelanega načrta vodooskrbe za
celotno območje; zavarovati je območja vodnih virov z odlo-
ki; za vsako posamično novogradnjo je potrebno predhodno
pridobiti soglasje upravljavca vodovoda in sanitarno sogla-
sje;

– kanalizacija: dolgoročno je potrebno v okviru uredi-
tvenega območja izgraditi kanalizacijo in komunalno čistilno
napravo; do izgradnje kanalizacijskega omrežja so za fekal-
ne odplake obvezne zaprte večprekatne greznice na praz-
nenje, skladno s skupnimi merili in pogoji odloka o PUP za
območje občine ter pogoji posameznih upravljavcev;

– odpadne vode: odpadne vode gospodarskih dejav-
nosti se v okviru tehnoloških postopkov očistijo do te mere,
da parametri pri izpustu ustrezajo uredbi o emisijah snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96). Gnojišče in gnojne jame kmetij
je potrebno evidentirati ter po potrebi izvesti sanacijo le-teh,
da bodo ustrezale strokovnemu navodilu o urejanju gnojišč
in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Čas in način upora-
be gnoja in gnojevke na kmetijskih površinah mora ustrezati
uredbi o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ura-
dni list RS, št. 68/96);

– v zvezi z urejanjem elektro in tk omrežja ter ogrevanja
in odpadkov veljajo skupna merila in pogoji odloka o PUP za
območje občine ter pogoji posameznih upravljavcev za
obravnavano naselja;

– varovanje vodnega in obvodnega prostora ter varova-
nje pred škodljivim delovanjem voda;

– večji regulacijski posegi na površinskih vodotokih ni-
so dopustni, v največji možni meri je ohraniti naravni videz
vodotokov;

– možna je lokalna protierozijska zaščita tako, da se
pridobi prostor za infrastrukturne objekte;

– v varovalnem pasu vodotokov gradnja objektov ni
dovoljena;

– premostitve ne smejo zmanjševati sedanje prevodno-
sti osnovnih korit;

– predvideti je ločen in kontroliran odvod zalednih po-
vršinskih in podpovršinskih vod preko obravnavanega ob-

močja do vodotokov, vanje je odvajati tudi čiste vode s
strešnih površin;

– za vse posege v struge vodotokov ter v njihovem
varovalnem pasu je treba pridobiti mnenje oziroma soglasje
strokovne službe, ki je pristojna za vzdrževanje vodnega
režima.

2. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno
oskrbno središče Sedraž –056-1

35. člen
Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo

na ureditvena območja naselja Sedraž iz 6. člena tega
odloka.

Ureditveno območje naselja
Ureditveno območje naselja Sedraž se nahaja na ob-

močju katastrske občine Sedraž v obsegu 8 ha ob lokalni
cesti Brezno–Sedraž–Sevca na zahodnem delu Občine La-
ško.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju
naselja

Znotraj ureditvenega območja so praviloma dovoljene
naslednje vrste posegov:

– adaptacije, dozidave in nadomestne gradnje objek-
tov ter,

– skladno z vsebinsko specifiko območij znotraj uredi-
tvenega območja so dovoljene spremembe namembnosti
objektov za stanovanja oskrbne in storitvene dejavnosti.

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Občino Laško, je na območju obravnavanega
naselja upoštevati še naslednje podrobnejše pogoje pri po-
segih v ureditvenem območju naselja:

a) osnovne usmeritve in pogoji za naselje in odprti
prostor:

– na ruralnem območju naselja (območje 1 in 2) se
mora ohraniti tradicionalni poselitveni vzorec – razložena
obcestna vas z gručastimi domačijami. Takšen vzorec pose-
litve je ohraniti tudi na območju možne kasnejše širitve nase-
lja v severozahodnem delu – regularna parcelacija ni spre-
jemljiva; za območje potencialne širitve je obvezna izdelava
prostorske izvedbene dokumentacije za celotno območje,

– v širšem vplivnem območju naselja na vedutno varo-
vanem območju dominantnega središča naselja na vzhodni,
južni in zahodni strani grebena novogradnje niso dovoljenje,

– v okviru razpršenih kmetij odprtega prostora izven
ureditvenega območja naselja je možna dopolnilna gradnja
stanovanjskih in gospodarskih objektov izključno kot funkci-
onalna širitev posamezne kmetije. Lokacije novih objektov
morajo upoštevati zasnovo domačije, oblikovanje objektov
mora biti tradicionalno,

– posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni
rob tik ob ureditveni meji mora ostati neokrnjen. Že načete
robove gozdov je sanirati in urediti skladno z navodili stro-
kovne gozdarske službe,

– iz vidika varstva odprtega prostora ob naselju je zago-
toviti varovanje krajinske zgradbe: gozdov, tradicionalnih ve-
getacijskih vzorcev in vrst ter opreme odprtega prostora.
Monokulturne površine večjega obsega vzhodno od Sedra-
ža niso sprejemljive in s tem v zvezi tudi ne radikalnejše
agrooperacije;

– za posege v varovalnem pasu vodotoka in v strugo
potoka je obvezno pridobiti mnenje oziroma soglasje stro-
kovne službe, ki je pristojna za vzdrževanje vodnega reži-
ma,
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– za vse posege na opredeljenih objektih kulturne de-
diščine, ki so navedeni in prikazani v kartni prilogi št. 2 ter
na območju opredeljenega dela naselja pri cerkvi za kulturni
spomenik in v vplivnem območju tega spomenika je obvez-
no predhodno pridobiti soglasje pristojne spomeniške slu-
žbe;

b) Po posameznih območjih znotraj ureditvenega ob-
močja naselja je potrebno upoštevati:

območje 1
– del naselja, ki je opredeljen kot kulturni spomenik je

obvezno ohraniti in obnoviti v primarni podobi. Za vse posege
v ta prostor je predhodno pridobiti spomeniškovarstvena izho-
dišča ter soglasje na usklajeno projektno dokumentacijo;

– v osrednjem delu območja kulturnega spomenika je
oblikovati odprti vaški prostor ob dendroloških objektih z
vaško gostilno. Zagotoviti je strokovno sanacijo za delno že
poškodovana drevesa kostanjev;

– prioritetno je pristopiti k sanaciji oziroma nadomestni
gradnji motečih objektov na območju naselbinskega spo-
menika pod pogoji pristojne spomeniške službe;

– zagotoviti je kvalitetnejši južni rob grajene strukture –
oblikovno neustrezno lociran novejši stanovanjski objekt je
obsaditi z gručastimi skupinami sadnega drevja;

– dopolnilna gradnja objektov na ožjem vplivnem ob-
močju kulturnega spomenika v okviru obcestne grebenske
pozidave je možna le v primeru nujne funkcionalne dopolni-
tve obstoječih javnih vsebin na zahodni strani ceste pod
pogoji:

– objekti so lahko locirani vzdolž zahodnega roba ce-
ste (obcestna pozidava),

– višinski gabarit novih objektov nad nivojem terena
mora biti obvezno nižji – pritličje in izkoriščena podstrešna
etaža,

– objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove in z
daljšimi stranicami in slemeni locirani vzporedno s cesto in
grebenom,

– strehe simetrične dvokapnice z nakloni strešin 45° in
opečno ali njej podobno kritino,

– dovozi urejeni direktno iz osrednje ceste;
– na vzhodnem pobočju grebena pod obstoječimi ob-

jekti novogradnje niso dovoljene, zagotoviti je kvalitetnejši
vzhodni rob grajene strukture ter na vzhodni strani obstoje-
čega gabaritno obsežnejšega objekta šole dosaditi gručaste
skupine visokodebelnega sadnega drevja;

– s prenovami obstoječih objektov je zagotoviti enotno
opečno barvo kritin in oblikovanje po določilih odloka;

območje 2
– z dograjevanjem obstoječih objektov je zagotoviti gru-

často zasnovo razporeditve objektov domačije ter oblikova-
nje po določilih odloka o PUP občine;

– okolico domačije je obsaditi z gručastimi skupinami
sadnega drevja;

območje 3
– ohraniti se morajo vsi objekti opredeljene kulturne

dediščine, prenova teh objektov se mora izvajati pod pogoji
pristojne spomeniške službe,

– dopolnilne gradnje stanovanjskih in gospodarskih ob-
jektov so možne le v primerih nujne funkcionalne širitve
posamezne domačije ter pri tem upoštevati,

– da so stavbne parcele novogradenj prilagojene tere-
nu in obstoječi zazidavi,

– da se zagotovi manipulacijski prostor kmetije za ne-
moteno komuniciranje,

– da so novogradnje gabaritno prilagojene skupini okol-
nih objektov,

– sprejeti je povečanje merila domačije, vendar pri tem
ohraniti razmerje med stanovanjskimi in gospodarskimi ob-
jekti,

– objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove in z
daljšimi stranicami in slemeni locirani v smeri plastnic –
konfiguracije terena,

– višinski gabarit stanovanjskih objektov: v pobočju vko-
pana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje oziroma na rav-
nem terenu: pritličje in izkoriščeno podstrešje,

– oblikovanje streh naj se izvede na način kot je to
opisano za območje 1;

c) infastruktura
– enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

3. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno
oskrbno središče Brezno – Belovo 001-1

36. člen
Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo

na ureditvena območja naselja Brezno – Belovo iz 6. člena
tega odloka.

Ureditveno območje naselja
Ureditveno območje naselja Brezno v obsegu okoli

8 ha se nahaja na območju katastrske občine k.o. Rimske
Toplice severno nad regionalno cesto Hrastnik – Rimske
Toplice in ob občinski meji z Občino Hrastnik.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju
naselja

Znotraj ureditvenega območja so praviloma dovoljene
naslednje vrste posegov:

– adaptacije, dozidave in nadomestne gradnje obstoje-
čih objektov ter

– skladno z vsebinsko specifiko območij znotraj uredi-
tvene meje so dovoljene:

– spremembe namembnosti objektov za stanovanja,
oskrbne in storitvene dejavnosti ter po predhodni oceni
vplivov na okolje tudi za obrtne dejavnosti ter

– dopolnilna gradnja objektov;

a) osnovne usmeritve in pogoji za urbanistično in krajin-
sko oblikovanje območja

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Laško, je na območju obravnavanega nase-
lja upoštevati še naslednje podrobnejše pogoje pri posegih
v ureditvenem območju:

– za vsak poseg na objektih kulturne dediščine Belovo
8 in Brezno 1, 2, 3 in 4 ter objektih kapelice in znamenj je
obvezno predhodno pridobiti soglasje oziroma pogoje pri-
stojne službe za spomeniško varstvo;

– zaradi geološko problematičnih tal je pri posegih v
prostor obvezno pridobiti pogoje gradnje od strokovne geo-
loške službe;

– za posege v varovalnem pasu Brezniškega potoka in
potoka Ična je obvezno predhodno pridobiti pogoje in sogla-
sje pristojne vodnogospodarske službe;

– s posegi v ureditvenem območju je zagotavljati kvali-
tetne zaključke naselja, objekte je locirati skladno z določili
PUP Občine Laško, pomožni objekti naj se ne locirajo tik ob
ureditveni meji;

– posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni
rob ob ureditveni meji naselja mora ostati neokrnjen. Obvez-
no je sanirati in urediti že načeti gozdni rob;



Uradni list Republike Slovenije Št. 79 / 11. 9. 2002 / Stran 8673

b) po posameznih območjih znotraj ureditvenega ob-
močja naselja je potrebno upoštevati:

območje 1
– za razširjeni del naselja v obsegu okvirno 1 ha predvi-

den za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš je obvezno
izdelati prostorsko izvedbeno dokumentacijo za celotno ob-
močje predvidene stanovanjske gradnje;

območje 2
– z lociranjem novogradenj – stanovanjskih in gospo-

darskih objektov je ohraniti gručasto razporeditev objektov
posameznih domačij ter pri tem upoštevati:

– da se zagotovi manipulacijski prostor kmetije za ne-
moteno komuniciranje,

– da so novogradnje gabaritno prilagojene skupini ob-
stoječih okolnih objektov,

– ohraniti je razmerje med stanovanjskimi in gospodar-
skimi objekti;

– na objektih večje etnološke vrednosti – je obvezno
predhodno pridobiti pogoje pristojne spomeniške službe.
Ohraniti se mora značilna podoba stanovanjske hiše z
vso arhitekturno členitvijo in razporeditvijo notranjih pro-
storov;

c) infrastruktura:
– enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

4. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno
oskrbno središče Zgornja Rečica 084-1

37. člen
Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo

na ureditvena območja naselja Zg. Rečica iz 6. člena tega
odloka.

Ureditveno območje naselja
Ureditveno območje naselja Zgornja Rečica v obsegu

okoli 10,5 ha se nahaja na območju katastrske občine k.o.
Rečica.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju
naselja

a) osnovne usmeritve in pogoji za urbanistično in krajin-
sko oblikovanje območja

V nadaljnjem prostorskem načrtovanju razvoja naselja
se mora ohraniti tradicionalna poselitvena struktura in krajin-
ska zgradba:

– razpršeno razpotegnjeno naselje z gručastimi skupi-
nami objektov domačij;

– parcelacija zemljišč ne sme biti regularna, parcele se
morajo prilagajati konfiguraciji terena in obstoječi pozidavi;

– posegi na najkvalitetnejšem delu naselja na vzho-
dnem pobočju pod cerkvijo in na območju varovane vedute
na glavno dominanto naselja niso dovoljeni;

– posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni
rob ob ureditveni meji naselja mora ostati neokrnjen;

– potok Rečica se mora urejati po sonaravnih načelih
z upoštevanjem krajevnih materialov in načinov gradnje
mostov in obrežnih zavarovanj ter objektov povezanih z
vodo;

– v širšem vplivnem območju naselja je ohraniti ele-
mente kulturne krajine – gručasto kmečko poselitev na reli-
efnih platojih, značilno obdelavo kmetijskih površin, travnike
z značilnimi gručastimi, skupinami visokodebelnega sadne-
ga drevja in značilne elemente odprtega prostora kot so
hišna drevesa in brajde;

b) pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhi-
tektonsko oblikovanje objektov

Znotraj celotnega ureditvenega območja so praviloma
dovoljene naslednje vrste posegov:

– adaptacije, dozidave in nadomestne gradnje obstoje-
čih objektov,

– ter skladno z vsebinsko specifiko posameznih kom-
pleksov znotraj ureditvenega območja so dovoljene spre-
membe namembnosti objektov za stanovanja, oskrbne in
storitvene dejavnosti.

Dopolnilna gradnja objektov v malo večjem obsegu je
možna v okviru območja št. 4 ter posamičnih objektov v
okviru območij 1 in 2.

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Laško je na območju obravna-
vanega naselja upoštevati še naslednje podrobnejše usme-
ritve in pogoje:

– za vsak poseg na objektih kulturne dediščine Zg.
Rečica št. 26 (šola), Zg. Rečica št. 35 (stavba za cerkvene
potrebe), Zg. Rečica št. 38 (žaga in gospodarsko poslopje)
ter obeh kapelicah in cerkvi je obvezno predhodno pridobiti
soglasje oziroma pogoje pristojne službe za spomeniško
varstvo,

– za posege v varovalnem pasu potoka Rečica in hu-
dourniških pritokov je obvezno predhodno pridobiti pogoje
in soglasje pristojne vodnogospodarske službe,

– pri prenovah, adaptacijah in dozidavah obstoječih
objektov je zagotoviti gabarite in oblikovanje objektov po
določilih odloka o PUP občine. Postopno je vse sive svetlej-
še kritine zamenjati za temnejše oziroma opečne kritine in
zagotoviti naklon strešin zahtevane v odloku (40° do 45°);

c) po posameznih območjih znotraj ureditvenega ob-
močja naselja je potrebno upoštevati:

območje 1
– v primeru dopolnilne gradnje posamičnih objektov

– stanovanjskih in gospodarskih – je le-ta možna v sever-
nem delu območja v navezi na obstoječe objekte tako, da
se ohrani gručasta zasnova in oblikuje kvaliteten zakju-
ček,

– objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove in
locirani z daljšimi stranicami in slemeni v smeri plastnic
terena,

– obvezno je zagotoviti nižji višinski gabarit – v pobočje
vkopana klet (na ravnem terenu v celoti vkopana), pritličje in
izkoriščeno podstrešje,

– naklon strešin simetričnih dvokapnic streh 45° ter
kritina opečna ali njej podobna v isti barvi,

– okolico objektov je zasaditi s sadnim drevjem,
– jugovzhodni del območja 1 ob lokalni cesti mora

ostati nepozidan vsled varovanih vedut na glavno dominan-
to,

– moteči objekt transformatorske postaje je nadome-
stiti z novim oblikovno ustreznejšim objektom na lokaciji
izven varovane vedute,

– obvezna je ohranitev Podrenovčeve kapelice – seda-
nje podobe in lokacije. Za objekt velja varstveni režim II.
stopnje;

območje 2
– posamična dopolnilna gradnja stanovanjskih objek-

tov je možna le ob vznožju pobočja na desnem bregu poto-
ka Rečica to je izven varovane vedute na glavno dominanto
in izven varovalnega pasu potoka kot zapolnitev v okviru
obstoječega niza objektov in ob upoštevanju pogojev obli-
kovanja podanih za novogradnje v okviru območja 1;
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– ob zamenjavi kritin in rekonstrukcijah ostrešij na novej-
ših objektih v okviru območja je zagotoviti strmejši naklon stre-
šin 40° do 45° in opečno ali njej podobno kritino iste barve.
Višinski gabarit obstoječih objektov se ne sme povečati;

– ohraniti se mora celovitost funkcionalne parcele šo-
le, z eventualnimi posegi na objektu šole je zagotoviti varo-
vanje mase in tipične zunanje podobe objekta – objekt je
varovan z varstvenim režimom IV. stopnje.

območje 3
– za kakršnekoli posege v okviru območja kulturnega

spomenika cerkve sv. Antona je potrebno predhodno prido-
biti spomeniškovarstvena izhodišča in v nadaljevanju po-
stopka tudi soglasje pristojne službe za spomeniško varstvo;

– za razširitev pokopališča in ureditev mrliške vežice je
na osnovi izhodišč opisanih v zgornji alinei izdelati prostor-
sko izvedbeno dokumentacijo za celotno območje 3. Pri
načrtovanju je zagotoviti funkcionalnost v okviru območja,
parkirne površine in dostope. Oblikovanje novega pokopali-
šča mora biti skladno z obstoječim delom, novi oblikovni
pristopi niso sprejemljivi;

območje 4
– dopolnilna gradnja objektov kmečko-stanovanjskega

oziroma stanovanjske namembnosti na opredeljenem skraj-
nem zahodnem delu ureditvenega območja mora biti gruča-
sto zasnovana z nižjim višinskim gabaritom objektov in ob
upoštevanju naslednjih pogojev:

– pred posegi je zagotoviti načrten pristop – za celotno
območje dopolnilne gradnje je izdelati zasnovo razporeditve
objektov s parcelacijo in zasnovo komunalne ureditve. Nova
gručasto zasnovana skupina objektov mora imeti skupen
cestni priključek na lokalno cesto,

– odmik objektov od lokalne ceste mora biti minimalno
8 m in od potoka 10 m,

– višinski gabarit stanovanjskih objektov: pritličje in iz-
koriščena podstrešna etaža,

– obvezno je zagotoviti pričetek gradnje objektov v na-
vezavi na obstoječe objekte – dislocirana posamična grad-
nja ni dovoljena;

– dodatna gradnja in ureditve ribnikov in ribogojnice iz
spomeniškovarstvenega vidika ni sprejemljiva. Obstoječe
objekte in ureditve ribogojnice je obsaditi z gručastimi skupi-
nami sadnega drevja;

– v vzhodnem delu območja 4 je med potokom in
lokalno cesto ohraniti sedanjo rabo površin za kmetijsko
oziroma rekreacijsko namembnost;

območje 5
– dopolnilna gradnja objektov ni dovoljena, izjema so

le posegi za ureditve v okviru obstoječih domačij na tem
območju;

– obvezna je ohranitev sedanje rabe površin;
d) infrastruktura
– enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

5. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno
oskrbno središče Vrh nad Laškim 082-1

38. člen
Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo

na ureditvena območja naselja Vrh nad Laškim iz 6. člena
tega odloka.

Ureditveno območje naselja
Ureditveno območje naselja v obsegu 6,65 ha se na-

haja na območju katastrske občine Vrh nad Laškim.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju
naselja

a) pogoji in usmeritve spomeniškovarstvene službe:
vaško naselje (območje 1):
– naselje mora ohraniti urbanistično tlorisno zasnovo

ter vse ostale tipološke značilnosti poselitve kot so: lega,
organizacija domačije, tipologija arhitekture in drugo;

– ohraniti in obnoviti je vse zavarovane objekte kulturne
dediščine;

– pri objektih, ki niso opredeljeni kot kulturna dedišči-
na, so možne adaptacije ali nadomestne gradnje ob upošte-
vanju primarnih tipoloških značilnosti naselja;

– novogradnje so dovoljene v primerih funkcionalne
dopolnitve obstoječe strukture naselja ali posamezne doma-
čije, obvezno je upoštevati pri tem urbanistične in arhitektur-
ne stalnice naselja;

– stavbne parcele novogradenj se morajo prilagoditi
terenu in obstoječi pozidavi.

cerkveni kompleks in pokopališče (območje 3):
– izdelati je podrobnejša spomeniškovarstvena izhodi-

šča ter v nadaljevanju prostorski izvedbeni načrt za celotno
območje št. 3;

– do izdelave prostorske izvedbene dokumentacije je
upoštevati naslednja izhodišča:

– novogradnje niso dovoljene, možni so le posegi po-
trebni za funkcioniranje območja kot: izvedba parkirišč na
utrjenih travnatih površinah, tlakovanje poti z granitnimi koc-
kami ali mačjimi glavami in drugo,

– prenova varovanih objektov na tem območju se lahko
vrši le na podlagi predhodno izdelanih spomeniškovarstve-
nih izhodišč in soglasja,

– lokacija nove mrliške vežice je možna:
– kot adaptacija ali nadomestna gradnja obstoječega

objekta v jugovzhodnem vogalu pokopališča in
– nova mrliška vežica na severozahodnem vogalu po-

kopališča ob zunanji strani pokopališkega zidu.

varstvo odprtega prostora:
– gradnja objektov ni dovoljena na območju varovanih

vedut na dominantni cerkveni kompleks,
– varovati je krajinsko zgradbo širšega prostora: goz-

dove, tradicionalne vzorce poselitve in opreme odprtega
prostora. Radikalnejše agrooperacije niso sprejemljive niti
monokulture večjega obsega;

b) ostala določila:
Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditve-

nih pogojih za območje Občine Laško ter podrobnejših
pogojev pristojne spomeniškovarstvene službe v točki a je
na območju obravnavanega naselja upoštevati še nasled-
nje podrobnejše pogoje pri posegih v ureditvenem obmo-
čju naselja:

– zaradi geološko problematičnih tal je pri posegih v
prostor obvezno pridobiti mnenje in pogoje strokovne geo-
loške službe;

– s posegi v ureditvenem območju naselja je varovati
kvalitetne zaključke naselja, pomožni objekti naj se ne loci-
rajo tik ob ureditveni meji;

– oblikovati je kvalitetnejši vstopni del v naselje iz se-
verne smeri – ob novem objektu gasilskega doma oblikovati
oskrbni center vasi – odprt trški prostor z objekti nizkega
višinskega gabarita in gručaste zasnove;

– v skrajnem zahodnem delu ureditvenega območja je
v severnem delu ohraniti sedanjo rabo z dodatno zasaditvijo
gručastih skupin sadnega drevja ob obstoječih počitniških
objektih;
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– v okviru šolskega kompleksa (območje 2) novogradnje
niso dovoljene, možne so le ureditve površin za potrebe šole;

c) infrastruktura:
– enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

6. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno
oskrbno središče Jurklošter 020-2

39. člen
Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo

na ureditvena območja naselja Jurklošter iz 6. člena tega
odloka.

Ureditveno območje naselja
Ureditveno območje naselja Jurklošter obsega obmo-

čja centralnega naselja v obsegu okvirno 4,30 ha.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju
naselja

Znotraj celotnega ureditvenega območja so praviloma
dovoljene naslednje vrste posegov:

– adaptacije dozidave in nadomestne gradnje obstoje-
čih objektov ter skladno z vsebinsko specifiko posameznih
kompleksov so znotraj ureditvenega območja 1 dovoljene;

– spremembe namembnosti objektov za stanovanja,
oskrbne in storitvene djavnosti ter po predhodni oceni vpli-
vov na okolje za obrtne dejavnosti.

Dopolnilna gradnja objektov je možna v okviru območja
št. 1;

a) osnovne usmeritve in pogoji za urbanistično in krajin-
sko oblikovanje območja

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Laško je na območju obravna-
vanega naselja upoštevati še naslednje pogoje pri posegih v
ureditvenem območju naselja:

– za vsak poseg na objektih kulturne dediščine ter na
varovanem območju kartuzije je obvezno predhodno prido-
biti soglasje oziroma pogoje pristojne spomeniškovarstvene
službe,

– obvezno je varovati vodni in obvodni prostor hidrolo-
škega naravnega spomenika Gračnice, za posege v tem
območju je obvezno pridobiti soglasje pristojne naravovar-
stvene in vodnogospodarske službe,

– gradnja objektov v varovalnih pasovih vodotokov ni
dovoljena,

– posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni
rob na levem in desnem bregu Gračnice ter ob ureditveni
meji naselja mora ostati neokrnjen;

b) po posameznih območjih znotraj ureditvenega ob-
močja naselja je potrebno upoštevati:

območje 1
– na prosti površini v kartni prilogi označeni z 1B name-

njeni za gradnjo stanovanjskih individualnih objektov in ob-
jektov za obrtno dejavnost brez kvarnih vplivov na okolje je
upoštevati:

– obvezen je načrten pristop k ureditvi in izgradnji ob-
močja na podlagi predhodno izdelanega prostorskega iz-
vedbenega načrta,

– obvezna je gručasta zasnova razporeditve novih ob-
jektov, praviloma morajo biti objekti z daljšimi stranicami in
slemeni vzporedni s plastnicami terena,

– obvezen je nizek višinski gabarit objektov: v pobočje
vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje oziroma na
ravnem delu terena: pritlični oziroma visokopritlični objekti z
izkoriščenim podstrešjem,

– tlorisni gabariti se morajo po obsegu prilagajati tradi-
cionalnim zasnovam objektov tega območja – podolgovat
pravokotnik praviloma v razmerju stranic 1:1,8 oziroma
1:1,5, daljša stranica objekta dolžine največ 12–14 m,

– obvezno je enotno oblikovanje streh: enak naklon
strešin simetričnih dvokapnih streh 45° in kritina opečne
barve,

– fasade naj bodo izvedene v zaglajenem zidarskem
ometu,

– izvedba balkonov je možna le po celotni dolžini vzdol-
žne fasade (ganki),

– balkoni na čelnih fasadah niso dovoljeni, ograje naj
bodo v leseni izvedbi z vertikalno položenimi deskami,

– urediti je skupno dovozno cesto za vse nove objekte,
– nova pozidava mora biti načrtovana nad višino viso-

kih voda s povratno dobo 100 let,
– na prosti površini v kartni prilogi označeni z 1C name-

njeni za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš je upoštevati:
– lokacijska dokumentacija mora biti izdelana za celot-

no območje 1C za vse predvidene objekte,
– obvezna je gručasta zasnova razporeditve objektov z

daljšimi stranicami objektov in slemeni vzporedno s konfigu-
racijo terena,

– dovozna cesta mora biti skupna za vse objekte; na
regionalno cesto je dovoljen le en cestni priključek,

– zagotoviti je enoten višinski gabarit: v pobočje vkopa-
na klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje,

– obvezno je enotno oblikovanje objektov kot je to
opisano za območje 1B,

– upoštevati je pogoje gradnje strokovne geološke
službe,

– pri prenovi centralnega dela naselja je zagotoviti na-
črten pristop na podlagi predhodne zasnove za celotno
območje osrednjega trškega prostora ter pri tem:

– zagotoviti nizek višinski gabarit objektov in oblikova-
nje z upoštevanjem tradicionalnih elementov graditeljstva na
tem območju ter oblikovanje odprtega prostora z gručasto
zasnovo obrobnih objektov;

območje 2:
– zagotoviti je raziskavo celotnega območja kartuzije

vključno z arheološkimi raziskavami terena ter izdelavo kon-
servatorskega programa,

– prioritetno je pristopiti k preoblikovanju šolskega kom-
pleksa:

– zagotoviti je nadomestno gradnjo in oblikovno kvali-
tetnejši objekt šole pod pogoji pristojne spomeniške službe,

– obvezno je prestaviti igrišče na lokacijo izven vedute
na cerkev in graščinski kompleks;

c) infrastruktura:
– enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

7. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno
oskrbno središče Šentrupert 066-1, 066-2

40. člen
Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo

na ureditvena območja naselja Šentrupert iz 6. člena tega
odloka.

Ureditveno območje naselja
Sestavni del ureditvenega območja naselja sta dva med

seboj ločena ureditvena območja za
– centralno naselje v obsegu okvirno 3,82 ha in za
– območje z gostilno Kocman in območje pokopališča

v obsegu okvirno 1,10 ha.
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Usmeritve za nadaljnje urejanja v ureditvenem območju
naselja

Znotraj celotnega ureditvenega območja so praviloma do-
voljene naslednje vrste posegov:

– adaptacije, dozidave in nadomestne gradnje obstoječih
objektov ter

– skladno z vsebinsko specifiko posameznih območij zno-
traj ureditvenega območja so dovoljene:

– spremembe namembnosti objektov za stanovanja, oskr-
bne in storitvene dejavnosti.

a) osnovne usmeritve in pogoji za urbanistično in krajin-
sko oblikovanje območja

Dopolnilna gradnja objektov v malo večjem obsegu je
možna v okviru območja št. 2A in 2B.

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Laško je na območju obravnavane-
ga naselja upoštevati še naslednje podrobnejše pogoje pri
posegih v ureditvenem območju naselja:

– posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni rob
ob ureditveni meji mora ostati neokrnjen;

– ohraniti je sedanjo rabo kmetijskih zemljišč vzhodno in
zahodno od cerkvenega kompleksa in izven ureditvenega ob-
močja naselja vsled varovanja vedute na glavno dominanto
naselja. Prav tako je pred posegi varovati strmejše pobočje pod
grebenom Vrtačka severno od naselja kot kvalitetno krajinsko
ozadje naselja;

– vse posege je gabaritno in oblikovno podrediti glavni
dominanti naselja župni cerkvi;

– s posegi v ureditvenem območju je varovati kvalitetne
zaključke naselja, objekte je locirati skladno z določili odloka o
PUP Občine Laško, pomožni objekti naj se ne locirajo tik ob
ureditveni meji;

– za vsak poseg na objektih kulturne dediščine: Šentru-
pert 89 in 91 (župnišče, kaplanija, gospodarski objekt, stara
šola), cerkvi in vaških kapelicah, je obvezno predhodno prido-
biti soglasje oziroma pogoje pristojne spomeniške službe;

b) po posameznih območjih znotraj ureditvenega obmo-
čja naselja je potrebno upoštevati:

območje 1
– obvezno je izvesti sanacijo in rekultivacijo zemljišč, ki so

bila uničena z obsežnimi zemeljskimi deli v zvezi z izgradnjo
obrtno proizvodnega območja Jecl in zagotoviti ponovno narav-
ni videz obravnavanega območja. Pri tem je upoštevati poleg
določil lokacijske dokumentacije tudi naslednje pogoje pristoj-
ne spomeniške službe Celje:

– vse kamnite škarpe je potrebno prekriti z zemeljskim
nasutjem, zatraviti in delno zasaditi,

– pri obnovi vegetacije se morajo uporabljati samorodne
vrste drevnin in sadno drevje,

– oblikovanje mas novih objektov in materiali na zunanj-
ščini morajo biti tradicionalni: zariban omet v umirjenem bar-
vnem tonu, les, opečna kritina in drugo;

– preko območja 1 je zagotoviti ponovno ureditev dovoz-
ne ceste za dostop na kmetijska zemljišča vzhodno in zahodno
ob ureditveni meji, promet na cesti ne sme biti oviran;

območje 2
– pri lociranju objektov dopolnilne gradnje stanovanjskih

individualnih hiš na prostih površinah in v kartni prilogi označe-
nih z 2A je obvezno upoštevati:

– obvezno je pred posegi na obravnavanem območju
urediti skupno dovozno cesto za vse objekte s potekom vzpo-
redno s plastnicami terena,

– objekti morajo biti z daljšimi stranicami in slemeni vzpo-
redni s plastnicami terena,

– zagotoviti je enoten višinski gabarit objektov v pobočje
vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje,

– tlorisna zasnova objektov podolgovat pravokotnik s tlori-
snim gabaritom največ 12 m x 8 m,

– obvezno je enotno oblikovanje streh: enak naklon stre-
šin simetričnih dvokapnih streh 45° ter kritina v opečni barvi,

– okolico objektov je v čimvečji meri zasaditi s sadnim
drevjem,

– na prostih površinah v kartni prilogi označenih z 2 B je
predvidena izgradnja osrednjega vaškega centra,

– obvezen je načrten pristop k izgradnji tega območja in
izdelava prostorskega izvedbenega načrta,

– obvezen je nizek višinski gabarit objektov (praviloma
pritličje in izkoriščeno podstrešje) za oskrbne in storitvene de-
javnosti ter stanovanja zaradi izpostavljenosti območja in varo-
vanja vedut na cerkveni kompleks,

– zasnova objektov mora biti obvezno gručasta, oblikovati
je osrednji odprt vaški prostor ob dendroloških objektih,

– oblikovanje streh in barve kritin morajo biti enotne kot je
to opisano za območje 2A,

– večjo pozornost je pri oblikovanju območja nameniti
navezavam na obstoječa območja in objekte ter pri tem zagoto-
viti potreben dodatni program centralnih dejavnosti za naselje;

c) infrastruktura:
– enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

8. Dodatni pogoji za posege na območju urbanistične
zasnove naselja Laško in Rimske Toplice

41. člen
Območja znotraj urbanistične zasnove naselja Laško in

Rimske Toplice, ki se urejajo izključno na podlagi tega odloka.

Poleg skupnih določil je potrebno upoštevati:
– za vse posege v prostor v okviru opredeljenih zaključe-

nih območij za proizvodne dejavnosti in centralne dejavnosti ter
pretežno nepozidanih območij za stanovanjsko gradnjo, je tre-
ba predhodno izdelati posebne strokovne podlage, ki bodo
celovito obravnavale urbanistično arhitektonsko zasnovo, pro-
metno komunalno in energetsko infrastrukturo, razen za adap-
tacije, obnove, rekonstrukcije in gradnje prizidkov obstoječih
objektov in gradnjo pomožnih objektov v okviru funkcionalnih
zemljišč.

42. člen
Če se v postopku priprave lokacijske dokumentacije za

posamezni objekt, napravo ali prostorsko ureditev ugotovi, da
je potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okolje-
varstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se
takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo
ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja na-
ravni in kulturni značaj krajine, zmanjšujejo obremenitve v oko-
lje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovani izgled območja.

VIII. KONČNE DOLOČBE

43. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za ob-

močje Občine Laško je stalno na vpogled na Oddelku za
gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško.

44. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati za obmo-

čje Občine Laško odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
Občino Laško (Uradni list SRS, št. 35/87) in spremembe in
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dopolnitve tega odloka (Uradni list RS, št. 8/90, 35/90,
43/90, 23/97, 3/98, 9/98, 38/99, 64/99, 76/00,
100/00).

45. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

inšpekcijska služba.

46. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35001-02/2000
Laško, dne 19. junija 2002.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

SLOVENSKE KONJICE

3899. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije
investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi
z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Draža vas

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in
19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi
korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razpravi o dokumentu identifikacije

investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi

z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Draža vas

1. člen
Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije inve-

sticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne
infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdela-
la ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9.
2002 za območje Krajevne skupnosti Draža vas.

2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpo-

gled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v prostorih
Doma krajanov Draža vas, in sicer trideset dni od objave tega
sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen
Zainteresirani krajani lahko podajo pisne pripombe, mne-

nja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo
pisno na Krajevno skupnost Draža vas ali Občino Slovenske
Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-1
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3900. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije
investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi
z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Jernej

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in
19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi
korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razpravi o dokumentu identifikacije

investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi

z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Jernej

1. člen
Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije inve-

sticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne
infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdela-
la ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9.
2002 za območje Krajevne skupnosti Jernej.

2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpo-

gled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v prostorih
Osnovne šole Jernej, Jernej 16, Jernej, in sicer trideset dni
od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen
Zainteresirani krajani lahko podajo pisne pripombe, mne-

nja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo
pisno na Krajevno skupnost Jernej ali Občino Slovenske
Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-2
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3901. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije
investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi
z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Loče

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in
19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi
korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razpravi o dokumentu identifikacije

investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi

z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Loče

1. člen
Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije inve-

sticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne
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infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdela-
la ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9.
2002 za območje Krajevne skupnosti Loče.

2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpo-

gled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v pisarni
Krajevne skupnosti Loče, Stari trg 6, Loče, in sicer trideset
dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen
Zainteresirani krajani lahko podajo pisne pripombe, mne-

nja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo
pisno na Krajevno skupnost Loče ali Občino Slovenske Konji-
ce, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-3
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3902. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije
investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi
z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Polene

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in
19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi
korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razpravi o dokumentu identifikacije

investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi

z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Polene

1. člen
Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije inve-

sticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne
infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdela-
la ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9.
2002 za območje Krajevne skupnosti Polene.

2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpo-

gled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v prostorih
Doma krajanov Polene, in sicer trideset dni od objave tega
sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen
Zainteresirani krajani lahko podajo pisne pripombe, mne-

nja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo
pisno na Krajevno skupnost Polene ali Občino Slovenske
Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-4
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3903. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije
investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi
z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Spodnje Grušovje

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in
19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi
korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razpravi o dokumentu identifikacije

investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi

z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Spodnje Grušovje

1. člen
Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije inve-

sticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne
infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdela-
la ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9.
2002 za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje.

2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpo-

gled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) na naslovu
Spodnje Grušovje 31, Spodnje Grušovje, in sicer trideset dni
od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen
Zainteresirani krajani lahko podajo pisne pripombe, mne-

nja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo
pisno na Krajevno skupnost Spodnje Grušovje ali Občino
Slovenske Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-5
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3904. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije
investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi
z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Zbelovo

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in
19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi
korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razpravi o dokumentu identifikacije

investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi

z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Zbelovo

1. člen
Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije inve-

sticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne
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infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdela-
la ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9.
2002 za območje Krajevne skupnosti Zbelovo.

2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpo-

gled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v prostorih
Doma krajanov Zbelovo, in sicer trideset dni od objave tega
sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen
Zainteresirani krajani lahko podajo pisne pripombe, mne-

nja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo
pisno na Krajevno skupnost Zbelovo ali Občino Slovenske
Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-6
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3905. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije
investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi
z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Zeče

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in
19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi
korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razpravi o dokumentu identifikacije

investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi

z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Zeče

1. člen
Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije inve-

sticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne
infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdela-
la ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9.
2002 za območje Krajevne skupnosti Zeče.

2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpo-

gled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v prostorih
Gruntnar (sejna soba KS Zeče), Spodnje Preloge 26, Zeče,
in sicer trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen
Zainteresirani krajani lahko podajo pisne pripombe, mne-

nja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo
pisno na Krajevno skupnost Zeče ali Občino Slovenske Konji-
ce, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-7
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3906. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije
investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi
z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Žiče

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o sa-
moprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena
statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99
in 19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na
prvi korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razpravi o dokumentu identifikacije

investicijskega projekta izgradnje in
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi

z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Žiče

1. člen
Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije

investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne
javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga
je izdelala ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice,
z dne 3. 9. 2002 za območje Krajevne skupnosti Žiče.

2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na

vpogled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v
prostorih Doma krajanov Žiče, in sicer trideset dni od
objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen
Zainteresirani krajani lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo pisno na Krajevno skupnost Žiče ali Občino Slo-
venske Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-8
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

ŠALOVCI

3907. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne
samoupravne skupnosti Občine Šalovci

Na podlagi 11. člena zakona o samoupravnih narodnih
skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94) in 26. člena statuta
Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Šalov-
ci   kot predsednik Sveta Madžarske narodne samoupravne
skupnosti Občine Šalovci

r a z p i s u j e m
volitve v Svet Madžarske narodne samoupravne

skupnosti Občine Šalovci

Dan, ko bodo volitve, je nedelja, 10. november 2002.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna
opravila, se šteje 2. september 2002.



Stran 8680 / Št. 79 / 11. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3882. Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano

vrednost 8593
3883. Pravilnik o nivojskih prehodih ceste preko železni-

ške proge 8634
3884. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

avto šolah 8650
3885. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto

premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec avgust 2002 8650

BANKA SLOVENIJE
3886.  Sklep o spremembi sklepa o vzpostavitvi in vodenju

registra transakcijskih računov 8651

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3887. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust

2002 8651

OBČINE
BREZOVICA

3888. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno tele-
komunikacijsko omrežje na območju Občine Bre-
zovica 8652
BREŽICE

3889. Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na področju Občine
Brežice 8652

3890. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Brežice 8654
CERKNO

3891. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje na območju Občine Cerkno 8655
DORNAVA

3892. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije obči-
ne Dornava 8655
DRAVOGRAD

3893. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno tele-
komunikacijsko omrežje na območju Občine Dra-
vograd 8656
HRASTNIK

3894. Pravila o plakatiranju v času volilne kampanje na ob-
močju Občine Hrastnik 8657
HRPELJE-KOZINA

3895. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot
za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpe-
lje-Kozina

3896. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Hrpelje-Kozina 8658
KRIŽEVCI

3897. Pogoji za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov
na območju Občine Križevci med volilno kampanjo
za volitve 2002 8658
LAŠKO

3898. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ure-
ditvenih pogojev Občine Laško 8659
SLOVENSKE KONJICE

3899. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije in-
vesticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lo-
kalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri-
spevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas 8677

3900. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije in-
vesticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lo-
kalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri-
spevka za območje Krajevne skupnosti Jernej 8677

3901. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije in-
vesticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lo-
kalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri-
spevka za območje Krajevne skupnosti Loče 8677

3902. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije in-
vesticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lo-
kalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri-
spevka za območje Krajevne skupnosti Polene 8678

3903. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije in-
vesticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lo-
kalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri-
spevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje
Grušovje 8678

3904. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije in-
vesticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lo-
kalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri-
spevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo 8679

3905. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije in-
vesticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lo-
kalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri-
spevka za območje Krajevne skupnosti Zeče 8679

3906. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije in-
vesticijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lo-
kalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri-
spevka za območje Krajevne skupnosti Žiče 8679
ŠALOVCI

3907. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samo-
upravne skupnosti Občine Šalovci 8680

Št. 006-01-01/02
Domanjševci, dne 2. septembra 2002.

Predsednik Sveta
Vendel Škaper l. r.

Mint a Šalovci Községi Magyar Nemzeti  Önigazgatási
Közösség Tanácsának elnöke az Önkormányzati Nemzeti
Közösségekrõl szóló törvény 11. szakaszának  (SZK Hiva-
talos lapja 65/94. sz.) és a Šalovci Községi Magyar Nem-
zeti  Önigazgatási Közösség Statútumának 26. szakasza
alapján

k i í r o m
A Šalovci Községi Magyar Nemzeti  Önigazgatási

Közösség Tanácsába  való választásokat

A választások napja 2002. november 10-e. A választá-
sok kiírásának napja, amellyel elkezdõdnek a választási
teendõk 2002. szeptember 2.

Szám: 006-01-01/02
Domonkosfa, 2002. szeptember 2-án

Vendel Škaper s. k.
A Tanács elnöke

VSEBINA

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 – Transakcijski račun 02922-0011569767
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