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DRŽAVNI SVET

5434. Izvolitev predsednika Državnega sveta
Republike Slovenije

Na podlagi 43. člena zakona o državnem svetu (Ura-
dni list RS, št. 44/92) in prvega ter drugega odstavka
7. člena poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št.
44/93 in 14/99) je Državni svet Republike Slovenije na
seji dne 17. 12. 2002

i z v o l i l

za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
Janeza Sušnika.

Št. 020-02/92-29/15
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Predsedujoči
Državnega sveta

Republike Slovenije
Janez Komljanec l. r.

5435. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta
Republike Slovenije

Na podlagi 43. člena zakona o državnem svetu (Ura-
dni list RS, št. 44/92) in prvega ter drugega odstavka
7. člena poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št.
44/93 in 14/99) je Državni svet Republike Slovenije na
seji dne 17. 12. 2002

i z v o l i l

za podpredsednika Državnega sveta Republike Slove-
nije Jožeta Staniča.

Št. 020-02/92-29/16
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Predsednik
Državnega sveta

Republike Slovenije
Janez Sušnik l. r.

5436. Imenovanje sekretarja Državnega sveta
Republike Slovenije

Na podlagi 46. člena zakona o državnem svetu (Uradni
list RS, št. 44/92) in14. člena poslovnika Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 44/93 in 14/99) je Državni svet Republi-
ke Slovenije na seji dne 17. 12. 2002

i m e n o v a l

za sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije
Primoža Hainza.

Št. 020-02/92-29/17
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Predsednik
Državnega sveta

Republike Slovenije
Janez Sušnik l. r.

5437. Izvolitev predsednice in člane Mandatno-
imunitetne komisije Državnega sveta
Republike Slovenije

Na podlagi 45. člena zakona o državnem svetu (Uradni
list RS, št. 44/92) in prvega odstavka 5. člena poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93 in 14/99) je
Državni svet Republike Slovenije na seji dne 17. 12. 2002

i z v o l i l

predsednico in člane Mandatno-imunitetne komisije Dr-
žavnega sveta Republike Slovenije

za predsednico:
Petro Kersnič;
za člane:
mag. Stojana Binderja,
Ladislava Kalužo,
Antona Kampuša in
Darka Frasa.

Št. 020-02/92-30/1
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Predsedujoči
Državnega sveta

Republike Slovenije
Jožef Jeraj l. r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
5438. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak

svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za požrtvovalno delo v dobro slovenske države pode-
ljujem

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije
dr. Zdenku Roterju;

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije:
Božu Kovaču,
dr. Mihi Ribariču,
Marjanu Šiftarju;

Častni znak svobode Republike Slovenije:
Martinu Cerkveniku,
Andreji Furlan Šinkovec,
Francu Godeši,
Bojani Hudales Kori,
mag. Olgi Jakhel Dergan,
Idi Močivnik
Petru Šefmanu,
Petru Tošu,
Mihi Vrhuncu,
Milovanu Zorcu.

Št. 996-01-66/2002
Ljubljana, dne 6. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5439. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dolgoletno fotoreportersko delo, pomembno za slo-
vensko narodno skupnost v Italiji, podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Mariu Magajni.

Št. 996-01-24/2002
Ljubljana, dne 16. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

5440. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni
notranji revizor in preizkušeni državni notranji
revizor

Na podlagi drugega odstavka 100.a člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) izdajam

P R A V I L N I K
o izdajanju potrdil za naziva državni notranji
revizor in preizkušeni državni notranji revizor

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za pridobitev nazivov državni

notranji revizor (v nadaljevanju: DNR) oziroma preizkušeni
državni notranji revizor (v nadaljevanju: PDNR), izvedbo pro-
grama izobraževanja, opravljanje izpitov za pridobitev revi-
zorskih nazivov DNR oziroma PDNR (v nadaljevanju: izpitov
za pridobitev revizorskih nazivov), varstvo pravic kandidatov
in izdajanje potrdil za revizorska naziva.

Ta pravilnik določa tudi organe, ki skrbijo za izvedbo
programa izobraževanja, njihovo sestavo in pogoje za ime-
novanje.

2. člen
Naziv DNR ali PDNR morajo imeti zaposleni v Službi za

nadzor proračuna Ministrstva za finance in v notranje revizij-
skih službah pri neposrednih in posrednih proračunskih upo-
rabnikih na delovnih mestih, za katera je to določeno v
internih aktih.

3. člen
Program izobraževanja, ki ga organizira Ministrstvo za

finance, določa cilje izobraževanja, predmete in njihove no-
silce, vsebino predmetov in predavatelje za posamezne vse-
bine znotraj predmetov, število ur izobraževanja iz posamez-
nih predmetov, skrbnika programa in opravljanje izpitov.

Izvedbo programa izobraževanja in opravljanja izpita za
pridobitev revizorskih nazivov v skladu s tem pravilnikom
lahko Ministrstvo za finance poveri drugi strokovno uspo-
sobljeni organizaciji (v nadaljevanju: izvajalec programa).

Minister, pristojen za finance izdaja potrdila za revizor-
ska naziva na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 4. in
5. člena tega pravilnika.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV REVIZORSKIH NAZIVOV

4. člen
Naziv DNR lahko pridobi oseba (v nadaljevanju: kandi-

dat), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima univerzitetno izobrazbo,
2. ima najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju

revizije oziroma 2 leti na področju finančnega poslovanja pri
neposrednem ali posrednem proračunskem uporabniku ali
najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju revizije oziroma
3 leta na področju finančnega poslovanja v javnem ali zase-
bnem sektorju,

3. je opravil izpit za revizorski naziv DNR.
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5. člen
Naziv PDNR lahko pridobi kandidat, ki izpolnjuje na-

slednje pogoje:
1. ima univerzitetno izobrazbo,
2. ima naziv državni revizor (v nadaljnjem besedilu: DR)

ali DNR,
3. ima najmanj 5 let revizijskih izkušenj, od tega naj-

manj 3 leta po pridobitvi naziva DR ali DNR,
4. je opravil izpit za revizorski naziv PDNR.

6. člen
Izpit iz tretje točke 4. člena in četrte točke 5. člena je

sestavljen iz preizkusov znanja iz predmetov po programu
izobraževanja in zagovora zaključne naloge.

III. IZVEDBA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA

7. člen
Program izobraževanja se javno objavi skupaj s pogoji,

na podlagi katerih se izvede izbira kandidatov.

8. člen
Izvajanje programa izobraževanja obsega predavanja in

vaje, preizkuse znanja ter pripravo in zagovor zaključne na-
loge

IV. PREIZKUS ZNANJA IN ZAKLJUČNA NALOGA

9. člen
Po zaključku predavanj iz vsakega predmeta opravlja

kandidat pisni preizkus znanja.
Najzgodnejši rok za prvi preizkus znanja za posamez-

ni predmet je lahko petnajst dni po zaključku predavanj. Za
vsak preizkus znanja se določita dva redna roka. Izpitna
komisija lahko določi tudi izredni rok, na katerega se lahko
prijavi kandidat, ki preizkusa znanja v rednem roku ni opra-
vil.

Kandidat se mora prijaviti k preizkusu znanja najkasne-
je osem dni pred napovedanim rokom. Kandidat mora biti
pismeno obveščen o opravljanju preizkusa.

10. člen
Uspeh pri preizkusu znanja določi nosilec predmeta iz

21. člena tega pravilnika z oceno: kandidat je preizkus
znanja “opravil” ali “ni opravil”. Kandidat je preizkus znanja
opravil, če je dosegel najmanj 55 odstotkov možnih točk.

V postopku ocenjevanja je kandidatu zagotovljena ano-
nimnost.

O rezultatu preizkusa znanja mora biti kandidat pisme-
no obveščen najkasneje v roku dveh tednov.

11. člen
Če kandidat preizkusa znanja ne opravi, ga lahko po-

navlja trikrat, od tega prvič brezplačno.

12. člen
Opravljanja preizkusa znanja je lahko oproščen kandi-

dat, ki predloži ustrezna pisna dokazila, da je že opravil
preizkus znanja iz enakega predmeta, ki ustreza zahtevnosti
in obsegu preizkusa znanja po programu izobraževanja.

O oprostitvi opravljanja preizkusa znanja odloča na
prošnjo kandidata izpitna komisija in o svoji odločitvi pisno
obvesti kandidata.

13. člen
Ko kandidat uspešno opravi vse preizkuse znanja po

programu izobraževanja, predloži izpitni komisiji zaključno
nalogo.

Kandidat mora temo izbrane zaključne naloge prijaviti
najkasneje en mesec po zadnjem rednem roku za preizkus
znanja. Kasnejša prijava je možna le po odobritvi izpitne
komisije.

Temo zaključne naloge odobri izpitna komisija na pre-
dlog kandidata. Predlog mora vsebovati naslov in dispozicijo
zaključne naloge.

O svoji odločitvi mora izpitna komisija kandidata obve-
stiti najkasneje v osmih dneh po predložitvi.

14. člen
Zaključna naloga zajema aplikacijo pridobljenega zna-

nja na praktičnem primeru in obsega praviloma 25 do 40
strani.

Kandidat mora zaključno nalogo predložiti najkasneje v
treh mesecih po zadnjem rednem roku za preizkus znanja.
Kasnejša predložitev je možna v upravičenih primerih le po
odobritvi izpitne komisije.

15. člen
Kandidat zagovarja zaključno nalogo pred izpitno komi-

sijo ustno. Zagovor traja največ 45 minut. Zagovor zaključne
naloge se oceni z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.

Če kandidat zagovora zaključne naloge ne opravi
uspešno, jo lahko popravi in jo po poteku enega meseca
ponovno zagovarja. Kandidat lahko pripravi novo nalogo in
jo zagovarja, vse ob smiselnem upoštevanju določil 13. in
14. člena tega pravilnika.

16. člen
Kadar se program izobraževanja izvaja po drugem od-

stavku 3. člena tega pravilnika, izda izvajalec programa kan-
didatu po uspešnem zagovoru zaključne naloge listino, v
kateri potrdi, da je kandidat uspešno opravil vse preizkuse
znanja po programu izobraževanja in zagovor zaključne na-
loge.

Listina iz prejšnjega odstavka je podlaga za izdajo potr-
dila iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.

V. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV

17. člen
Zaradi kršitev pravic kandidatov pri opravljanju preizku-

sa znanja, zagovoru zaključne naloge ali oprostitvi opravlja-
nja preizkusa znanja lahko kandidat vloži ugovor na izpitno
komisijo.

Ugovor lahko vloži kandidat v roku petih dni, od preje-
ma rezultatov preizkusa znanja, prejema odločitve o oprosti-
tvi opravljanja preizkusa znanja ali zagovora zaključne nalo-
ge. Komisija mora odločiti v osmih dneh ter o svoji odločitvi
v treh dneh pisno obvestiti kandidata. Odločitev komisije je
dokončna.

VI. ORGANI, KI SKRBIJO ZA IZVEDBO PROGRAMA
IZOBRAŽEVANJA

18. člen
Za izvajanje programa izobraževanja skrbi programski

svet, izpitna komisija, nosilci predmetov, predavatelji in skr-
bnik programa.
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Osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti najmanj
univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj s
področja, ki predstavlja vsebino izobraževalnega programa.

19. člen
Programski svet ima pet članov, ki jih imenuje minister,

pristojen za finance na predlog državnega sekretarja pristoj-
nega za proračun in ima naslednje naloge:

1. sprejme načrt izvedbe programa izobraževanja,
2. odobri nosilce in predavatelje za posamezne pred-

mete,
3. določi sistem ocenjevanja,
4. spremlja kakovost izvajanja programa in sprejema

ukrepe za njegovo izvajanje,
5. določi merila in način ocenjevanja dela predavate-

ljev,
6. odloča o drugih vprašanjih v zvezi z izvajanjem pro-

grama in določa nosilce posameznih nalog.
Eden od članov programskega sveta je skrbnik progra-

ma.
Programski svet ima tajnika, ki skrbi za administrativno-

tehnično podporo pri pripravi sej sveta in izvajanju njegovih
odločitev.

Programski svet dela po poslovniku, ki ga sprejme na
prvi redni seji.

Kadar se program izobraževanja izvaja po drugem od-
stavku 3. člena tega pravilnika, se sestava in način imenova-
nja članov programskega sveta določi v pogodbi z izvajal-
cem programa ob smiselni uporabi določb 18. člena in
prejšnjih odstavkov tega člena tega pravilnika.

20. člen
Izpitno komisijo sestavljajo nosilci predmetov in skrbnik

programa. Predsednika komisije in njegovega namestnika
imenuje minister, pristojen za finance. Za namestnika nosil-
ca predmeta se določi eden od predavateljev istega pred-
meta.

Izpitna komisija ima naslednje naloge:
1. odloča o oprostitvi opravljanja preizkusa znanja,
2. določa roke preizkusa znanja,
3. ocenjuje zagovor zaključnih nalog,
4. odloča o pritožbah kandidatov,
5. odloča o drugih vprašanjih v zvezi s preizkusi znanja

in zaključnimi nalogami.
Izpitna komisija ima tajnika, ki skrbi za administrativno-

tehnično podporo pri pripravi sej komisije in izvajanju njenih
odločitev, vodi dokumentacijo v zvezi z delom komisije in
evidenco o opravljenih preizkusih znanj ter zaključnih nalo-
gah kandidatov.

Izpitna komisija odloča v sestavi predsednika in dveh
članov ali njihovih namestnikov. Sestavo izpitne komisije za
posamezno nalogo določi predsednik izpitne komisije. Ka-
dar komisija odloča o zadevah, ki se nanašajo na posamezni
predmet, mora biti eden od članov komisije nosilec predme-
ta v zadevi, ki se obravnava.

Podrobnejše delovanje komisije določi komisija v svo-
jem poslovniku.

Kadar se program izobraževanja izvaja po drugem od-
stavku 3. člena tega pravilnika, se sestava in način imenova-
nja članov programskega sveta določi v pogodbi z izvajal-
cem programa ob smiselni uporabi določb 18. člena in
prejšnjih odstavkov tega člena tega pravilnika.

21. člen
Nosilec predmeta ima naslednje naloge:
1. na podlagi povzetkov učnih načrtov, ki jih za posa-

mezno temo pripravijo predavatelji, pripravi povzetek učne-

ga načrta za cel predmet in usklajuje njegovo izvajanje s
predavatelji posameznih vsebin, ki sestavljajo predmet,

2. na predlog predavateljev pripravi vprašanja za preiz-
kus znanja,

3. na podlagi ocen preizkusov znanja, ki jih podajo
predavatelji, določi oceno iz posameznega predmeta,

4. objavi rezultate opravljanja preizkusov znanja.

22. člen
Skrbnik programa ima naslednje naloge:
1. spremlja izvajanje programa izobraževanja,
2. koordinira delo med programskim svetom, izpitno

komisijo in izvajalcem programa,
3. poroča programskemu svetu o izvajanju programa,
4. sodeluje s kandidati.

VII. POTRDILO ZA REVIZORSKI NAZIV

23. člen
Ko kandidat izpolni vse pogoje po 4. oziroma 5. členu

tega pravilnika, mu minister, pristojen za finance izda potrdi-
lo za revizorski naziv.

24. člen
Osebi, ki je pridobila naziv preizkušeni državni revizor

(PDR) na podlagi zakona o računskem sodišču (Uradni list
RS, št. 11/01), se prizna naziv PDNR.

Potrdilo o revizorskem nazivu izda minister, pristojen za
finance.

25. člen
Revizorski naziv DNR se lahko prizna osebi, ki je pri-

merljiv revizorski naziv pridobila v tujini ali Republiki Sloveni-
ji, če predloži ustrezne dokaze, in če je bil ta naziv pridob-
ljen pod enako zahtevnimi pogoji, kot jih določa ta pravilnik.

O priznanju revizorskega naziva in morebitnih dodatnih
pogojih za priznanje odloča minister, pristojen za finance.

26. člen
Ministrstvo za finance, Služba za nadzor proračuna

vodi imenik DNR in PDNR. Podatki iz imenika so javni.
Potrdilo o revizorskem nazivu za DNR in PDNR po tem

pravilniku je javna listina. Revizorski naziv se uporablja tako,
da se pristavi za imenom in priimkom imetnika potrdila.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Osebi, ki ima univerzitetno izobrazbo ter najmanj eno

leto izkušenj pri revidiranju proračunskih uporabnikov in je
pred uveljavitvijo tega pravilnika vpisala program izobraževa-
nja oziroma pridobila naziv preizkušeni notranji revizor, revi-
zor, pooblaščeni revizor ali državni revizor, se prizna naziv
DNR po predložitvi certifikata oziroma potrdila o opravljenih
vseh izpitih, ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo (SIR) ali
Ministrstvo za finance ali Računsko sodišče.

28. člen
Kandidat ki je pridobil naziv DNR po prejšnjem členu,

se lahko prijavi k izpitu za naziv PDNR ne glede na 3. točko
5. člena, če opravi izpit iz predmeta notranja revizija iz
predmetnika za DNR.



Uradni list Republike Slovenije Št. 112 / 20. 12. 2002 / Stran 13509

29. člen
Javni uslužbenci, zaposleni na delovnih mestih iz

2. člena tega pravilnika pri proračunskih uporabnikih dolo-
čenih v 19. členu zakona o javnih financah, morajo prido-
biti naziv DNR ali PDNR v 24. mesecih od uveljavitve tega
pravilnika.

30. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

izdajanju potrdil za revizorske nazive (Uradni list RS, št.
72/02).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 21779/02
Ljubljana, dne 6. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

5441. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero
davkov po zakonu o davkih občanov za leto
2003

Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov (Ura-
dni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št.
48/90, 8/91 in 7/93) izdaja minister za finance Republike
Slovenije

P R A V I L N I K
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po

zakonu o davkih občanov za leto 2003

I
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določe-

ni v 150. členu zakona o davkih občanov (v nadaljnjem
besedilu: zakon), se valorizirajo tako, da znašajo:

a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

2,782.764 5
2,782.764 12,505.121 139.138,38 + 6 nad 2,782.764

12,505.121 22,239.024 722.479,63 + 7 nad 12,505.121
22,239.024 31,961.380 1,403.852,92 + 8 nad 22,239.024
31,961.380 41,695.282 2,181.641,35 + 9 nad 31,961.380
41,695.282 51,417.639 3,057.692,61 + 10 nad 41,695.282
51,417.639 61,151.540 4,029.928,23 + 11 nad 51,417.639
61,151.540 70,873.896 5,100.657,52 + 12 nad 61,151.540
70,873.896 80,607.801 6,267.340,31 + 13 nad 70,873.896
80,607.801 7,532.747,56 + 14 nad 80,607.801

b) III. dedni red (dedi in babice)

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

2,782.764 8
2,782.764 12,505.121 222.621,31 + 9 nad 2,782.764

12,505.121 22,239.024 1,097.633,47 + 10 nad 12,505.121
22,239.024 31,961.380 2,071.023,78 + 11 nad 22,239.024
31,961.380 41,695.282 3,140.482,79 + 12 nad 31,961.380

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

41,695.282 51,417.639 4,308.551,05 + 13 nad 41,695.282
51,417.639 61,151.540 5,572.457,29 + 14 nad 51,417.639
61,151.540 70,873.896 6,935.203,56 + 15 nad 61,151.540
70,873.896 80,607.801 8,393.556,96 + 16 nad 70,873.896
80,607.801 9,950.981,53 + 17 nad 80,607.801

c) vse druge

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

2,782.764 11
2,782.764 12,505.121 306.104,22 + 13 nad 2,782.764

12,505.121 22,239.024 1,570.010,45 + 15 nad 12,505.121
22,239.024 31,961.380 3,030.096,01 + 17 nad 22,239.024
31,961.380 41,695.282 4,682.896,59 + 19 nad 31,961.380
41,695.282 51,417.639 6,532.338,20 + 21 nad 41,695.282
51,417.639 61,151.540 8,574.032,80 + 23 nad 51,417.639
61,151.540 70,873.89610,812.830,35 + 25 nad 61,151.540
70,873.896 80,607.80113,243.419,39 + 27 nad 70,873.896
80,607.801 15,871.573,22 + 30 nad 80,607.801

II
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v

159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo
za:

a) stavbe

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1,454.891,25 0,10
1,454.891,25 8,082.720,28 1.454,76 + 0,20 nad 1,454.891,25
8,082.720,28 16,165.437,05 14.710,36 + 0,30 nad 8,082.720,28

16,165.437,05 24,248.158,51 38.958,52 + 0,45 nad 16,165.437,05
24,248.158,51 32,330.876,44 75.330,62 + 0,65 nad 24,248.158,51
32,330.876,44 41,683.733,51 127.868,43 + 0,85 nad 32,330.876,44
41,683.733,51 207.367,73 + 1,00 nad 41,683.733,51

b) prostore za počitek in rekreacijo

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1,454.891,25 0,20
1,454.891,25 8,082.720,28 2.909,83 +0,40 nad 1,454.891,25
8,082.720,28 16,165.437,05 29.421,07 +0,60 nad 8,082.720,28

16,165.437,05 24,248.158,51 77.917,38 +0,80 nad 16,165.437,05
24,248.158,51 32,330.876,44 142.579,12 +1,00 nad 24,248.158,51
32,330.876,44 41,683.733,51 223.406,28 +1,25 nad 32,330.876,44
41,683.733,51 340.317,14 +1,50 nad 41,683.733,51

c) poslovne prostore

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1.454.891,25 0,15
1.454.891,25 8.082.720,28 2.181,82 +0,35 nad 1.454.891,25
8.082.720,28 16.165.437,05 25.379,85 +0,55 nad 8.082.720,28

16.165.437,05 24.248.158,51 69.834,64 +0,75 nad 16.165.437,05
24.248.158,51 32.330.876,44 130.455,18 +1,00 nad 24.248.158,51
32.330.876,44 200.543,94 +1,25 nad 32.330.876,44

d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 26.557
SIT, za vsak nadaljnji meter 10.394 SIT.
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III
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na

srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v letu
2003 valorizira tako, da znaša 41.569 SIT.

IV
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 21815/02
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

5442. Pravilnik o spremembi odredbe o uvedbi
agromelioracije na območju Občine Cerkno

Na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 - odl. US, 68/00 - odl.
US, 27/02 - odl. US in 67/02) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi odredbe o uvedbi agromelioracije

na območju Občine Cerkno

1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracije na območju Obči-

ne Cerkno (Uradni list RS, št. 45/99) se v naslovu in v 1.,
5., 6., 7., 9. in 10. členu beseda »odredba« v različnih
sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznem sklonu.

2. člen
V 2. členu se v prvi alinei prvega odstavka črtajo na-

slednje parcelne številke: 509/1, 509/2, 588/1, 589/1,
592/1, 592/2, 594/1, 594/2 in 598/1.

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

dnem listu RS.

Št. 329-09-10/2002
Ljubljana, dne 18. novembra 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

5443. Pravilnik o spremembi signalnega pravilnika

Na podlagi tretjega odstavka 50. člena zakona o varno-
sti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
minister za promet

P R A V I L N I K
o spremembi signalnega pravilnika

1. člen
V signalnem pravilniku (Uradni list RS, št. 32/02) se

v 92. členu besedilo “1. januarja 2003” nadomesti z
“14. decembra 2003”.

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

dnem listu RS.

Št. 2610-26/2002
Ljubljana, dne 13. decembra 2002.

Minister
za promet

Jakob Presečnik l. r.

5444. Pravilnik o prepovedi uporabe cestno-
železniških prehodov

Na podlagi osmega odstavka 109. člena zakona o
varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00)
izdaja minister za promet

P R A V I L N I K
o prepovedi uporabe cestno-železniških

prehodov

1. člen
Prepove se uporaba naslednjih cestno-železniških pre-

hodov:
– na železniški progi Dobova – Ljubljana, v km:

537.589; 537.795; 542.835; 542.970; 543.195;
– na železniški progi Zidani most – Šentilj, v km:

518.371; 523.310; 564.354; 565.145;
– na železniški progi Celje – Velenje, v km 21.779;
– na železniški progi Maribor – Prevalje, v km: 6.638;
– na železniški progi Ormož – Murska Sobota – Ho-

doš, v km: 15.701; 17.706; 34.864;
– na železniški progi Grosuplje – Kočevje, v km 8.513;
– na železniški progi Pivka – Ilirska Bistrica, v km

13.219; 13.732.

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

listu RS.

Št. 2610-24/2002
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.

Minister
za promet

Jakob Presečnik l. r.

5445. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa atipične kokošje kuge

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

in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa atipične kokošje kuge

I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih po-

šiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge (Uradni
list RS, št. 56/01 in 74/02) se v prilogi 1 za besedilom
»Kraljevina Danska« doda vejica in besedilo »Avstralija –
državi Viktorija in Novi Južni Wales«.

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

dnem listu RS.

Št. 323-295/01-2
Ljubljana, dne 4. decembra 2002.

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

5446. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o
prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz
Ljudske Republike Kitajske

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi prepovedi uvoza
zaradi preprečevanja ostankov škodljivih snovi v živilih žival-
skega izvora in varovanja zdravja živali

O D L O Č B O
o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi

uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz Ljudske
Republike Kitajske

I
V odločbi o prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvira-

jo iz Ljudske Republike Kitajske (Uradni list RS, št. 94/02),
se v I. delu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Zaradi preprečitve vnosa kloramfenikola ali drugih
ostankov škodljivih snovi v prehransko verigo ljudi in živali se
prepoveduje uvoz živil in krme, ki so živalskega izvora in
izvirajo iz Ljudske Republike Kitajske.«

V drugem odstavku se v četrti alinei za besedo »čreva«
doda vejica in besedilo »rake vrste Procambrus clarkii, ki se
ulovijo v naravnih sladkih vodah, ter za surimi, pridobljen iz
rib, katerih uvoz ni prepovedan«.

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

dnem listu RS.

Št. 323-513/2002-1
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.

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

USTAVNO SODIŠČE

5447. Sklep o ugotovitvi, da prvi in šesti odstavek
209. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju in četrti odstavek 2. člena in prvi
in drugi odstavek 4. člena pravilnika o določanju
zavarovalnih osnov in postopkov za razvrščanje
v zavarovalne osnove niso v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Jer-
neja Jermana iz Vodic, Tomaža Hafnerja iz Škofje Loke,
Bogdana Greifa iz Kranja, Janeza Burice iz Ljubljane, Jane-
za Funkla iz Dola pri Hrastniku, Erika Kralja iz Maribora,
Romana Tomaniča iz Lovrenca na Dravskem polju, Dušana
Škrbca iz Škofje Loke in Janje Luin iz Kopra na seji dne
5. decembra 2002

s k l e n i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
230.a člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) se
zavrže.

2. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti
prvega in šestega odstavka 209. člena zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 124/00 in 109/01) se zavrnejo.

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
454. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju iz prejšnje točke se zavrže.

4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in po-
stopkov za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS,
št. 9/99) se zavrže.

5. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti četrtega odstavka 2. člena in prvega in drugega
odstavka 4. člena pravilnika o določanju zavarovalnih osnov
in postopkov za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni
list RS, št. 45/00 in 19/02) se zavrne.

6. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti sklepa o kriterijih in merilih za znižanje zavaroval-
nih osnov za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (Uradni list RS, št. 10/99) se zavrže.

7. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti sklepa o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list
RS, št. 95/99) se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki so samostojni podjetniki posamezniki in

odvetniki, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje vključeni kot samozaposlene osebe po 15. členu za-
kona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nad-
aljevanju: ZPIZ-1) oziroma po 11. členu prejšnjega zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju:
ZPIZ92). Izpodbijajo zakonsko in podzakonsko ureditev do-
ločitve zavarovalne osnove za samozaposlene zavarovance
in za druge zavarovance, ki ne prejemajo plače, od katere
se plačujejo prispevki za obvezno zavarovanje. Navedena
osnova se določa glede na doseženi dobiček zavarovanca,
v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno
zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen
razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino.
Pobudniki menijo, da je zakonska ureditev v neskladju z
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drugim odstavkom 14. člena ustave, pravilnika in sklepa pa
tudi s 33. in 74. členom ustave. Dodatno pa še navajajo:

a) Jernej Jerman in Tomaž Hafner izpodbijata 230.a
člen ZPIZ92 in v vlogi z dne 9. 9. 1998 navajata, da naj bi
bila neenakost pred zakonom izkazana s tem, da lastniki
družb z omejeno odgovornostjo niso zavezani k plačevanju
prispevkov za socialno varnost od dobička njihovega podje-
tja. Obrtna zbornica Slovenije je z vlogo z dne 8. 10. 1998
sporočila svojo podporo k pobudi in navedla, da gre za
pomembno pravno vprašanje, ki zadeva več kot 55.000
samostojnih podjetnikov posameznikov. Po uveljavitvi zako-
na o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 106/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZPIZ-1) sta pobu-
dnika izjavila, da pri pobudi za oceno 230.a člena ZPIZ92
vztrajata, ker naj ne bi bile odpravljene posledice zatrjevane
neustavnosti, njun pravni interes pa naj bi izkazovala okoli-
ščina, da o zavarovalni osnovi ni bilo pravnomočno odloče-
no, saj sta prejela le obvestilo davčnega urada.

b) Pobudnik Bogdan Greif s pobudo z dne 17. 11.
1998 izpodbija 5. in 6. člen zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, št. 54/98 – v nadaljevanju:
ZPIZ92-C), ki se nanašata na 230. in 230.a člen ZPIZ92.
Navaja, da izpodbijana ureditev zavarovancem iz 11. člena
ZPIZ92 ne priznava stroška dela, to je plače. Izpodbijani
230.a člen naj bi dobiček razvrščal v razrede na pamet, brez
vsebinskih razlogov, in s tem ustvarjal dodatno neenakost.
Predlaga razveljavitev 5. in 6. člena ZPIZ92-C, torej dopol-
nitev 230. člena ZPIZ92 z besedilom, po katerem izbrana
osnova ne sme biti nižja od osnove, določene s tem zako-
nom, in so zavarovanci iz 11. člena izločeni iz ureditve po
drugem odstavku 230. člena, ter dopolnitev zakona z uredi-
tvijo v 230.a členu. Po uveljavitvi ZPIZ-1 pobudnik z vlogo z
dne 30. 3. 2000 daje pobudo za oceno 209. člena ZPIZ-1,
ker meni, da se je ureditev poslabšala, čeprav določa več
razredov in določanje osnove povezuje s povprečno letno
plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji in tudi z minimalno
plačo. Neskladnost s 14. členom ustave utemeljuje z naved-
bo, da se v ureditvi primerjata neprimerljivi kategoriji, in sicer
bruto dobiček samozaposlenega (ki vključuje vse prispevke
in davek na osebne prejemke) ter povprečna bruto plača, ki
vsebuje le povprečne prispevke in davek iz osebnih prejem-
kov delavca. Sistem naj bi bil v neskladju s 14. členom
ustave tudi zato, ker je navzgor omejen in določa osnovo v
višini najvišje pokojninske osnove iz 49. člena ZPIZ-1 tudi
za primer, ko dobiček močno presega povprečno letno
plačo. Z isto vlogo z dne 30. 3. 2000 daje tudi pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti praviln-
ika o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvršča-
nje v zavarovalne osnove (v nadaljevanju: PraDZO99). To
pobudo z vlogo z dne 25. 7. 2000 umakne, ker je
PraDZO99 prenehal veljati, daje pa pobudo za začetek po-
stopka za oceno ustavnosti in zakonitosti pravilnika o dolo-
čanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zava-
rovalne osnove (v nadaljevanju: PraDZO2000), ker meni, da
določa za zavezance še slabšo ali vsaj strožjo ureditev zava-
rovalnih osnov in postopka za razvrščanje. Zatrjuje neskla-
dnost PraDZO2000 s 155. členom ustave, ker se za razvr-
stitev v zavarovalno osnovo upoštevajo podatki o doseže-
nem dobičku za preteklo leto 1999, ko niti zakon niti
PraDZO2000 še nista veljala. Neenaki pogoji za razvrstitev v
zavarovalne osnove za osebe v delovnem razmerju, poslo-
vodne osebe in družbenike ter samozaposlene osebe naj bi
bili v neskladju s 14. členom ustave. Položaj samozaposle-
nih oseb pri določanju dobička kot osnove primerja s polo-
žajem pravnih oseb po zakonu o davku iz dobička pravnih
oseb, kjer se dobiček zniža zaradi olajšav in se to odraža pri

plačilu prispevka zaposlenih. Ureditev naj bi bila v neskladju
s 14. členom ustave tudi zato, ker ne upošteva, da pogoji
ustvarjanja prihodka niso za vse samozaposlene enaki.

c) Pobudnik Janez Burica s pobudo z dne 31. 5.
1999 izpodbija 230.a člen ZPIZ92. Z računskimi primeri
dokazuje, da uzakonjeni način določanja najnižje pokojnin-
ske osnove povzroča med samostojnimi podjetniki, zava-
rovanci po 11. členu, dejansko neenakost, ker naj bi bili
kljub enako visokemu dobičku v tekočem letu zaradi uvrsti-
tve v različne razrede v predhodnem letu in iz tega izhajajo-
čih plačanih različno visokih prispevkov, ki naj bi se dobič-
ku iz tekočega leta prišteli, spet uvrščeni v različne razre-
de. Meni, da je neenakopravnost povzročena po eni strani
s tem, da se za določanje zavarovalne osnove uporabi
doseženi dobiček, pri katerem se ne upoštevajo plačani
prispevki, po drugi strani pa, da se samostojnega podjetni-
ka uvrsti v razred za obračunavanje prispevkov po navede-
ni podlagi. Po uveljavitvi ZPIZ-1 je pobudnik sporočil, da
pobudo za oceno 230.a člena ZPIZ92 umika, daje pa jo za
oceno 209. člena ZPIZ-1.

č) Pobudnik Janez Funkl z vlogo z dne 25. 1. 2000
izpodbija peti in šesti odstavek 209. člena ZPIZ-1, 10. člen
PraDZO99 in sklep o kriterijih in merilih za znižanje zavaro-
valnih osnov za plačilo prispevka za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje (v nadaljevanju: SklKM99). Navaja, da je na
podlagi petega odstavka navedenega člena vložil zahtevo za
znižanje zavarovalne osnove, vendar jo je Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje dokončno zavrnil. Pobu-
dnik meni, da za zahtevo po dokazilu o ogroženosti nadalj-
njega poslovanja, kar določa PraDZO99, in za kriterije in
merila v SklKM99 ni bilo podlage niti v ZPIZ92 niti je ni v
209. členu ZPIZ-1. SklKM99 naj bi bil v neskladju s
74. členom ustave in z ekonomskimi načeli, ki veljajo pri
opravljanju gospodarskih dejavnosti ter z dejstvom, da go-
spodarski subjekt opravlja gospodarsko dejavnost zaradi
ustvarjanja dobička. Pobudo v zvezi z izpodbijanim odstav-
kom 209. člena ZPIZ-1, ki omogoča znižanje zavarovalne
osnove, pa utemeljuje z mnenjem, da ne bo izvedljiv v smislu
zagotavljanja varstva upravičencem, saj prispevki običajno
predstavljajo le manjši del stroškov poslovanja in ta strošek
sam običajno ne ogroža nadaljnjega poslovanja.

d) Pobudnik Erik Kralj v vlogi z dne 25. 1. 2000 navaja,
da so v davčno osnovo, ki jo je dosegel za leto 1998, zajeti
tudi prispevki za socialno varnost, ki jih plačujejo zavezanci
po 4. členu zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni
list RS, št. 5/96 in nasl. – v nadaljevanju: ZPSV) in ki jih
plačujejo delodajalci po 5. členu ZPSV. Izpodbijana določ-
ba prvega odstavka 209. člena ZPIZ-1 naj bi kazala zakono-
dajalčev namen enačiti položaj zaposlenih v Republiki Slo-
veniji, katerih osnovo za plačilo prispevkov predstavlja pla-
ča, in samozaposlenih, za katere določba ustvarja t. i. bruto
dobiček, kar naj ne bi bilo sporno. Sporno naj bi bilo, da se
osnova za samozaposlene ustvarja z večanjem dobička za
vse plačane prispevke za obvezno zavarovanje zavarovanca.
S pribijanjem prispevkov iz 4. člena ZPSV oziroma
222. člena ZPIZ-1 k dobičku zavezanca naj bi se ustvarjal
enak položaj zaposlenih in samozaposlenih, z dodatnim pri-
bijanjem prispevkov iz 6. člena ZPSV oziroma 223. člena
ZIPZ-1 pa naj bi se ta enakost rušila, saj naj bi se k osnovi
samozaposlenega prištevali še njegovi čisti stroški, ki jih
predstavljajo ti prispevki. Pobudnik tudi meni, da je ustvarja-
nje razredov v prvem odstavku 209. člena ZPIZ-1 povsem
neuravnoteženo in povzroča nedopustno neenakost med
samozaposlenimi in tudi med njimi in zaposlenimi. Če je
zakonodajalec z določitvijo plače kot osnove ustvaril ena-
kost med zaposlenimi, bi moral najti način, kako bo ustvaril
enakost med samozaposlenimi. Tisti samozaposleni, ki so-
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dijo v okvir razreda za določanje osnove po zadnji alinei
prvega odstavka 209. člena ZPIZ-1, naj bi bili v povsem
neenakem položaju z ostalimi samozaposlenimi kakor tudi z
zaposlenimi. Ponuja model ustreznejše ureditve.

e) Pobudnik Roman Tomanič, tudi njega podpira Obrt-
na zbornica Slovenije, poudarja zlasti razliko med samoza-
poslenim – samostojnim podjetnikom posameznikom in za-
poslenim družbenikom oziroma poslovodno osebo družbe.
Samostojni podjetnik posameznik ni v delovnem razmerju in
nima plače, v poslovne knjige evidentira kot odhodek poslo-
vanja le stroške prispevkov za socialno varnost. Pri njem
ugotovljen dobiček naj bi bil vsota neto plače in dejanskega
dobička. Dobiček pri pravni osebi naj bi bil dejanski dobi-
ček, saj naj bi se med odhodke poslovanja zajemala bruto
plača in vse dajatve v breme delodajalca. Pobudnik navaja,
da je zaradi izpodbijane ureditve za 182,4% bolj obreme-
njen, kot bi bil, če bi bil v svoji družbi zaposlen in bi plačeval
prispevke za socialno varnost od bruto plače.

f) Pobudnik Dušan Škrbec s pobudo z dne 30. 6.
2000 izpodbija 209. člen ZPIZ-1 in PraDZO99. Ker je
pobudo v zvezi s PraDZO99 vložil v času, ko ta ni več veljal,
jo je ustavno sodišče v tem delu s sklepom št. U-I-185/00 z
dne 13. 7. 2000 zavrglo. V zvezi z izpodbijano določbo
209. člena ZPIZ-1 navaja, da ga kot samozaposleno osebo
postavlja v neenakopraven položaj v primerjavi z osebami, ki
prejemajo plačo v okviru delovnega razmerja, vrsta dejavno-
sti, ki jo opravlja, pa mu ne dovoljuje, da bi jo opravljal v
okviru gospodarske družbe.

g) Pobudnica Janja Luin izpodbija prvi odstavek
209. člena in 454. člen ZPIZ-1, četrti odstavek 2. člena ter
prvi in drugi odstavek 4. člena pravilnika o določanju zavaro-
valnih osnov in postopkov za razvrščanje v zavarovalne osno-
ve (v nadaljevanju: PraDZO2000) ter sklep o najvišji pokoj-
ninski osnovi (Uradni list RS, št. 95/99). Slednji, oblikovan
na podlagi prejšnje ureditve in ki se je uporabljal na podlagi
454. člena ZPIZ-1 do sprejema novega podzakonskega
predpisa, naj bi najvišjo pokojninsko osnovo določal v nas-
protju s prvim odstavkom 49. člena ZPIZ-1, po katerem se
najvišja pokojninska osnova določi v višini štirikratnika najni-
žje pokojninske osnove. Pobudnica izpodbija prvi odstavek
209. člena ZPIZ-1 zlasti zato, ker se v osnovo za določitev
zavarovalne osnove vključuje poleg prispevka za obvezno
zavarovanje zavarovanca tudi prispevek delodajalca, zaradi
česar naj bi bili samozaposleni v primerjavi z zaposlenimi
obravnavani neenako. Iz tega razloga naj bi bili tudi razredi
določeni na podlagi primerjave neprimerljivih podatkov. Do-
biček, ki ga doseže samozaposlena oseba z opravljanjem
dejavnosti, ne bi smel biti podlaga za ugotavljanje zavaroval-
ne osnove, ker ni namenjen izključno osebni porabi samo-
zaposlene osebe, ampak tudi naložbam v dejavnost. Ker naj
bi zakonodajalec izhajal s stališča, da je celoten dobiček
namenjen osebni porabi, saj ga je v vseh razredih, razen v
zadnjem, upošteval v celotnem obsegu, naj bi s tem uvedel
nov davek na dobiček. V vseh razredih, ne le v zadnjem, bi
moral upoštevati, da je dobiček tudi rezultat vloženega kapi-
tala. Ker ni omogočena izbira zavarovalne osnove, naj bi bila
podana neenaka obravnava v primerjavi s športniki oziroma
zavarovanci po 21. členu pa tudi z gospodarskimi družbami,
ki naj bi imele možnost uravnavanja stroškov osebne pora-
be. Takšna ureditev naj bi posegala v svobodno gospodar-
sko pobudo samozaposlene osebe, zlasti v njen konkuren-
čni položaj. Določbe PraDZO2000 izpodbija, ker meni, da
so v nasprotju s prvim odstavkom 209. člena ZPIZ-1, ker naj
bi ta izrecno zajemal le prispevke za obvezno zavarovanje
zavarovanca (vloga z dne 26. 3. 2001). Pobudnica navaja
tudi, da pomeni določba drugega odstavka 4. člena
PraDZO2000 nedopusten in nesorazmeren poseg v zase-

bno lastnino gospodarskih subjektov in drugih izvajalcev
dejavnosti (33. in 147. člen ustave) ter nedopusten poseg v
svobodno gospodarsko pobudo (74. člen ustave). Po iz-
podbijani določbi je samozaposleni zavezanec za plačilo
prispevkov tudi v primeru, če ne ustvari dobička. V vlogi z
dne 17. 10. 2002 pobudnica navaja, da stališče Ministrstva
za finance (točka 4), po katerem naj bi vsebinska razlaga
pojma “prispevki zavarovanca” vključevala tako prispevke
zavarovanca kot tudi prispevke delodajalca, nima pravne
podlage v ZPIZ-1, pravilnost pobudničinega stališča pa naj
bi potrjevale tudi kasnejše spremembe in dopolnitve 208. in
209. člena z zakonom o spremembah in dopolnitvah zako-
na o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 109/01 – v nadaljevanju: ZPIZ-1C). Kljub tem spre-
membam naj bi ostala uporaba s prispevkom delodajalca
povečane zavarovalne osnove nepojasnjena in neutemelje-
na in naj bi kot bolj obremenjujoča pomenila neutemeljeno
razlikovanje v primerjavi z zaposlenimi zavarovanci. Pobu-
dnica ponovno poudarja, da naj bi bilo v nasprotju z ustav-
nim načelom enakosti dejstvo, da je temelj drugačnega
položaja pri obračunavanju in plačevanju obveznosti za soci-
alno varnost sam status samostojnega podjetnika.

2. Državni zbor je v odgovoru, ki ga je v zvezi s pobuda-
mi dne 18. 12. 2000 poslal Sekretariat za zakonodajo in
pravne zadeve, navedel, da očitana neustavnost določb
209. člena ZPIZ-1 in 230.a člena ZPIZ92 ni utemeljena.
Soglaša s predstavitvijo strokovnih in političnih razlogov v
mnenju vlade, danim v zadevi julija 2000, in dodaja, da
zoper ureditev v 209. členu ZPIZ-1 ni bilo pomislekov v
nobeni od zakonodajnih faz. Samozaposleni zavarovanci in
kmetje so po prejšnjem zakonu, pred njegovo spremembo
leta 1998, lahko prosto izbirali obseg svojega zavarovanja.
To jim je omogočalo, da so lahko bili večji del zavarovalne
dobe zavarovani od minimalnih osnov, le v zadnjem desetle-
tju pred upokojitvijo pa od višjih zavarovalnih osnov, s čimer
so si omogočili odmero višjih pokojnin – na račun splošne
solidarnosti, zlasti na račun delavcev v odvisnem delovnem
razmerju, ki so bili zato bolj obremenjeni. Ureditev, sprejeta
z novelo zakona leta 1998, in ureditev po ZPIZ-1 omogoča-
ta približevanje prispevkov teh zavarovancev prispevkom
ostalih zavarovancev, predvsem zaposlenih delavcev. Obrav-
navana ureditev odpravlja prejšnji očitek zavarovancev v de-
lovnem razmerju, da so v neenakopravnem položaju s samo-
zaposlenimi zavarovanci, ki naj bi si, po njihovem mnenju,
privilegirano in celo špekulativno izbirali zavarovalne osno-
ve.

3. Vlada v mnenju, poslanem 17. 7. 2000, in Ministrs-
tvo za delo, družino in socialne zadeve v vsebinsko enakem
mnenju, poslanem 26. 6. 2000, menita, da bi bilo treba
zavreči pobude, ki se nanašajo na 230.a člen ZPIZ92, saj je
ta s 1. 1. 2000 prenehal veljati. To naj bi še posebej veljalo
glede pobud, ki so zatrjevale neenakopravnost med samo-
zaposlenimi zavarovanci in lastniki podjetij, ker so zavaroval-
ne osnove v obliki zavarovalnih razredov veljale le za prve,
medtem ko so si slednji lahko še vedno izbirali zavarovalno
osnovo. V ZPIZ-1 je to razlikovanje odpravljeno. Vlada tudi
navaja, da pravice iz pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja temeljijo na načelu plačila prispevkov. Prav tako je
obseg pravic (predvsem višina prejemkov) v pretežni meri
odvisen od višine vplačanih prispevkov, razen kadar je z
upoštevanjem načela solidarnosti določeno drugače. Sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja temelji na načelu
enotnosti zavarovanja, kar pomeni, da so vanj vključeni vsi
posamezniki, za katere je zakonodajalec predvidel obvezno
zavarovanje. Ker ni ločenih zavarovalnih shem za določene
kategorije zavarovancev, je treba računati z določenimi razli-
kami, ki obstajajo med različnimi kategorijami zavarovancev,
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kar se še posebej izrazi pri načinu določanja zavarovalnih
osnov. Ker se je sistem pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja razvil iz obveznega zavarovanja delavcev in ti še
vedno predstavljajo pretežni del vseh zavarovancev (po po-
slovnem poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje za leto 1999 83,7% vseh zavarovancev), je pri dolo-
čanju višine prispevkov primarno plačilo prispevkov od pla-
če oziroma od drugega dohodka. Izbira zavarovalne osnove
naj bi bila mogoča le v primerih, ko drugega načina ni
mogoče uporabiti. Načelo solidarnosti, kot eno temeljnih
načel pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavaro-
vancem v določenih primerih zagotovi večje pravice v pri-
merjavi z izpolnjenimi obveznostmi. To je še posebej razvi-
dno pri institutu najnižje pokojninske osnove, ki je pomem-
ben socialnovarstveni korektiv. Država pa je dolžna zagotav-
ljati, da v sistemu socialnega zavarovanja ne bi prihajalo do
primerov, ki bi jih zavarovanci lahko šteli kot krivične. Si-
stem, ki je samozaposlenim zavarovancem ter lastnikom
zasebnih podjetij in zavodov omogočal prosto izbiro zavaro-
valne osnove, v nasprotju z zavarovanci v delovnem razmer-
ju, ki takšne možnosti nikdar niso imeli, je bil večkrat izpo-
stavljen kritikam. V praksi je kmalu postalo očitno, da so si
zavarovanci pretežno, ne glede na dejansko višino dohod-
ka, izbirali najnižjo zavarovalno osnovo, kar je bilo popolno-
ma v skladu z zakonom, sistemsko nesprejemljivo pa je bilo
zaradi neenakosti z ostalimi zavarovanci ter zaradi dolgoroč-
ne neučinkovitosti takšnega sistema, ki bi najbolj prizadela
same zavarovance, katerim bi bile zaradi izbire nizkih zava-
rovalnih osnov ob upokojitvi posledično odmerjene dokaj
nizke pokojnine. Glavno vodilo pri načinu določanja zavaro-
valnih osnov je bilo čim večja možna pravna izenačitev zave-
zancev. Popolna izenačitev vseh zavarovancev ni bila mogo-
ča zaradi različnega načina obračuna dohodka, predvsem
zaradi različnih ureditev, kaj sploh šteti za dohodek za dolo-
čeno kategorijo zavarovancev. Pri zaposlenih je osnova za
plačilo prispevkov bruto plača. Pri samozaposlenih plače
kot razpoložljivega dela dohodka ni bilo mogoče določiti,
ker plače kot takšne ne prejemajo. Leta 1998 je bil uveden
sistem zavarovalnih osnov po zavarovalnih razredih, v katere
so se samozaposleni zavarovanci razvrstili glede na dosežen
dobiček. Kot glavni pomanjkljivosti sistema sta se izkazali
previsoka najnižja zavarovalna osnova (prvi razred) ter neza-
dostno število zavarovalnih razredov, kar pa je bilo z določ-
bo 209. člena ZPIZ-1 urejeno. Po 209. členu ZPIZ-1 je
način določanja osnove, na podlagi katere se zavarovanec
razvrsti v zavarovalni razred, ostal enak kot v 230.a členu
ZPIZ92. Osnova se določi tako, da se vzame doseženi
dobiček zavarovanca (razlika med prihodki in odhodki), te-
mu pa se prištejejo prispevki in znižanje davčne osnove.
Obrutenje dobička je nujno zaradi primerljivosti samozapo-
slenih z ostalimi zavarovanci, ki plačujejo prispevke od bruto
plače. V primerjavi z 230.a členom ZPIZ92 se je število
zavarovalnih razredov povečalo, s čimer se je poskušala
najti pravičnejša porazdelitev zavarovancev glede na dose-
žen dobiček. Ker naj bi bilo največ samozaposlenih v prvem
in drugem razredu, je bilo z določitvijo bruto minimalne
plače (julija 2000: 74.262 SIT) kot najnižje zavarovalne
osnove, namesto prejšnje bruto najnižje pokojninske osno-
ve (julija 2000: 116.710 SIT), velikemu številu zavarovan-
cev omogočeno plačevanje nižjih prispevkov kot po ZPIZ92.
Glede določitve najvišje pokojninske osnove kot najvišje
zavarovalne osnove za samozaposlene, pa vlada meni, da
že samo zato, ker je višja, kot je bila zavarovalna osnova po
230.a členu ZPIZ92, ne gre za neskladnost z ustavo. Julija
2000 naj bi bilo v najvišji razred razporejenih 1965 zavaro-
vancev, kar je predstavljalo 3,6% delež. Prispevke od nave-
dene osnove plačujejo tudi zavarovanci, katerih osnova gle-

de na doseženi dobiček znatno presega dobiček oziroma
osnovo, ki je določena kot najvišja zavarovalna osnova. Vla-
da poudarja, da zaposleni zavarovanci nimajo omejene naj-
višje zavarovalne osnove in plačajo prispevke od celotne
bruto plače. V zvezi z navedbo pobudnika, da naj bi bila
ureditev, po kateri se samozaposleni lahko zavaruje največ
od najvišje zavarovalne osnove, v neskladju z ustavo, vlada
meni, da ureditev v pravico do socialne varnosti ne posega,
saj si tak zavarovanec lahko dodatna sredstva zagotovi v
sistemu dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zavarovan-
ci, ki plačujejo prispevke od nižjih zavarovalnih osnov, pa si
lahko izberejo višjo osnovo. Vlada navaja tudi, da ima zava-
rovanec, ki je razvrščen v določen zavarovalni razred, mož-
nost znižanja zavarovalne osnove. Ureditev, po kateri se za
ugotovitev osnove uporabi dobiček, ugotovljen za preteklo
leto, naj ne bi bila v nasprotju z ustavnim načelom prepovedi
povratne veljave pravnih aktov, saj se uporablja pri določa-
nju načina razvrščanja v zavarovalne osnove za naprej. Za
leto 2000, ko je bil sprejet PraDZO2000, dobiček še ni bil
ugotovljen. Zato naj ne bi bilo mogoče tega izpeljati druga-
če. Če bi za eno leto prestavili veljavnost 209. člena ZPIZ-1,
bi bil pretežni del zavarovancev v slabšem položaju, ker naj
bi bil nov način določanja zavarovalnih osnov zanje ugodnej-
ši. V zvezi z navedbami pobud, da so lastniki družb, ki se v
svojih podjetjih zaposlijo, v ugodnejšem položaju, pa vlada
opozarja na začasnost takšnega zaposlovanja zaradi takrat
pričakovanih sprememb na področju delovnega prava.

4. Ministrstvo za finance je svoje mnenje v zvezi z
navedbami pobud o nezakonitosti izpodbijanih določb
PraDZO99, PraDZO2000 in SklKM99 sporočilo dne 12.
10. 2000 in 20. 2. 2002. Zavrača očitek, da naj ne bi bilo
zakonske podlage oziroma pooblastila za njihov sprejem,
saj je 230.a. člen ZPIZ92 določal, da podrobnejše določbe
o določanju zavarovalnih osnov in o postopku za razvrščanje
v zavarovalne osnove in drugih postopkih določi minister,
pristojen za finance v soglasju z zavodom. Podrobnejša
ureditev za primer, ko zavarovanec oceni, da zavarovalna
osnova ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v teko-
čem letu in bi plačevanje določenih prispevkov ogrozilo
njegovo nadaljnje poslovanje, in v tem okviru tudi zahteva za
predložitev dokazila o ogroženosti poslovanja zaradi plače-
vanja prispevkov, naj bi bila v PraDZO99 vnesena v skladu z
navedenim pooblastilom. V skladu s tem pooblastilom naj bi
bili oblikovani tudi kriteriji in merila, ki jih je oblikoval Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s
SklKM99. Namen določbe petega odstavka 230.a člena
ZPIZ92 naj bi bil dovoliti znižanje zavarovalne osnove le v
izredno omejenih primerih, ko sta izpolnjena oba navedena
pogoja. Strogi pogoji za znižanje zavarovalne osnove naj bi
bili smiselni zaradi osnovnega principa določanja zavaroval-
ne osnove, torej da se ta določi glede na doseženi dobiček
zavarovanca, v katerem niso upoštevani plačani prispevki za
obvezno socialno zavarovanje in znižanje davčne osnove.
Ker se zavarovalna osnova določa glede na pretekli rezultat,
višina zavarovalne osnove sledi konjunkturnemu nihanju v
uspešnosti poslovanja zavarovanca z zamikom, vendar pa je
v daljšem časovnem obdobju, kar naj bi zavarovalno obdob-
je posameznika običajno bilo, povprečna zavarovalna osno-
va tega obdobja vedno določena v odvisnosti od povprečne-
ga poslovnega rezultata v tem obdobju. Tak način določanja
zavarovalne osnove v splošnem ne dopušča sprememb za-
varovalne osnove glede na spremenjen poslovni rezultat v
tekočem letu, še posebej ne popravkov samo navzdol, ker
zavarovalna osnova daljšega časovnega obdobja ne bi us-
trezala poslovnemu rezultatu tega obdobja. To naj bi bil
razlog, zakaj zakon dovoljuje znižanje le v izjemnem prime-
ru, ko gre za bistveno poslabšanje tekočega oziroma priča-
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kovanega poslovnega izida in bi plačevanje prispevkov ogro-
zilo nadaljnje poslovanje zavezanca. Takšni pogoji naj ne bi
posegali v svobodno gospodarsko pobudo zavarovanca po
74. členu ustave. Navedeno naj bi smiselno veljalo tudi za
ureditev po ZPIZ-1 in na njegovi podlagi izdane podzakon-
ske akte. V zvezi z izpodbijanima 2. členom in prvim odstav-
kom 4. člena PraDZO2000 Ministrstvo za finance med dru-
gim pojasnjuje, da so v sistemu pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja samozaposlene osebe obravnavane drugače
od zaposlenih oseb zaradi posebnega statusa. Samozapo-
slena oseba opravlja dejavnost kot fizična oseba, nima loče-
ne pravne osebnosti. Zato ni sama sebi delodajalka, ne
sklepa delovnega razmerja sama s seboj in si zato tudi ne
obračunava in ne izplačuje plače. Pri opravljanju dejavnosti
odgovarja z vsem svojim premoženjem in tudi prosto preliva
sredstva med svojim podjetjem in gospodinjstvom. Zaradi
umestitve v sistem, v katerem se ureja tudi zavarovanje
zaposlenih, kjer se breme prispevkov deli na zavarovanca
samega in njegovega delodajalca, se posebnost samozapo-
slenih upošteva tako, da samozaposlena oseba nosi oba
prispevka. Način določitve zavarovalnih osnov za samoza-
poslene izhaja iz njihove temeljne značilnosti, da nimajo
plače. Zato primerjava zavarovalnih osnov, ki temelji na pri-
merjavi plač, ni primerna. Zavarovalna osnova za samozapo-
sleno osebo se določi na podlagi doseženega dobička, v
katerem niso upoštevani plačani prispevki in znižanje dav-
čne osnove, po zadnji noveli tudi povečanje davčne osnove,
razen razlike v obrestih. Dobiček samozaposlene osebe naj
bi dejansko izhajal iz dveh delov, kot ugotavlja pobudnica
Janja Luin, iz vloženega dela in iz vloženega kapitala in naj bi
bil tako namenjen osebni porabi samozaposlene osebe in
investicijam. Zaradi te posebnosti se, po navedbah Ministrs-
tva, določitev zavarovalne osnove za samozaposlene osebe
razlikuje od določitve zavarovalne osnove za zaposlene. Pri
zaposlenih je plačevanje prispevkov povezano z višino plače
oziroma prejemkov iz delovnega razmerja. Pri samozaposle-
nih se zavarovalna osnova, zlasti v višjih zavarovalnih razre-
dih, določi v višini, ki je nižja od doseženega dobička. Ome-
jena je navzgor in ne more biti višja od najvišje pokojninske
osnove, povečane za davke in prispevke, torej drugače kot
pri zaposlenih, kjer ni omejitve navzgor. To naj bi izhajalo iz
dejstva, da dobiček samozaposlene osebe ni samo rezultat
dela, temveč tudi vloženega kapitala, in zato naj ne bi bilo
primerno, da bi bila zavarovalna osnova enaka doseženemu
dobičku. Primerjavo obremenitev zaposlene osebe in samo-
zaposlene osebe s prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje pri enakem bruto dohodku prikazuje tudi v tabe-
li. Ministrstvo meni, da je določitev osnove za plačilo pri-
spevkov samozaposlenih oseb z določitvijo višine zavaroval-
ne osnove in njeno omejitvijo navzgor korektna in da ni
neenake obremenitve s prispevki med samozaposlenimi in
zaposlenimi. Neenakosti pred zakonom naj ne bi bilo tudi
zato, ker je najnižja zavarovalna osnova za samozaposleno
osebo minimalna plača, takšna ureditev pa velja tudi za
zavarovance na podlagi zaposlitve.

5. Pojasnila k izpodbijanim določbam je dal tudi Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (29. 1. 1999 in
21. 7. 2000). Med drugim navaja, da je pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v Sloveniji enotno od leta 1983 dalje,
ko so bili vanj vključeni tudi kmetje. Koncept enotnega zava-
rovanja prinaša tudi določene nezaželene posledice, ki se
jim v celoti ne da izogniti. Zavarovancem, ki so vključeni v
zavarovanje za tako imenovani celoten obseg pravic, se
načeloma z zakonom zagotavljajo pravice pod enakimi po-
goji, ne glede na to, na kakšni podlagi so bili zavarovani.
Zavarovanci so sicer dolžni plačevati prispevke po enotnih
prispevnih stopnjah, zaradi razlik pri načinu pridobivanja

dohodka, ki je podlaga za določitev osnov za plačilo pri-
spevkov, pa obstajajo pomembne razlike zlasti med zavaro-
vanci – delavci in tistimi zavarovanci, ki se jim ne ugotavlja
plača. Med slednjimi pa zopet obstajajo razlike, ki jih pogo-
juje status (npr. kmetje). Različnost osnov za plačilo prispev-
kov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vpliva tudi na
različen položaj zavarovancev v sistemu. Zavarovanci v de-
lovnem razmerju sami praviloma nimajo večjega vpliva na
višino osnove za plačevanje prispevkov, saj to predstavlja
njihova mesečna plača. Zavarovanci iz 11., 12., 13., 16. in
24. člena ZPIZ92 pa so se vse do zakonske novele, spreje-
te februarja 1996, svobodno odločali tako za obseg zavaro-
vanja kakor tudi za višino zavarovalne osnove, od katere so
plačevali obravnavane prispevke. Glede na to, da je bila po
ZPIZ92 višina pravic večinoma pogojena z višino osnove,
določene na podlagi najugodnejših zaporednih desetih letih
zavarovanja, je ureditev dopuščala možnost pridobitve pravi-
ce v znesku, ki ni ustrezal plačanim prispevkom. Višina
prispevkov se ne določa po aktuarskih principih, temveč ob
upoštevanju števila zavezancev za plačilo in prejemkov, ki
predstavljajo osnovo za obračun na eni strani in števila upra-
vičencev do dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja in njihove višine na drugi strani. Zavarovanci, ki so bili
najprej zavarovani kot delavci v delovnem razmerju in so
nato spremenili status zavarovanca v osebo, ki se ji ne
ugotavlja plača, so se praviloma odločali za zavarovanje po
najnižjih možnih zavarovalnih osnovah, saj takšna odločitev
zaradi navedenega načina oblikovanja osnove za odmero
pokojnine ni imela negativnega vpliva na višino priznane
dajatve. Zaradi ocenjenega izrazito neenakopravnega polo-
žaja med zavarovanci v pogledu finančnih obveznosti do
zavarovanja je bil leta 1996 zakon dopolnjen tako, da je bila
za večino zavarovancev odpravljena možnost izbire obsega
zavarovanja. Da bi preprečili možna izigravanja zakona z
zavarovanjem po najnižjih zavarovalnih osnovah, je bil do-
polnjen 43. člen ZPIZ92, ki je določil podaljšanje obdobja
za izračun pokojninske osnove na celotno obdobje, v kate-
rem so imeli zavarovanci možnost proste izbire višine zava-
rovalne osnove, kar pa je ustavno sodišče zaradi ugotovlje-
ne neustavnosti razveljavilo. Dopolnjen je bil tudi 230. člen
ZPIZ92, ki naj bi vplival na finančne obveznosti zavarovan-
cev iz 11. in 12. člena ZPIZ92, vendar ureditev zaradi težav
pri zagotavljanju statističnih podatkov ni bila uresničena. S
ponovno spremembo 230. člena in z novo določbo 230.a
člena, s katero je bil za zavarovance iz 11. člena ZPIZ92
vpeljan drugačen način določanja višine zavarovalnih osnov,
naj bi zakonodajalec vendarle vzpostavil večjo enakost med
zavarovanci pri finančnih obveznostih do zavarovanja. Letni
poslovni izkaz samozaposlenega po mnenju zavoda pomeni
primerno osnovo za razvrščanje, saj odraža njegovo dejan-
sko poslovno uspešnost, ki je podlaga tako za obdavčitev
kot tudi za določitev osnov za obračun prispevkov za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje. V zvezi z izpodbijanima
PraDZO99 in SklKM99 pa med drugim navaja, da temeljita
na 230.a členu ZPIZ92. Glede na to, da postopek odloča-
nja o zniževanju zavarovalnih osnov brez predhodno določe-
nih kriterijev in meril objektivno ni mogoč, se je zavod oprl
tudi na drugi odstavek 275. člena ZPIZ92, ki je omogočal,
da skupščina zavoda uredi v svoji pristojnosti vsa tista vpra-
šanja, povezana z izvajanjem posamezne zakonske določ-
be, za katera ni izrecno določena pristojnost državnih orga-
nov. Kriteriji in merila, vsebovani v SklKM99, so bili po
navedbah zavoda oblikovani v sodelovanju z Ministrstvom za
finance in so vsebinsko podobni kriterijem, ki jih davčni
organi uporabljajo v postopku odločanja o znižanju akontacij
davka oziroma odlogu in obročnem odplačevanju davka. S
SklKM99 določeni kriteriji in merila naj bi bili dejansko dokaj
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zahtevni, niso pa tako strogi, da bi onemogočali uveljavitev
pravice, določene v zakonu. Določbe navedenega splošne-
ga akta zavoda naj bi se v praksi uspešno izvajale.

B)–I
6. Ustavno sodišče je pobude združilo zaradi skupne-

ga obravnavanja in odločanja. Ker so med postopkom pre-
nehali veljati 230.a člen ZPIZ92 in na njegovi podlagi spre-
jeti PraDZO99, SklKM99 in sklep o najvišji pokojninski osno-
vi, sprejet novembra 1999, spremenjena in dopolnjena pa
sta bila tudi 209. člen ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/01 –
ZPIZ-1C) in PraDZO2000 (Uradni list RS, št. 19/02), je
moralo preizkusiti, ali so izpolnjene procesne predpostavke
za obravnavanje vseh izpodbijanih določb. Ustavno sodišče
ne presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki ne veljajo
več oziroma se ne uporabljajo več, če niso izpolnjeni pogoji
iz 47. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), po katerem se lahko pre-
soja predpis oziroma posamezna njegova določba, ki je v
času trajanja postopka pred ustavnim sodiščem prenehala
veljati. Pogoj za to je, da “niso bile odpravljene posledice
neustavnosti oziroma nezakonitosti”. Možnost ustavnega so-
dišča, da odloča o ustavnosti predpisa, ki ne velja več, je
torej odvisna od obstoja pravnega interesa oziroma pravo-
varstvene potrebe pobudnika. Obstoj pogojev iz 47. člena
ZUstS mora izkazati pobudnik.

7. Pobudnika Jernej Jerman in Tomaž Hafner sta vlogi
z dne 4. 8. 2000 priložila obvestilo Davčne uprave Republi-
ke Slovenije o novem načinu ugotavljanja osnove za obra-
čun prispevkov iz 224. člena ZPIZ92 po uveljavitvi 230.a
člena ZPIZ92, v katerem je navedena tudi njuna dolžnost,
da obračunata in plačata prispevke v ugotovljeni višini. Po-
budnika navajata, da sta prejela le obvestilo in da o njuni
obveznosti ni bilo pravnomočno odločeno. Pobudnika z na-
vedenim pravnega interesa za obravnavo 230.a člena
ZPIZ92 ne izkazujeta, saj postopka v zvezi z izvajanjem
navedenega člena ne določa ta člen niti ta zakon, pobudni-
ka pa bi tudi ob drugačnem aktu ostala zavezanca za plačilo
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pobu-
dnik Bogdan Greif je z vložitvijo pobude za začetek postop-
ka za oceno ustavnosti 209. ZPIZ-1 člena in z navedbami v
tej pobudi smiselno izrazil, da za oceno 230. in 230.a člena
ZPIZ92 nima več pravnega interesa. Na to kaže tudi njegov
izrecen umik pobude v zvezi s PraDZO99 iz razloga, ker je
prenehal veljati. Pobudnik Janez Burica je ob razširitvi pobu-
de na 209. člen ZPIZ-1 pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti 230.a člena ZPIZ92 umaknil. Pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena ZPIZ92-C,
torej določbe, ki ZPIZ92 dodaja 230.a člen, je dne 14. 1.
1999 vložila tudi Darja Roblek, vendar jo je z vlogo z dne
19. 10. 2002 umaknila. Glede na navedeno pri pobudi za
začetek postopka za oceno ustavnosti 230.a člena ZPIZ92
vztrajata le pobudnika Jernej Jerman in Tomaž Hafner, ki pa
nista izkazala pravnega interesa oziroma pravovarstvene po-
trebe za odločitev ustavnega sodišča. Zato je bilo treba
njuno pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
230.a člena zavreči. O ustavitvi postopka v zvezi z umikom
pobude za oceno ustavnosti 230.a člena ZPIZ92 Darje
Roblek in drugih pobudnikov, ki so svoje pobude nato razši-
rili na vsebinsko podoben 209. člen ZPIZ-1, ustavno sodi-
šče ni posebej sklepalo, ker je šlo za postopke, ki so bili v
času izjave o umiku zaradi skupnega obravnavanja in odlo-
čanja že združeni.

8. Po umiku pobude Bogdana Greifa za začetek po-
stopka za oceno ustavnosti in zakonitosti PraDZO99 bi ustav-
no sodišče izpodbijani podzakonski akt, ki je med postop-
kom prenehal veljati, lahko obravnavalo, če bi pobudnik

Janez Funkl za to izkazal pravovarstveno potrebo oziroma
pravni interes po 24. členu ZUstS. Isti pobudnik izpodbija
tudi SklKM99, ki je prav tako prenehal veljati zaradi uveljavi-
tve novega sklepa, ki ureja kriterije in merila za znižanje
zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 58/02). Pobudnik je
bil pozvan, naj izkaže pravni interes, vendar ni odgovoril.
Zato je bilo treba pobudo zavreči.

9. Pobudnica Janja Luin med drugim izpodbija sklep o
najvišji pokojninski osnovi, sprejet novembra 1999 in v zvezi
z njim 454. člen ZPIZ-1, ki je omogočal njegovo uporabo
tudi po uveljavitvi ZPIZ-1, ker je določil, da se podzakonski
akti, ki so se uporabljali do uveljavitve tega zakona, uporab-
ljajo še naprej, do sprejema novih. Pobudnica v zvezi z
izpodbijanjem 454. člena ZPIZ-1 ni navedla nobenih pravno
utemeljenih razlogov. Takšne pobude ni bilo mogoče preiz-
kusiti in jo je zato ustavno sodišče zavrglo. Izpodbijani sklep
o najvišji pokojninski osnovi je prenehal veljati 28. 1. 2000,
ko je pričel veljati sklep o najvišji pokojninski osnovi, sprejet
na podlagi ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 6/00). Ker je pobudni-
ca pobudo vložila 26. 3. 2001, jo je vložila v času, ko
izpodbijani sklep ni več veljal. Pobudnica pobude ni uteme-
ljila tako, da bi izkazala pravni interes oziroma pravovarstve-
no potrebo za njegovo oceno tudi po prenehanju veljavno-
sti. Zato je bilo treba pobudo tudi v tem delu zavreči.

B)–II
10. Predmet presoje so določbe prvega in šestega

odstavka 209. člena ZPIZ-1 in četrtega odstavka 2. člena in
prvega in drugega odstavka 4. člena PraDZO2000. Oris
zgodovinske podlage za nastanek izpodbijane ureditve je že
podal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije (točka 5). Ko je ustavno sodišče presojalo ustavnost
dopolnitve 43. člena ZPIZ92, uveljavljene leta 1996, s kate-
ro je bilo določeno podaljšanje najugodnejših desetih let
zavarovanja, v katerih se ugotavlja pokojninska osnova, še
za čas, v katerem je zavarovanec imel pravico do proste
izbire zavarovalne osnove, je v odločbi št. U-I-29/96-39 z
dne 8. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 29/97 in OdlUS VI, 56)
med drugim navedlo: ”… Samozaposleni zavarovanci lah-
ko sami izbirajo osnovo za plačevanje prispevkov in s
tem tudi pokojninsko osnovo ne glede na višino dohod-
kov, ki jih dejansko ustvarjajo. Zavarovanci, ki se jim
ugotavlja plača, take možnosti izbire nimajo: na višino
plače in s tem pokojninske osnove praviloma nimajo
neposrednega vpliva. Določa jim jo delodajalec v skladu
s predpisi (splošnimi akti, kolektivnimi pogodbami in za-
konom). Eni in drugi so tako v različnem položaju že ob
vstopu v zavarovanje oziroma v času zavarovanja. Za
obravnavano zadevo bistvena neenakost je v tem, da
morajo eni plačevati prispevke od dejansko prejetih plač,
drugi pa lahko plačujejo tudi bistveno nižje prispevke. To
neenakost med zavarovanci je zakonodajalec zmanjšal z
dopolnitvijo 230. člena ZPIZ tako, da je prosto izbiro
zavarovalnih osnov omejil z določitvijo minimalnih osnov,
vezanih na izhodiščne plače za tarifno skupino enake
stopnje zahtevnosti po kolektivnih pogodbah, povečanih
za dodatek na delovno dobo. S tem se tudi pri samoza-
poslenih zavarovancih v večji meri kot dosedaj upošteva
načelo ekvivalence med višino dohodkov, ki jih dejansko
ustvarjajo, in višino prispevkov, kar ima za posledico ena-
komernejšo in nenazadnje tudi pravičnejšo porazdelitev
finančnega bremena za dajatve iz obveznega pokojnin-
skega zavarovanja med vse zavarovance…. Neenakost
med posameznimi skupinami zavarovancev, ki je bila v
tem, da je bila pri enih višina prispevkov odvisna od
višine dejanskih dohodkov, pri drugih pa ne, je skušal
zakonodajalec odpraviti z naslednjimi bistvenimi spre-



Uradni list Republike Slovenije Št. 112 / 20. 12. 2002 / Stran 13517

membami: odpravljena je možnost zavarovanja za ožji
obseg pravic, s čimer je posledično zvišana tudi najnižja
zavarovalna osnova od zneska zajamčene plače na zne-
sek najnižje zavarovalne osnove (spremembe 19., 20. in
230. člena ZPIZ); z vezavo na izhodiščne plače po kolek-
tivni pogodbi je odpravljena povsem prosta izbira zavaro-
valnih osnov (sprememba 230. člena ZPIZ) in pri zavaro-
vancih, ki si višino prispevkov določajo sami, neodvisno
od dejanskih dohodkov, naj bi bila vzpostavljena večja
vezanost zavarovalne osnove (in s tem višina pokojnine)
na plačane prispevke (izpodbijana dopolnitev 43. člena
ZPIZ). Medtem ko prvi dve navedeni spremembi zma-
njšujeta ugotovljeno neenakost med skupinami zavaro-
vancev, saj je utemeljeno pričakovati, da bodo zavaroval-
ne osnove, vezane na izhodiščno plačo po kolektivni
pogodbi, manj odstopale od dejanskih dohodkov zavaro-
vancev kot pa zavarovalne osnove, ki so jih ti doslej
povsem samostojno izbirali, pa izpodbijana določba s
takšno neenakostjo nima neposredne zveze. Nasprotno:
s takšno spremembo prizadeti zavarovanci bi morali, sa-
mo zato, da bi glede višine zavarovalne osnove uživali
enak položaj, kot ga uživajo vsi drugi zavarovanci, za čas,
ko si sami določajo zavarovalno osnovo, ne glede na to,
kakšni so njihovi dejanski dohodki, plačevati prispevke,
kot so jih plačevali v desetletnem obdobju, ko so imeli
najvišje dohodke. Takšna sprememba torej samo za to
skupino zavarovancev poveča odvisnost višine njihove
pokojnine od višine vplačanih prispevkov in tako vzposta-
vi neenakost z drugo skupino zavarovancev, ne da bi
odpravila drugo neenakost tako, da bi bila višina vplača-
nih prispevkov bolj odvisna od višine njihovih dohodkov.
Ni torej razumne, neposredne povezave med zatrjevanim
namenom zakonodajalca in sprejeto rešitvijo, ki ustvarja
novo (drugačno) neenakost med zavarovanci v kriteriju,
pri katerem so bili prej in bodo po razveljavitvi izpodbija-
ne določbe tudi poslej vsi v enakem položaju. Zakon s
tako ureditvijo za vse enako odstopa od zavarovalniške-
ga načela vezanosti dajatev na plačane prispevke. More-
bitno podaljšanje desetletnega najugodnejšega obdobja
bo moralo zato biti uvedeno sočasno za vse zavarovance
in s primernim prehodnim obdobjem”. Ustavno sodišče je
torej z navedeno določbo razveljavilo dopolnitev 43. člena
ZPIZ92 iz leta 1996. Izpodbijana ureditev, ki je nadaljevanje
ureditve, uveljavljene leta 1998, izraža nov pristop zakono-
dajalca pri urejanju položaja samozaposlenih oseb. V zvezi z
navedenim je ustavno sodišče v sklepu št. U-I-66/98 z dne
18. 4. 2002 navedlo: “… Vendar pa ima pri oblikovanju
sistema socialne varnosti zakonodajalec široko polje pro-
ste presoje, v katerem oblikuje različne ukrepe, za katere
meni, da bodo najbolje dosegli opredeljene cilje social-
ne politike… zakonodajalcu je prepuščeno, da v mejah
svoje proste presoje določi, kdo in pod kakšnimi pogoji
je upravičen do te dajatve, kateri dohodki in kako se
bodo upoštevali pri ugotavljanju upravičenosti do te soci-
alne dajatve. Zakonodajalec lahko pri tem upošteva raz-
ličnost položajev posameznih kategorij oseb in njihovih
dohodkov. Izpodbijana določba je dohodek samozapo-
slenih povezovala z dobičkom iz dejavnosti in osnovo za
plačilo prispevkov za socialno varnost (po besedilu iz
ZDPre-B) oziroma z dobičkom in prispevki, ki jih samoza-
posleni plačujejo za socialno varnost (po besedilu iz
ZDPre-C). Pri zaposlenih osebah se je v dohodek družine
vštevala njihova bruto plača ter drugi prejemki. Različno
urejanje vštevanja dohodkov pri samozaposlenih in pri
zaposlenih je razumno in stvarno utemeljeno, saj je polo-
žaj enih in drugih prav pri ustvarjanju, pridobivanju njiho-
vega dohodka bistveno drugačen. Samozaposlena ose-

ba namreč opravlja dejavnost kot fizična oseba samo-
stojno, nima delodajalca in tudi ni sama sebi delodaja-
lec, ne obračunava in ne izplačuje si plače; samozapo-
slena oseba sama odloča o poslovanju in lahko vpliva na
dohodke in odhodke ter posledično tudi na dobiček,
prav tako pa tudi prosto razpolaga z vsem svojim premo-
ženjem in sredstvi, ki jih namenja tako za osebno porabo
kot za dejavnost na podlagi svojih lastnih odločitev. Sa-
mozaposlena oseba ni zaposlena pri sebi in nima delo-
dajalca, zato so tudi vsi prispevki, ki jih plačuje za social-
no varnost, njeni lastni prispevki, po svoji vsebini torej
prispevki zavarovanca, ki jih namenja za zagotavljanje
svoje socialne varnosti. Dohodek samozaposlene osebe
se torej bistveno razlikuje od dohodka zaposlenega, ki
prejema le plačo za delo v odvisnem delovnem razmerju.
Zato različno urejanje vštevanja dohodka samozaposle-
ne in zaposlene osebe v dohodek družine pri ugotavlja-
nju upravičenosti do otroškega dodatka ne pomeni krši-
tve načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena usta-
ve. Ali je bila izpodbijana zakonska ureditev res najpri-
mernejša, pa je vprašanje, v katerega se ustavno sodišče
ne more spuščati, saj to ni v njegovi pristojnosti.”

11. Z obveznim zavarovanjem, ki ga na podlagi druge-
ga odstavka 50. člena ustave ureja ZPIZ-1, se zavarovan-
cem na podlagi dela, prispevkov ter po načelih vzajemnosti
in solidarnosti zagotavljajo pravice za primer starosti, invali-
dnosti, smrti, telesne okvare ter potrebe po stalni pomoči in
postrežbi (prvi odstavek 3. člena ZPIZ-1). Država zagotavlja
delovanje in razvoj obveznega zavarovanja med drugim tudi
s pravili, ki urejajo način odmere, plačila in izterjave prispev-
kov ter pogoje za priznanje, odmero in uživanje pravic (prvi
odstavek 6. člena ZPIZ-1). Po prvem odstavku 206. člena
ZPIZ-1 se prispevki obračunajo od osnove za plačilo pri-
spevkov. Osnove za plačilo prispevkov za obvezno zavaro-
vanje so po 207. členu plača (za zaposlene v Republiki
Sloveniji in državljane Republike Slovenije, zaposlene pri
tujcih), zavarovalna osnova (za samozaposlene, za državlja-
ne Republike Slovenije, zaposlene v tujini, za kmete, vrhun-
ske športnike in šahiste ter osebe, ki so prostovoljno vklju-
čene v zavarovanje), prejemek, ki ga prejemajo upravičenci
skladno s posebnimi predpisi (vajenci, brezposelne osebe,
ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti,
starši in zaporniki) ter zadnje denarno nadomestilo, ki ga je
prejel zavarovanec (za brezposelne osebe, ki jim zavod za
zaposlovanje plačuje prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do
pokojnine). V naslednjih členih ZPIZ-1 so te osnove za plači-
lo prispevkov podrobneje opredeljene. Tako je za samoza-
poslene zavarovance in kmete v (noveliranem) prvem od-
stavku 209. člena ZPIZ-1 določeno, da se osnova določi
glede na doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso
upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter
znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obre-
stih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino. Zavarovalne
osnove so določene v osmih razredih tako, da je najnižja
osnova enaka višini minimalne plače, najvišja osnova pa
višini najvišje pokojninske osnove iz 49. člena tega zakona,
povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47.
člena tega zakona. V drugem odstavku 209. člena je dolo-
čeno, da se uvrstitev v zavarovalno osnovo določi na podlagi
zadnje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti oziroma zad-
njega obračuna davka iz dejavnosti oziroma zadnje odločbe
o odmeri dohodnine in glede na podatke o povprečni oziro-
ma minimalni plači za leto, na katero se nanaša davek iz
dejavnosti. Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavaroval-
ne osnove, ki presega znesek zavarovalne osnove, v katero
je uvrščen skladno s prvim odstavkom tega člena (četrti
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odstavek 209. člena). Če pa zavarovanec oceni, da zavaro-
valna osnova ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v
tekočem letu, in bi plačevanje prispevkov od osnove iz
drugega odstavka tega člena ogrozilo njegovo nadaljnje po-
slovanje, lahko zahteva znižanje zavarovalne osnove, vendar
največ do zneska najnižje pokojninske osnove iz 48. člena
tega zakona, povečane za davke in prispevke iz tretjega
odstavka 47. člena zakona. O zahtevi odloči zavod (šesti
odstavek 209. člena). Po osmem odstavku obravnavanega
člena minister, pristojen za finance – v soglasju z ministrom,
pristojnim za delo – podrobneje določi postopek za razvr-
ščanje v zavarovalne osnove in druge postopke.

12. Pobudniki, ki izpodbijajo prvi odstavek 209. čle-
na ZPIZ-1, nasprotujejo zlasti vključitvi plačanih prispevkov
delodajalca v zavarovalno osnovo in načinu oblikovanja
zavarovalnih razredov. Navedeno pa tudi drugi razlogi, ki
jih navajajo, naj bi povzročali neenako obravnavanje samo-
zaposlenih zavarovancev z zavarovanci v delovnem razmer-
ju, samozaposlenih zavarovancev z drugimi subjekti go-
spodarskega prava in med samimi samozaposlenimi. Iz
navedb pobudnice Janje Luin izhaja, da naj bi šlo celo za
prepovedano diskriminacijo po prvem odstavku 14. člena
ustave, ker naj bi razlikovanje izhajalo iz statusa samozapo-
slene osebe samega po sebi. Takšno neskladje ni poda-
no, saj izhaja iz okoliščin na strani takšne osebe, ki razliko-
vanje stvarno in razumno upravičujejo. V zvezi z navajanjem
vseh pobudnikov, da ureditev po 209. členu ZPIZ-1 ni v
skladu z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek
14. člena ustave), pa je treba poudariti, da tega načela ni
mogoče pojmovati kot enostavno splošno enakost vseh,
pač pa kot enako obravnavanje enakih dejanskih stanj. Po
ustaljeni presoji ustavnega sodišča načelo enakosti pred
zakonom ne pomeni, da predpis – kadar podlaga za različ-
no urejanje niso osebne okoliščine iz prvega odstavka 14.
člena ustave – ne bi smel različno urejati položajev pravnih
subjektov, pač pa da tega ne sme početi samovoljno, brez
razumnega in stvarnega razloga. Za razlikovanje mora torej
obstajati razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog. Prav
zakonsko urejanje namreč pomeni upoštevanje in tudi vzpo-
stavljanje različnih položajev med pravnimi subjekti. Nače-
lo enakosti pred zakonom torej zakonodajalca zavezuje, da
enaka dejanska stanja ureja enako, različna pa različno.
Kot izhaja že iz prejšnjih točk, so si položaji samozaposle-
nih oseb in subjektov, ki jih navajajo pobudniki, v marsi-
čem različni, prav tako tudi njihovih dohodkov, kot podlage
za ugotavljanje zavarovalne osnove, ni mogoče enostavno
enačiti.

13. Dopustnost posega v pravico do enakosti pred
zakonom se presoja po tako imenovanem testu arbitrarnosti
(in ne po strožjem testu sorazmernosti, kjer je treba med
drugim izkazati tudi nujnost posega zaradi varstva pravic
drugih). Zato za dopustnost takšnega posega zadošča že
kakršenkoli nearbitraren, torej razumen in stvarno utemeljen
razlog. V postopku sprejemanja ZPIZ-1 (in pred tem tudi v
postopku sprejemanja novele ZPIZ92 leta 1998) prikazana
potreba po posebni ureditvi obravnavanega vprašanja kaže,
da se zakonodajalec za izpodbijano ureditev ni odločil brez
takšnega razumnega in stvarno utemeljenega razloga. Iz-
podbijano oblikovanje pokojninske osnove torej ni bilo spre-
jeto brez razumnega in stvarnega razloga za razlikovanje. Na
polje proste zakonodajalčeve presoje sodi tudi določanje
števila zavarovalnih razredov in razponov med njimi. Spremi-
njanje oziroma večkratno dopolnjevanje 209. člena ZPIZ-1
pri vprašanju števila teh razredov kaže na veliko aktivnost
zakonodajalca na tem področju tudi v času postopka pred
ustavnim sodiščem. Z ZPIZ-1C je bilo število razredov pove-
čano na osem, saj je bil ob upoštevanju opozoril Obrtne

zbornice Slovenije uveden nov (sedmi) razred v višini letne-
ga dobička med 300% in 350% povprečne letne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji in določena zavarovalna
osnova v tem razredu v višini 3,5-kratne najnižje pokojnin-
ske osnove (Poročevalec DZ, št. 90/01). Spremenjena je
bila torej ureditev prejšnje, prednovelirane zadnje oziroma
sedme alinee prvega odstavka 209. člena ZPIZ-1, ki so jo
pobudniki v svojih navajanjih posebej poudarjali. Ureditev,
po kateri se osnova določi v razmerju do najvišje pokojnin-
ske osnove, je po ZPIZ-1C prenesena v osmo alineo. Obli-
kovanje razredov na podlagi razmerja do prejemkov zapo-
slenih pomeni, da ti niso bili izbrani arbitrarno, brez vsakega
kriterija, ali na podlagi kriterija, ki s predmetom urejanja ne
bi bil vsebinsko v nikakršni zvezi. Kriterij si je zakonodajalec
izbral v okviru svojih pristojnosti. Ustavno sodišče ne more
presojati, ali je izbral najprimernejšega in ali je določil najpri-
mernejše razpone posameznih razredov. Podobno velja za
opredelitev najvišjega razreda in določitev najvišje zavaroval-
ne osnove, torej za ureditev v prejšnji sedmi in sedanji osmi
alinei. Opredelitev ravni dosežene osnove je tudi v najvišjem
razredu izražena v razmerju do povprečne plače, kot pri
nižjih razredih. Kriterij najvišje pokojninske osnove za opre-
delitev najvišje osnove za plačilo prispevkov pa pomeni smi-
selno nadaljevanje upoštevanja najnižje pokojninske osnove
iz prejšnjih alinei, saj se po 49. členu ZPIZ-1 najvišja pokoj-
ninska osnova določi v višini štirikratnika najnižje pokojnin-
ske osnove. Najvišja pokojninska osnova po svoji vsebini
pomeni najvišjo raven, na podlagi katere se zagotavlja soci-
alna varnost iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Tako
razumljenemu kriteriju ni mogoče očitati, da ni vsebinsko
povezan s predmetom urejanja. Kriterij vloženega kapitala,
ki ga navaja Ministrstvo za finance v svojih pojasnilih kot
vsebinsko podlago za razlikovanje znotraj kroga samozapo-
slenih oseb v tem smislu, da v nižjih razredih osnova za
plačilo prispevkov odraža ves doseženi dobiček, v najvišjem
razredu pa lahko dejansko le njegov del, v kontekstu obrav-
navanega 209. člena pomeni zmotno navedbo in ga zato
ustavno sodišče v stališče v tej zadevi ne vključuje. Dobiček,
ki izhaja iz vloženega kapitala, med samozaposlenimi zava-
rovanci ni različno vrednoten in tudi ne more biti, saj se
njegov delež sploh ne ugotavlja. Ta okoliščina je posledica
posebnosti, ki opredeljujejo položaj samozaposlene osebe.
Ureditev po izpodbijanem prvem odstavku 1. člena
209. člena ZPIZ-1 torej ni v neskladju z drugim odstavkom
14. člena ustave.

14. Čeprav se ureditev pogojev za nižje plačilo prispev-
kov, podobno kot tudi ureditev določanja zavarovalnih os-
nov po prvem odstavku obravnavanega člena, odraža v višini
dejanskega ostanka dobička tako, da ga znižuje, ne gre za
(protiustaven) poseg v pravico do svobodne gospodarske
pobude po 74. členu ustave, kar meni več pobudnikov,
temveč za urejanje socialne varnosti državljanov in je ratio
legis tu povsem drug. Sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki obsega tudi obvezno pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti,
zagotavlja pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti, tele-
sne okvare ter potrebe po stalni pomoči in postrežbi na
podlagi dela, prispevkov ter po načelih vzajemnosti in soli-
darnosti. Obvezno zavarovanje financirajo zavarovanci, de-
lodajalci in Republika Slovenija. Izpodbijani 209. člen je del
ureditve, ki tudi samozaposlenim osebam samim zagotavlja
pravice iz tega zavarovanja. Ne gre torej za urejanje pogojev
vstopa na trg ali drugih okoliščin, značilnih za področje, ki
ga varuje 74. člen ustave, čeprav v skrajnem primeru in
skupaj z drugimi obveznostmi lahko tudi plačevanje prispev-
ka za lastno socialno varnost vpliva na odločitev za vstop na
trg ali umik z njega.
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15. Po pobudi, ki izpodbija šesti odstavek 209. člena
ZPIZ-1, v katerem so določeni pogoji za znižanje zavaroval-
ne osnove, naj zavarovanci zaradi prestrogih pogojev ne bi
mogli uresničiti uvrstitve v nižjo zavarovalno osnovo, ki bi
ustrezala ocenjenemu poslovnemu izidu v tekočem letu.
Ministrstvo za finance v pojasnilih, prejetih 12. 10. 2000,
med drugim pojasnjuje, da so strogi pogoji za znižanje zava-
rovalne osnove smiselni zaradi načina določanja te osnove.
Prispevki se v tekočem letu plačujejo od zavarovalne osno-
ve, določene na podlagi poslovnega rezultata zavarovanca v
preteklem ali celo predpreteklem letu, kar pomeni, da zava-
rovalna osnova tekočega leta, kolikor gre za večja medletna
nihanja v poslovnem rezultatu zavarovanca, ni usklajena s
poslovnim rezultatom v tekočem letu. Zavarovanec, ki je
imel v preteklem obdobju visok poslovni rezultat, bo lahko v
tekočem obdobju plačeval prispevke iz zavarovalne osnove,
ki ustreza temu visokemu poslovnemu rezultatu v preteklem
obdobju, kljub temu, da ima v tekočem letu bistveno nižji
rezultat, vendar pa bo lahko v prihodnjem obdobju kljub
temu, da bo imel v tekočem letu bistveno višji rezultat od
preteklega obdobja, plačeval prispevke od nižje zavarovalne
osnove. Glede na to, da se zavarovalna osnova določa
glede na pretekli rezultat, višina zavarovalne osnove sledi
konjunkturnemu nihanju v uspešnosti poslovanja zavarovan-
ca z zamikom, vendar je, gledano z vidika daljšega časovne-
ga obdobja (kar zavarovalno obdobje posameznika običajno
je), povprečna zavarovalna osnova tega obdobja vedno do-
ločena v odvisnosti od povprečnega poslovnega rezultata v
tem obdobju. Takšen način določanja zavarovalne osnove v
splošnem ne dopušča sprememb zavarovalne osnove glede
na spremenjen poslovni rezultat v tekočem letu, še posebno
ne samo navzdol, takrat, ko je v tekočem letu pričakovan
nižji poslovni rezultat, saj zavarovalna osnova daljšega ča-
sovnega obdobja ne bi ustrezala poslovnemu rezultatu tega
obdobja. To je razlog, zakaj zakon v splošnem znižanj zava-
rovalnih osnov ne dovoljuje, temveč le v izjemnih primerih,
ko gre za bistveno poslabšanje tekočega oziroma pričako-
vanega poslovnega izida in bi plačevanje prispevkov ogrozi-
lo nadaljnje poslovanje zavezanca. Iz navedenih pojasnil
Ministrstva za finance izhaja, da je zakonodajalec v okviru
svojega širokega polja proste presoje določil kriterije, ki v
izvajanju ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja
za samozaposlene osebe v določeni meri preprečujejo to-
gost ureditve po prvem odstavku 209. člena. Ker je Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v pojasnjevanju
SklKM99 navedel, da se ureditev uspešno izvaja, izpodbija-
ni zakonski določbi ni mogoče očitati, da pogoje prekomer-
no zaostruje in da je zato v neskladju z 2. členom ustave.

B)–III
16. PraDZO2000 podrobneje ureja zavarovalne osno-

ve za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in postopek za razvrščanje v zavarovalne osno-
ve za zavarovance iz 15. in 16. člena (samozaposleni in
kmetje) ZPIZ-1. Uvrstitev v zavarovalno osnovo se za zavaro-
vance iz 15. člena, torej za samozaposlene, po prvem od-
stavku 2. člena določi na podlagi zadnje odmerne odločbe
o davku iz dejavnosti oziroma zadnjega obračuna davka iz
dejavnosti in glede na podatke o povprečni oziroma mini-
malni plači za leto, na katero se nanaša davek iz dejavnosti.
Po izpodbijanem četrtem odstavku navedenega člena se
zavarovalna osnova zavarovanca iz prvega odstavka tega
člena določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je
ugotovljen na podlagi odmerne odločbe oziroma obračuna
davka brez upoštevanja obveznih prispevkov za socialno
varnost ter brez znižanj davčne osnove oziroma brez olajšav
in brez povečanj davčne osnove, razen razlike v obrestih, v

skladu z zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93 in
nasl. – ZDoh). Po 4. členu PRaDZO2000 se doseženi
dobiček iz navedenega četrtega odstavka 2. člena na podla-
gi odmerne določbe določi tako, da se znesku davčne osno-
ve I iz odmerne odločbe prišteje znesek prispevkov in zne-
sek povečanja davčne osnove iz naslova razlike v obrestih.
V primeru, ko je vsota davčne osnove I iz odmerne odločbe
in povečanja davčne osnove iz naslova razlike v obrestih
manjša ali enaka 0, je doseženi dobiček zavarovanca enak
znesku prispevkov.

17. Pobudnik Bogdan Greif meni, da protiustavnost
PraDZO2000 izhaja že iz protiustavnosti 209. člena ZPIZ-1,
dodatno pa še iz načina njegove uporabe, ker davčni organ
pri razvrstitvi v zavarovalno osnovo za leto 2000 upošteva
podatke o doseženem dobičku za preteklo leto 1999, ko
niti ZPIZ-1 niti PraDZO2000 še nista veljala. Slednje naj bi
bilo v nasprotju s 155. členom ustave. Predpisovanje upora-
be podatkov iz preteklega obdobja samo po sebi ne pomeni
protiustavnosti. Na področju socialnega varstva je v zvezi z
ugotavljanjem premoženjskega stanja kot izhodišča za bo-
doče uveljavljanje posameznih pravic predpisovanje upora-
be takšnih podatkov nujno in običajno. Glede na to, da
PraDZO2000 v prvem odstavku 2. člena vsebinsko prevze-
ma ureditev prejšnjega prvega odstavka 2. člena PraDZO99,
izpodbijana ureditev tudi s tega vidika ni posegla v s
155. členom ustave varovane pridobljene pravice.

18. Pobudnica Janja Luin je v vlogi z dne 26. 3. 2001
v zvezi z izpodbijanimi določbami četrtega odstavka 2. člena
ter prvega in drugega odstavka 4. člena PraDZO2000 zatr-
jevala, da so v nasprotju s prvim odstavkom 209. člena
ZPIZ-1, ker je ta v prvotnem besedilu navajal le prispevke
zavarovanca kot tiste prispevke, ki se prištejejo. Pobudnica
je določbam očitala, da z besedilom “brez upoštevanja ob-
veznih prispevkov za socialno varnost” namesto z besedilom
“brez upoštevanja obveznih prispevkov zavarovanca za soci-
alno varnost” širijo obseg teh prispevkov iz “prispevkov zava-
rovanca” še na “prispevke delodajalca”. Z uveljavitvijo ZPIZ-
1C, ki je z 29. členom napovedni stavek obravnavanega
prvega odstavka 209. člena med drugim spremenil tako, da
prispevkov za obvezno zavarovanje ne omejuje več na pri-
spevke zavarovanca, je neskladnost primerjanih določb pre-
nehala. Iz pobudničinih navedb v vlogi z dne 17. 10. 2002
izhaja, da pobudnica takšno stanje sprejema in ne predlaga,
naj ustavno sodišče posebej (oziroma za nazaj) ugotovi, ali
je bila izpodbijana ureditev PraDZO2000 v neskladju z usta-
vo in zakonom. Zato ni bilo treba ugotavljati, ali so izpolnjeni
pogoji za presojo ustavnosti in zakonitosti ureditve, ki je bila
med postopkom usklajena z zakonom (47. člen ZUstS).
Kolikor pobudnica zatrjuje neskladnost izpodbijanih določb
PraDZO2000 z drugim odstavkom 14. člena ustave, ker
vključujejo tudi prispevek delodajalca, presoja zakonske do-
ločbe smiselno velja tudi za te določbe.

19. Ne da bi se ustavno sodišče spuščalo v vprašanje,
ali pobudnica izpolnjuje procesno predpostavko pravnega
interesa za vložitev pobude za presojo drugega odstavka
4. člena (saj je bila glede na doseženo osnovo po odločbi o
odmeri davka za leto 1999 dolžna prispevke za socialno
varnost obračunati in plačati najmanj od višine najvišje po-
kojninske osnove), z navedbo, da se z izpodbijano določbo
uvaja dodatna obveznost, pobuda ni utemeljena. Vsaka ose-
ba, ki kot svoj edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji
opravlja dejavnost, ki jo navaja 15. člen ZPIZ-1, se obvezno
zavaruje. Zavarovance, ki dosegajo najnižje prihodke, zaje-
ma prva alinea prvega odstavka 209. člena ZPIZ-1. Ta torej
zajame tudi zavarovanca, ki v posameznem letu ni ustvaril
dobička, zato se z izpodbijano določbo ne uvaja dodatna
obveznost (obdavčitev), kot meni pobudnica. Prispevek za
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pokojninsko in invalidsko zavarovanje nima pravne narave
davka, saj je davek dajatev brez direktne protidajatve, plača-
ni prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje pa se upošteva pri določanju pravic iz zavarovanja. Za-
kon daje samozaposlenim osebam tudi možnost znižanja
zavarovalne osnove (šesti odstavek 209. člena ZPIZ-1) in
izvzem iz zavarovanja (18. člen), kar vse zavarovancu omo-
goča prilagoditev dejanskim razmeram. Navedena ureditev
zato tudi ne posega v pravico do zasebne lastnine v naspro-
tju s 33. členom ustave, saj zasleduje cilj, ki izhaja iz prvega
odstavka 67. člena ustave, to je socialno funkcijo lastnine.
Glede zatrjevanega protiustavnega poseganja PraDZO2000
v svobodno gospodarsko pobudo pa smiselno velja, kar je
ugotovljeno v zvezi z izpodbijano zakonsko ureditvijo.

C)
20. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

25. člena in drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi:
namestnik predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in so-
dniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-307/98-38
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

5448. Odločba o razveljavitvi določb 5., 9. in 10. člena
odloka o določitvi pomožnih objektov v Občini
Škofljica

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo vlade, na seji dne 5. decem-
bra 2002

o d l o č i l o:

Določbe 5., 9. in 10. člena odloka o določitvi pomož-
nih objektov v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 95/00) se
razveljavijo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Vlada izpodbija v izreku navedene določbe odloka o

določitvi pomožnih objektov v Občini Škofljica (v nadaljevan-
ju: odlok). Predlagateljica navaja, da prvi odstavek 5. člena
odloka ne omogoča, da bi pristojni upravni organ lahko
odločil o dopustnosti priglasitve del, zato je v neskladju z
2. členom ustave, po katerem je Republika Slovenija pravna
država. Zakoni naj ne bi predvidevali, da so med objekti, za
katere zadostuje priglasitev, tudi objekti, ki jih določa občin-
ska služba v urbanističnih informacijah, zato je drugi odsta-
vek 5. člena z njimi v nasprotju. Odlok v 9. členu nalaga
investitorju predložitev urbanistične informacije, kar naj bi
bilo v nasprotju s prvim odstavkom 62. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZUN), ki predpisuje
vsebino popolne vloge za priglasitev del. Tudi 10. člen
odloka nalaga investitorju, v nasprotju s citirano določbo
ZUN, predložitev skice oziroma načrta, tlorisa, prereza, fa-
sade ali kakšne druge projektne rešitve ter gradbenega

dovoljenja za objekt, ki ima funkcionalno zemljišče na zemlji-
šču, na katerem je predviden pomožni objekt. Predlagatelji-
ca dodaja, da priglasitev nameravanih del ureja ZUN v
51. členu, v prvem odstavku 62. člena in v naslednjih določ-
bah, zato odlok dodatnih pogojev ne more predpisovati.

2. Občina Škofljica v odgovoru navaja, da je sprejela
izpodbijani odlok zaradi spremembe 51. člena ZUN leta
1997, ki je razširila pojem pomožnih objektov tako, da ne
obsega več le pomožnih objektov za potrebe občanov in
njihovih družin, temveč vse pomožne objekte. Po citirani
določbi ZUN naj bi bil dolžan pristojni republiški upravni
organ v roku šest mesecev izdati dopolnitev navodila o meri-
lih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v
prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje, in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list
SRS, št. 27/85 – v nadaljevanju: navodilo). Ker dopolnitve
navodila ni bilo, naj bi Občina sama določila pomožne ob-
jekte v odloku. Po 140. členu ustave namreč občina na
svojem območju ureja zadeve lokalnega pomena, ki zadeva-
jo njene prebivalce. Na podlagi 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v nad-
aljevanju: ZLS) občina načrtuje prostorski razvoj in izvaja
naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov.
Po 67. členu ZUN naj bi bila občina pristojna skrbeti za
usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izved-
benimi akti, občanom pa je dolžna dajati informacije o mož-
nih posegih v prostor ter zbirati, evidentirati in analizirati
podatke o posegih v prostor.

3. Občina navaja, da so pomožni objekti trajni, gradbe-
no manj zahtevni objekti, zato za njihovo postavitev ni potre-
bno gradbeno dovoljenje. Vrsto, namen in velikost pomož-
nih objektov določa 4. člen odloka, vendar jih zaradi razvoja
tehnike in tehnologije ne našteva taksativno. Izpodbijani
5. člen odloka zato določa, da občina na podlagi prostor-
skih izvedbenih aktov in kriterijev, ki so opredeljeni v odloku,
utemelji gradnjo še drugih pomožnih objektov, ki niso taksa-
tivno našteti. Ker naj bi bili kriteriji in način presoje za uteme-
ljitev pomožnih objektov v odloku določeni, je neutemeljen
očitek vlade, da upravni organ po 5. členu odloka ne more
odločati. ZUN v 51. členu nalaga, da občina določi vrsto,
namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objek-
tov in ne, da jih tudi taksativno našteje, torej je potrebna še
njihova urbanistična preveritev, kot jo predpisujeta drugi
odstavek 5. člena in 9. člen odloka. S tem naj bi Občina
izvajala politiko smotrne rabe prostora in nadzor nad posegi
v prostor na svojem območju, saj pozna prostor bolje kot
upravna enota. Nadzor nad posegi v prostor naj bi ji omogo-
čal obnovo občinskih cest, izvajanje zimske službe, odvoz
smeti in drugo. Urbanistična informacija naj bi zaradi stro-
kovnosti omogočala tudi hitrejše in bolj strokovno delo uprav-
nih enot. Vsebino vloge za priglasitev del naj bi urejal
62. člen ZUN, natančneje jo opredeljuje 10. člen odloka.
Ker naj bi pomožni objekt dopolnjeval glavni objekt, se s
skico posega (ne z načrtom) preverijo pogoji, ki jih je treba
upoštevati pri lokaciji pomožnega objekta. Navodilo predpi-
suje, da pomožni objekt ne sme poslabšati pogojev rabe
zemljišč in sosednjih objektov, zato je treba vlogi za pridobi-
tev urbanistične informacije priložiti opis sedanje rabe pro-
stora, opis materialov in konstrukcije, skico nameravanega
posega, prerez in fasado. Pomožni objekt naj ne bi potrebo-
val novih komunalnih priključkov, kar izhaja iz opisa in ute-
meljitve predvidenega posega, morebitna potreba po statič-
nem in gradbeno tehničnem preverjanju pa iz podatkov o
materialih in prerezih.
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B)
4. Odlok v 5. členu ureja pomožne objekte, ki v njego-

vem 4. členu niso posebej navedeni. Tudi druge objekte je
namreč možno uvrstiti med pomožne objekte, glede na vr-
sto, namen, največjo velikost, način gradnje in druge pogo-
je, ki jih določa odlok. Presojo uvrstitve posega med pomož-
ne objekte utemelji pristojna služba za urbanizem občine v
urbanistični informaciji. Po 9. členu odloka je treba za pose-
ge v prostor po tem odloku, v postopku za izdajo dovoljenja
o priglasitvi del, pridobiti urbanistično informacijo. Urbani-
stično informacijo izda pristojna služba za urbanizem Obči-
ne Škofljica. Na podlagi 10. člena odloka vloga za urbani-
stično informacijo vsebuje: kopijo katastrskega načrta
M 1:2880 ali 1:1000; utemeljitev posega, opis današnje
rabe zemljišča, na katerem se namerava graditi pomožni
objekt, opis materialov in konstrukcije objekta; prikaz lokaci-
je načrtovanega objekta v kopiji katastrskega načrta s prika-
zom zgrajenih objektov na gradbeni parceli v M 1:2880 ali
1:1000; skico nameravanega posega (tloris, prerez, fasa-
de) v M 1:100 ali 1:50; dokazilo o lastništvu zemljišča;
gradbeno dovoljenje za objekt, v katerega funkcionalno zem-
ljišče se locira pomožni objekt ali naprava; če gre za začasni
objekt, je treba navesti rok, do katerega bo objekt stal, in za
posege, kjer gre za celostno rešitev, je treba priložiti njihovo
projektno rešitev.

5. Vlada očita, da upravna enota zaradi 5. člena odloka
ne more ugotoviti pomožnih objektov, za katere zadostuje
priglasitev, kar je v nasprotju z 2. členom ustave. Priglasitev
del naj bi urejala 51. in 62. člen ZUN, zato občina ne more
samostojno predpisovati dodatnih pogojev za uvrstitev po-
segov v prostor med pomožne objekte.

6. Po prvem odstavku 140. člena ustave spadajo v
pristojnost občine lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja
samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Po pr-
vem odstavku 3. člena Evropske listine lokalne samouprave
(Uradni list RS, št. 57/96, MP, št 15/96 – MELLS) lokalna
samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih obla-
sti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih
zadev v okviru svojih nalog in v korist lokalnega prebivalstva.
V okviru urejanja lokalnih javnih zadev ima občina torej pravi-
co izdajati predpise, s katerimi normativno ureja pravna ra-
zmerja. Pri tem ne sme preseči ustavnega okvira in s svojim
normativnim urejanjem poseči v pristojnost države, niti ne
sme ravnati v nasprotju z načelom zakonitosti delovanja
organov lokalnih skupnosti (153. člen ustave). Pravnih ra-
zmerij torej ne sme urejati v nasprotju z zakoni oziroma ne
sme preseči zakonskega pooblastila za normativno urejanje
pravnih razmerij. Takšno stališče je ustavno sodišče spreje-
lo že v odločbi št. U-I-348/96 z dne 27. 2. 1997 (Uradni list
RS, št. 17/97, OdlUS VI, 25) ter poudarilo, da je v vsakem
primeru posebej treba z razlago zakona ugotoviti, kako širo-
ko je polje normativnega odločanja občine. Hkrati načela
pravne države (2. člen ustave) tudi zahtevajo, da so občinski
predpisi jasni in določni.

7. Po ZUN je za graditev vseh objektov in naprav potre-
bno lokacijsko dovoljenje, razen za določene kvalificirane
posege v prostor, za katere lokacijsko dovoljenje ni potre-
bno in je zanje treba pridobiti odločbo o dovolitvi priglašenih
del. Med takšne posege v prostor se po ZUN lahko uvrstijo
tudi pomožni objekti. Po 51. členu ZUN namreč občina
lahko predpiše, da lokacijsko dovoljenje za graditev pomož-
nih objektov ni potrebno. S predpisom določi vrsto, namen,
največjo velikost in način gradnje teh objektov. Merila za to,
kaj se lahko šteje za pomožne objekte, predpiše za urejanje
prostora pristojni republiški upravni organ v šestih mesecih
po sprejetju tega zakona.

8. V obravnavanem primeru je občina v odloku sicer
opredelila pomožne objekte na navedeni način, vendar je v
5. členu odloka pooblastila še svojo strokovno službo, da z
urbanistično informacijo odloči, ali še drug posamezen po-
seg v prostor lahko uvrsti med pomožne objekte, glede na
kriterije, ki jih določa odlok. Hkrati je stranki v postopku
izdaje odločbe o priglasitvi del naložila, da pridobi urbani-
stično informacijo, in predpisala tudi vsebino zahtevane vlo-
ge za njeno izdajo.

9. Po 62. členu ZUN priglasitev nameravanih del vse-
buje opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem naj
bi objekt stal, kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvi-
denim objektom ter dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
na katerem naj bi objekt stal; če gre za začasen objekt, tudi
datum, do katerega bo ta objekt stal. Če za urejanje prosto-
ra pristojni upravni organ ugotovi, da za nameravana dela
zadostuje priglasitev ter da ta dela niso v nasprotju s prostor-
skim izvedbenim aktom, izda o tem investitorju odločbo o
dovolitvi priglašenih del. Pri tem po 3. členu zakona o pre-
vzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali
organi občin (Uradni list RS, št. 29/95 – ZPDF) opravljajo
upravne enote med drugim upravne naloge, ki so v ZUN
določene kot pristojnost občinskih organov. Kar pomeni, da
so na podlagi ZPDF in 62. člena ZUN upravne enote poo-
blaščene v upravnem postopku ugotavljati, ali za priglašena
dela zadostuje priglasitev. O tem upravne enote odločajo na
način in po postopku, ki ga predpisuje zakon, torej med
drugim preverijo tudi, ali po občinskem odloku za priglašena
dela zadostuje priglasitev. Občina zato zmotno meni, da ima
po 62. členu ZUN pooblastilo, da sama natančneje predpi-
še vsebino vloge za priglasitev del in vsebino vloge za prido-
bitev urbanistične informacije, na podlagi katere še posa-
mezne posege v prostor uvršča med pomožne objekte pod
pogoji, ki jih določa odlok, saj takšnega pooblastila po citira-
ni določbi ZUN nima.

10. Izpodbijane določbe odloka prekoračujejo poobla-
stilo za normativno urejanje pomožnih objektov iz 51. člena
ZUN, ki jih operacionalizira navodilo. Urbanistična informa-
cija, ki uvršča še posamezen poseg v prostor med pomožne
objekte, po vsebini predstavlja dopolnitev odloka, ki jo je
pristojen sprejeti občinski svet in ne občinska strokovna
služba. Ustavno sodišče zato ni upoštevalo dodatnih poja-
snil občine o morebitnih pomanjkljivostih navodila, učinkovi-
tosti in strokovnosti dela upravnih enot ter njenem izvajanju
predpisov na drugih področjih, za katera meni, da sodijo v
njeno pristojnost. O posameznih posegih v prostor na pod-
lagi ZPDF odloča upravna enota na način in po postopku, ki
ga predpisuje 62. člen ZUN, zato odlok s predpisovanjem
dodatnih pogojev v postopku priglasitve del posega v pristoj-
nost države. Ker izpodbijane določbe odloka presegajo za-
konsko pooblastilo za normativno urejanje pomožnih objek-
tov in s svojim urejanjem posegajo v pristojnost države, so v
neskladju s 153. členom ustave. Upravna enota na podlagi
izpodbijanih določb odloka ne more ugotoviti, ali za prigla-
šena dela zadostuje priglasitev, tako kot ji to nalaga 62. člen
ZUN, zato so te določbe odloka v neskladju tudi z 2. členom
ustave.

11. Vlada je predlagala odpravo določb 5., 9. in
10. člena odloka, vendar hkrati ni navedla škodljivih posle-
dic, ki bi jih bilo treba odpraviti, zato je ustavno sodišče iz
zgoraj navedenih razlogov izpodbijane določbe odloka raz-
veljavilo.

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

tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: namestnik
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predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kram-
berger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in
Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-5/01-12
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

5449. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. na seji dne 14. novembra 2002

o d l o č i l o :

Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekr-
ške št. Pp-3799/99 z dne 6. 10. 1999 v zvezi z odločbo
Sodnika za prekrške Domžale št. P-00347/99-02 z dne
7. 4. 1999 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Z odločbo Sodnika za prekrške je bil pritožnik spoz-

nan za odgovornega storitve prekrška po tretjem odstavku
127. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 30/98 in nasl. – ZVCP), tj. vožnje osebnega vozila
brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Izrečena mu je bila
denarna kazen 90.000 tolarjev in naloženo plačilo povpreč-
nine v višini 6000 tolarjev. Senat za prekrške (v nadaljeva-
nju: senat) je pritožbo zoper prvostopenjsko odločbo zavrnil
in pritožniku naložil plačilo 7000 tolarjev povprečnine.

2. Pritožnik navaja, da se organa, ki sta izdala izpodbi-
jani odločbi, nista opredelila do vseh odločilnih dejstev, ki
so pomembna za odločitev. Pritožbeni organ naj ne bi bil
odgovoril na njegovo navedbo, da v izreku prvostopenjske
odločbe ni opredeljen kraj storitve prekrška, in na navedbo,
da naj bi šlo za dejanje majhnega pomena v smislu drugega
odstavka 7. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83 in nasl. ter Uradni list RS, št. 10/91 in nasl. – v
nadaljevanju: ZP). V pritožbi naj bi bil pritožnik še posebej
podrobno prikazal okoliščine, za katere je menil, da so
olajševalne. Posebej ob upoštevanju dejstva, da je pritožnik
predlagal omilitev kazni pod zakonski minimum, naj bi bile
navedbe senata glede okoliščin, ki vplivajo na izrek kazni,
presplošne. Pritožbeni organ naj ne bi bil odgovoril niti na
pritožnikovo prošnjo za oprostitev plačila povprečnine. Iz-
podbijani odločbi naj bi bili zaradi tega v nasprotju z 22.
členom (enako varstvo pravic) in s 25. členom ustave (pravi-
ca do pravnega sredstva), ki zahtevata, da morajo biti sodne
odločbe obrazložene. Pritožnik predlaga razveljavitev odločb
in vrnitev zadeve v novo odločanje prvostopenjskemu orga-
nu, pristojnemu za odločanje.

3. Ustavna pritožba je bila s sklepom z dne 22. 5.
2002 sprejeta v obravnavo. Senat za prekrške nanjo ni
odgovoril.

B)
4. Iz jamstva enakega varstva pravic (22. člen ustave)

izhaja med drugim zahteva, da so odločbe, s katerimi je

pristojni organ odločil o posameznikovih pravicah, dolžno-
stih ali pravnih interesih, obrazložene. Zoper take odločbe
ustava zagotavlja pravico do pravnega sredstva (25. člen
ustave), to jamstvo pa je lahko učinkovito le, če je odločba v
vsaki bistveni točki obrazložena na tako konkreten (ne pav-
šalen, abstrakten, splošen) način, da je mogoča presoja
njene pravne pravilnosti. Če je obrazložitev pomanjkljiva, so
lahko pravna sredstva le navidezna. Stopnja podrobnosti, s
katero mora biti obrazložena odločba, je zato določena s
tistim, kar zahteva učinkovito pravno sredstvo zoper odloč-
bo v vsakem posameznem primeru. Iz povedanega tudi izha-
ja, da mora organ, ki odloča v posamični zadevi, obravnava-
ti, ovrednotiti in obrazloženo sprejeti ali zavrniti trditve in
stališča prizadete osebe, ki so postavljena v skladu s proce-
snimi določbami in ki niso očitno pravno nepomembna (tako
že v odločbi št. Up-7/98 z dne 23. 9. 1998, OdlUS VII,
233).

5. Očitek, da senat ni odgovoril na pritožbeno navedbo
glede kraja storitve prekrška, ni utemeljen. Pritožnik je v
pritožbi sam navedel, na katerem parkirišču je vozil osebno
vozilo, zatrjeval pa je, da tega parkirišča ni mogoče šteti za
območje javnega cestnega prometa. Senat je ob naslonitvi
na opredelitev pojma nekategorizirana cesta v zakonu o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 – ZJC) ta očitek
zavrnil. S tem je odgovoril na pritožnikove navedbe v skladu
z 22. členom ustave.

6. Prav tako ni utemeljen pritožnikov očitek, da senat ni
odgovoril na njegove navedbe, s katerimi je utemeljeval, da
gre za dejanje majhnega pomena v smislu drugega odstavka
7. člena ZP. Svoje stališče je utemeljeval z navedbo, da je
bilo dejanje storjeno ob 22.30 uri in v prednovoletnem času
(30. 12. 1998) ter da se je že usposabljal za voznika motor-
nih vozil B kategorije. Poleg tega je navedel, da na parkiri-
šču ni bilo nikogar, ki bi ga lahko ogrozil, in da zaradi tega
njegovo dejanje ni imelo škodljivih posledic. Izpodbijana
drugostopenjska odločba izrecno res ne odgovarja na pri-
tožnikovo stališče, da gre za dejanje majhnega pomena.
Vendar pa je odgovor posredno vsebovan v tistem delu
drugostopenjske odločbe, v katerem je zavrnjen pritožnikov
predlog za omilitev kazni. Senat je namreč navedel, da so
pritožnikove navedbe glede časa in nezasedenosti parkiri-
šča prišle dovolj do izraza z minimalno izrečeno denarno
kaznijo, obseg in način opravljanja vožnje pa naj ne bi mogel
predstavljati takšne posebne okoliščine, ki bi utemeljevale
izrek kazni pod predpisanim minimumom. Ker okoliščine
storitve prekrška po presoji senata niso utemeljevale upora-
be omilitvenih določb, še toliko bolj niso utemeljevale upora-
be drugega odstavka 7. člena ZP.

7. Z vidika 22. člena ustave zadostuje tudi odgovor
drugostopenjske odločbe na pritožnikove navedbe v zvezi s
subjektivnimi okoliščinami, ki vplivajo na izrek kazni. Iz stali-
šča, da so okoliščine, kot so obdolženčevo slabo premo-
ženjsko stanje, dejstvo, da še ni bil kaznovan in da je dejanje
priznal, prišle dovolj do izraza z odmero denarne kazni v
zakonskem minimumu, izhaja, da je senat pri presoji upošte-
val vse okoliščine, ki jih je pritožnik navedel v pritožbi. Da bi
bila izrečena kazen arbitrarna, pa pritožnik ne zatrjuje.

8. Pritožnik tudi nima prav, ko trdi, da senat ni odgovo-
ril na njegove navedbe v zvezi z obveznostjo plačila stroškov
postopka. Pritožnik je v pritožbi opisal svoje premoženjsko
stanje in na podlagi tega prosil za oprostitev plačila povpreč-
nine. Drugostopenjska odločba ga v zvezi s tem napotuje na
možnost, da pred prvostopenjskim organom hkrati s predlo-
žitvijo ustreznih dokazov predlaga obročno plačilo stroškov
postopka.
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C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi
proti štirim. Proti so glasovali sodnika Čebulj in Ribičič ter
sodnici Škrk in Wedam Lukić. Sodnik Fišer je dal pritrdilno
ločeno mnenje. Sodnica Škrk je dala odklonilno ločeno
mnenje.

Št. Up 312/99-16
Ljubljana, dne 14. novembra 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE

5450. Navodilo za izdelavo poročila za izračun in
izpolnitev obveznih rezerv

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in sklepa o
obveznih rezervah (Uradni list RS, št. 103/02) je sprejel
guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev

obveznih rezerv

1
Obveznik mora izračunavati in izpolnjevati obvezne re-

zerve pri Banki Slovenije v obliki in v višini, kot je določeno s
sklepom o obveznih rezervah (v nadaljevanju: s sklepom).
Poročilo za izračun in izpolnitev obveznih rezerv obveznik
sestavi na način, določen s sklepom in s tem navodilom.

Osnova za izračun obveznih rezerv

2
V posamezni del osnove za izračun obveznih rezerv

obveznik vključi naslednje obveznosti:

I. Obveznosti v tujem denarju in tolarske obvezno-
sti z ročnostjo nad dve leti

1. Vloge (računi: 7601, 7607, 7611, 7617, 7621,
7623, 7625, 7627, 7631, 7633, 7635, 7637, 7641,
7647, 7661, 7667, 7671, 7673-5, 7681, 7683, 7685,
7687, 7691, 7697, 7713, 7718, 7722-3, 7728-9, 7731,
7733, 7735, 7737, 7741, 7747, 7761, 7767, del 7780-
5, 7792-5, del 9100, del 9106, del 9110, del 9116, del
9120, del 9126, del 9130, del 9136, del 9140, del
9146, del 9150, del 9156, del 9170, del 9176, del
9180, del 9186, del 9190, del 9196, 9203, 9207, 9213,
9217, 9221, 9227, 9242-3, 9247-8, del 9250-1, 9255,
del 9256-7, 9259, 9271, 9275, 9278-9, 9283-4, 9288-
9, 9291, 9297, 9431, 9437, 9482-3, 9488-9, 9621,
9627);

2. Repo posli (računi: del 8410-1, del 8422-3, del
8440-3);

3. Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papir-
jev (računi: del 7780-5, del 9100, del 9106, del 9110, del
9116, del 9120, del 9126, del 9130, del 9136, del
9140, del 9146, del 9150, del 9156, del 9170, del
9176, del 9180, del 9186, del 9190, del 9196, 9312,
9313, 9317, 9332, 9333, 9337, 9341, 9347).

II. Obveznosti v tujem denarju z ročnostjo do dveh
let in tolarske obveznosti z ročnostjo od 91 dni do
dveh let

4. Vloge (računi: 7010-1, 7040-2, 7060, 7080-3,
7085-7, 7089, 7100-1, 7140-2, 7150-1, 7160, 7191-2,
7199, 7270-2, 7278, 7380-1, 7387, 7400-2, 7410-2,
7430-4, 7440-8, 7460-2, 7470-5, 7480-9, 7490-2,
7511-2, 7520-8, 7560-1, 7563-5, 7567, 757, 7580-1,
7590-1, 7600, 7606, 7610, 7616, 7620, 7622, 7624,
7626, 7630, 7632, 7634, 7636, 7640, 7646, 7660,
7666, 7670, 7672, 7676-7, 7680, 7682, 7684, 7686,
7690, 7696, 7711, 7717, 7720-1, 7726-7, 7730, 7732,
7734, 7736, 7740, 7746, 7760, 7766, 777, del 7787-9,
7790-1, 7796-7, 8459, 8623, 8702-3, 8712-3, 8722-3,
8734-7, 8744-7, 8752-3, 8762-3, 8772-3, 8776-7,
8782-3, 8786-7, 8792-3, 9200, 9206, 9210, 9216,
9220, 9226, 9240-1, 9245-6, del 9250-1, 9252, del
9256-7, 9258, 9270, 9274, 9276-7, 9280-1, 9286-7,
9290, 9296, 9430, 9436, 9480-1, 9486-7, 9620, 9626);

5. Repo posli (računi: del 8411, del 8423, del 8442-
3);

6. Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papir-
jev (računi: 730, del 7787-9, del 8310, del 8311, del
8320, del 8321, del 8330, del 8331, del 8340, 9310,
9311, 9316, 9330, 9331, 9336, 9340, 9346).

III. Tolarske obveznosti z ročnostjo do 90 dni
7. Vloge (računi: 8000-1, 8010-1, 8040, 8042,

8044, 8051, 8053-4, 8070-1, 8073, 8080-2, 8090,
8100-3, 8140-5, 8160-3, 8170-3, 8180-7, 8190-1,
8200, 8203-6, 8209, 8210, 8214-6, 8219, 8240-9,
8251, 8252-3, 8255-6, 8258, 8271, 8278-9, 8290,
8299, 8457-8, 8621-2, 8700-1, 8704, 8710-1, 8714,
8720-1, 8724, 8730-3, 8738-9, 8740-3, 8748-9, 8750-
1, 8754, 8760-1, 8764, 8770-1, 8774-5, 8778-9, 8780-
1, 8784-5, 8788-9, 8790-1, 8794, del 9109, del 9119,
del 9129, del 9139, del 9149, del 9159, del 9179, del
9189, del 9199);

8. Repo posli (računi: del 8410-1, del 8422-3, del
8440-3);

9. Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papir-
jev (računi: del 8310, del 8311, 8319, del 8320, del
8321, 8329, del 8330, del 8331, 8339, del 8340, 8349,
del 9109, del 9119, del 9129, del 9139, del 9149, del
9159, del 9179, del 9189, del 9199, 9319, 9339,
9349).

3
Obveznik v osnovo za izračun obveznih rezerv ne

upošteva dela računa, ki se nanaša na obveznika po sklepu.
Računi, pri katerih se v osnovo všteva samo del računa, so
poudarjeni. Obveznik pa mora v osnovo za izračun obveznih
rezerv vključiti obveznosti do banke, hranilnice ali hranilno
kreditne službe, ki je v stečaju ali likvidaciji, in obveznosti do
Združenja bank Slovenije.

4
Obveznik mora vzpostaviti posebno evidenco za ob-

veznosti, za katere po veljavnem kontnem okviru ni možno
spremljanje po navedeni ročnosti in vrsti obveznosti. Enako
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mora obveznik vzpostaviti posebno evidenco za repo posle,
za katere po veljavnem kontnem okviru ni možno spremlja-
nje po tipu in ročnosti začasno prodanih vrednostnih papir-
jev. Taki računi so označeni z “del“.

5
Obveznik mora izračunati obvezne rezerve tudi od sred-

stev, ki jih knjiži na računih, ki niso navedeni v zaporednih
številkah od I do III, če gre za sredstva, ki se v skladu s
sklepom o obveznih rezervah, štejejo kot obveznosti, od
katerih morajo izračunavati obvezne rezerve.

6
Vezane vloge obveznik lahko obravnava po originalni

ročnosti tudi v primeru, ko ima komitent možnost predčasne
razveze, vendar le, če je predčasna razveza vezane vloge
pogojena s soglasjem obveznika in je destimulirana z ustrez-
no visokimi penali.

7
Pri obročnem varčevanju z rednimi mesečnimi vplačili

lahko obveznik razvršča vezane vloge v ustrezni del osnove
po ročnosti glede na povprečno ročnost vloge.

8
V skupino pod zaporedno številko I. 2. Repo posli, za

katero velja 0-odstotna stopnja obveznih rezerv, obveznik
vključi repo posle, ki so sklenjeni na podlagi Okvirne pogod-
be za začasno prodajo kratkoročnih vrednostnih papirjev št.
2002/011 in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– pri repo poslu obveznik začasno prodaja kratkoroč-
ne državne vrednostne papirje,

– repo posel mora biti sklenjen z namenom financira-
nja,

– za repo posel obveznik vzpostavi funkcijo spremljave
kritij glede na razmerje med vrednostjo zavarovanja in zne-
skom repo posla,

– repo posel se sklepa z OTC-DVP poravnavo v skladu
z veljavnimi navodili Klirinško depotne družbe o izpolnitvi
obveznosti iz sklenjenih poslov izven borznega organizirane-
ga trga (“OTC-DVP posli“).

Izračun obveznih rezerv

9
Obveznik izračuna obvezne rezerve z množenjem pov-

prečnih dnevnih knjigovodskih stanj obveznosti iz zapore-
dnih številk I, II in III tega navodila in ustrezne stopnje obvez-
nih rezerv, določene s sklepom.

Sankcije za neizpolnjevanje obveznih rezerv

10
Obvezniku, ki delno ali v celoti ne izpolnjuje obveznih

rezerv, Banka Slovenije z odločbo izreče plačilo nadomesti-
la za neizpolnjene obvezne rezerve. Obveznik plača nado-
mestilo na poravnalni račun Banke Slovenije (BSLJSI2XXXX).
V prvo vrstico polja 72 mora obveznik navesti:
/REC/M05311550100 in v drugo vrstico: //Nadomestilo
za neizpolnjene obvezne rezerve.

11
Obveznik, ki nima dnevno na računu pri Banki Sloveni-

je zahtevanega dnevnega zneska obveznih rezerv, plača
nadomestilo na znesek prenizkega stanja obveznih rezerv.
Obveznost za povečane ali zmanjšane obvezne rezerve ob-
veznik izvrši prvi delovni dan v mesecu. Za dneve do prvega
delovnega dne se upošteva obveznost iz preteklega mese-
ca.

Obračun nadomestila za premalo izločene obvezne re-
zerve obveznik naredi mesečno, plača pa ga prvi delovni
dan v mesecu za pretekli mesec na poravnalni račun Banke
Slovenije (BSLJSI2XXXX). V prvo vrstico polja 72 mora ob-
veznik navesti: /REC/M05311550100 in v drugo vrstico:
//Nadomestilo za nedosežene obvezne rezerve na porav-
nalnem oziroma posebnem računu.

Poročanje Banki Slovenije

12
Obveznik sestavi poročilo o izračunanih obveznih re-

zervah (obrazec št. 3.0.) in poročilo o izpolnitvi obveznih
rezerv (obrazec št. 3.5.), ki sta sestavni del tega navodila in
ju v predpisanem roku predloži Banki Slovenije, to je najka-
sneje prvi delovni dan v mesecu za preteklo obdobje izraču-
na in izpolnjevanja.

Veljavnost navodila

13
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navo-

dilo za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih
rezerv številka 22-0055/2-02 z dne 9. 5. 2002 in
22-0100/02 z dne 19. 7. 2002.

14
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS, obveznik ga prvič uporabi za izračun obveznih
rezerv za mesec januar 2003 na podlagi povprečnih dnev-
nih knjigovodskih stanj obveznosti od 22. 12. 2002 do
21. 1. 2003.

Št. 22-0176/02
Ljubljana, dne 16. decembra 2002.

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

1 Okvirno pogodbo za začasno prodajo kratkoročnih vrednostnih papirjev
št. 2002/01 je pripravila Banka Slovenije v sodelovanju z bankami in so jo
banke sprejele prek Združenja bank Slovenije kot standardno pogodbo za
tovrstne posle.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

5451. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni
revizor in preizkušeni državni revizor

Na podlagi petega odstavka 22. člena zakona o račun-
skem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) izdajam

P R A V I L N I K
o izdajanju potrdil za naziva državni revizor

in preizkušeni državni revizor

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za pridobitev revizorskih

nazivov, opravljanje izpitov za revizorske nazive in izdajanje
potrdil za revizorske nazive.

2. člen
Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljeva-

nju: računsko sodišče) organizira opravljanje izpitov in izdaja
potrdila za revizorske nazive v skladu s programom izobraže-
vanja, ki ga sprejme predsednik računskega sodišča.

Program izobraževanja za pridobitev nazivov državni
revizor in preizkušeni državni revizor (v nadaljevanju: pro-
gram izobraževanja) določa cilje izobraževanja in število ur
izobraževanja iz posameznih predmetov.

3. člen
Izvedbo programa izobraževanja in opravljanje izpita za

pridobitev revizorskega naziva lahko računsko sodišče po-
veri drugi strokovno usposobljeni organizaciji (v nadaljeva-
nju: izvajalec programa).

POGOJI ZA PRIDOBITEV REVIZORSKEGA NAZIVA

4. člen
Naziv državni revizor lahko dobi oseba (v nadaljevanju:

kandidat), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima strokovni naslov na podlagi univerzitetne izo-

brazbe,
2. ima najmanj 2 leti revizijskih izkušenj,
3. je dosegel najmanj 30 točk po pravilniku o ocenje-

vanju revizijskih dosežkov,
4. je opravil izpit za revizorski naziv državni revizor.
Izpit iz 4. točke prejšnjega odstavka je sestavljen iz

preizkusov znanja iz predmetov po programu izobraževanja
in zagovora zaključne naloge.

Potrdilo za revizorski naziv državni revizor se kandidatu
izda, ko izpolni vse pogoje iz tega člena.

5. člen
Naziv preizkušeni državni revizor lahko dobi kandidat,

ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima strokovni naslov na podlagi univerzitetne izo-

brazbe,
2. ima naziv državni revizor,
3. ima najmanj 5 let revizijskih izkušenj, od tega naj-

manj 3 leta po pridobitvi naziva državni revizor ali državni
notranji revizor,

4. je dosegel najmanj 100 točk po pravilniku o ocenje-
vanju revizijskih dosežkov,

5. je opravil izpit za revizorski naziv preizkušeni državni
revizor.

Izpit iz 5. točke prejšnjega odstavka je sestavljen iz
preizkusov znanja iz predmetov po programu izobraževanja
in zagovora zaključne naloge.

Potrdilo za revizorski naziv preizkušeni državni revizor
se kandidatu izda, ko izpolni vse pogoje iz tega člena.

6. člen
Pogoji za pridobitev revizorskega naziva se lahko spre-

menijo samo do začetka izvajanja programa izobraževanja.

IZVEDBA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA

7. člen
V program izobraževanja se vključijo kandidati, ki jih na

izobraževanje napoti računsko sodišče. Druge osebe se
lahko vključijo v program izobraževanja pod pogoji, ki jih
pred začetkom izvajanja programa izobraževanja določi ra-
čunsko sodišče.

Preizkus znanja in zaključna naloga

8. člen
Izvajanje programa izobraževanja obsega predavanja in

vaje, preizkuse znanja ter pripravo in zagovor zaključne na-
loge.

9. člen
Po zaključku predavanj iz vsakega predmeta opravlja

kandidat preizkus znanja.
Rok za preizkus znanja se določi najprej petnajst dni

po zaključku predavanj. Za vsak preizkus znanja se določita
dva redna roka. Izpitna komisija lahko določi tudi izredni rok,
na katerega se lahko prijavi kandidat, ki preizkusa znanja v
rednem roku ni opravil.

Kandidat se mora prijaviti k preizkusu znanja najmanj
osem dni pred napovedanim rokom.

10. člen
Uspeh pri preizkusu znanja določi nosilec predmeta z

oceno: kandidat je preizkus znanja “opravil” ali “ni opravil”.
Kandidat je preizkus znanja opravil, če je dosegel najmanj
55 odstotkov možnih točk.

Rezultati preizkusa znanja morajo biti objavljeni dva
tedna po opravljanju preizkusa znanja.

11. člen
Če kandidat preizkusa znanja ne opravi, ga lahko trikrat

ponavlja. Stroške drugega in tretjega ponavljanja mora pla-
čati sam.

12. člen
Opravljanja preizkusa znanja je lahko oproščen kandi-

dat, ki predloži ustrezna pisna dokazila, da je že opravil
preizkus znanja iz enakega predmeta, ki ustreza zahtevnosti
in obsegu preizkusa znanja po programu izobraževanja.

O oprostitvi opravljanja preizkusa znanja odloča na
prošnjo kandidata izpitna komisija in o svoji odločitvi pisno
obvesti kandidata.

13. člen
Ko kandidat uspešno opravi vse preizkuse znanja po

programu izobraževanja, predloži izpitni komisiji zaključno
nalogo.
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Zaključna naloga zajema aplikacijo pridobljenega zna-
nja na praktičnem primeru in obsega praviloma 25 do 40
strani.

Kandidat mora zaključno nalogo predložiti v treh mese-
cih po zadnjem rednem roku za preizkus znanja.

14. člen
Temo zaključne naloge odobri izpitna komisija na pre-

dlog kandidata. Predlog mora vsebovati naslov in dispozicijo
zaključne naloge.

Kandidat mora temo izbrane zaključne naloge prijaviti
najkasneje en mesec po opravljanju zadnjega preizkusa zna-
nja. Kasnejša prijava je možna le po odobritvi izpitne komisije.

15. člen
Kandidat zagovarja zaključno nalogo pred izpitno komi-

sijo ustno. Zagovor traja največ 45 minut. Zagovor zaključne
naloge se oceni z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.

Če kandidat zagovora zaključne naloge ne opravi uspe-
šno, jo lahko popravi in jo po poteku enega meseca ponovno
zagovarja ali pripravi novo, ob smiselni uporabi 13. člena.

16. člen
Kadar se program izobraževanja izvaja po 3. členu tega

pravilnika, izda izvajalec programa kandidatu po uspešnem
zagovoru zaključne naloge listino, v kateri potrdi, da je kan-
didat uspešno opravil vse preizkuse znanja po programu
izobraževanja in zagovor zaključne naloge.

Varstvo pravic kandidatov

17. člen
Zaradi kršitev pravic kandidatov pri opravljanju preizku-

sa znanja, zagovoru zaključne naloge ali oprostitvi opravlja-
nja preizkusa znanja lahko kandidat vloži pritožbo na izpitno
komisijo.

Pritožbo lahko vloži kandidat v roku petih dni, od obja-
ve rezultatov preizkusa znanja, prejema odločitve o oprosti-
tvi opravljanja preizkusa znanja ali zagovora zaključne nalo-
ge. Komisija mora odločiti v osmih dneh ter o svoji odločitvi
v treh dneh pisno obvestiti kandidata. Odločitev komisije je
dokončna.

Organi, ki skrbijo za izvedbo programa izobraževanja

18. člen
Za izvajanje programa izobraževanja skrbi programski

svet, izpitna komisija, nosilci predmetov in skrbnik progra-
ma.

19. člen
Programski svet ima pet članov, ki jih imenuje predse-

dnik računskega sodišča, in ima naslednje naloge:
1. sprejme načrt izvedbe programa izobraževanja,
2. odobri nosilce in predavatelje za posamezne pred-

mete,
3. določi sistem ocenjevanja,
4. spremlja kakovost izvajanja programa in sprejema

ukrepe za njegovo izvajanje,
5. določi merila in način ocenjevanja dela predavate-

ljev,
6. odloča o drugih vprašanjih v zvezi z izvajanjem pro-

grama in določa nosilce posameznih nalog.
Eden od članov programskega sveta je skrbnik progra-

ma izobraževanja.

Kadar se program izobraževanja izvaja po 3. členu tega
pravilnika, se sestava in način imenovanja članov program-
skega sveta določi v pogodbi z izvajalcem programa.

Programski svet ima tajnika, ki skrbi za administrativno-
tehnično podporo pri pripravi sej sveta in izvajanju njegovih
odločitev.

20. člen
Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in njegov name-

stnik, nosilci predmetov in skrbnik programa. Predsednika
komisije in njegovega namestnika imenuje predsednik ra-
čunskega sodišča. Za namestnika nosilca predmeta se do-
loči eden od predavateljev istega predmeta.

Izpitna komisija ima naslednje naloge:
1. odloča o oprostitvi opravljanja preizkusa znanja,
2. določa roke preizkusa znanja,
3. ocenjuje zagovor zaključnih nalog,
4. odloča o pritožbah kandidatov,
5. odloča o drugih vprašanjih v zvezi s preizkusi znanja

in zaključnimi nalogami.
Izpitna komisija odloča v sestavi predsednika in dveh

članov ali njihovih namestnikov. Sestavo izpitne komisije za
posamezno nalogo določi predsednik izpitne komisije. Ka-
dar komisija odloča o zadevah, ki se nanašajo na posamezni
predmet, mora biti eden od članov komisije nosilec predme-
ta v zadevi, ki se obravnava.

Kadar se program izobraževanja izvaja po 3. členu tega
pravilnika, se sestava in način imenovanja članov izpitne
komisije določi v pogodbi z izvajalcem.

Izpitna komisija ima tajnika, ki skrbi za administrativno-
tehnično podporo pri pripravi sej komisije in izvajanju njenih
odločitev, vodi dokumentacijo v zvezi z delom komisije in
evidenco o opravljenih preizkusih znanj ter zaključnih nalo-
gah kandidatov.

21. člen
Nosilec predmeta ima naslednje naloge:
1. na podlagi povzetkov učnih načrtov, ki jih za posa-

mezno temo pripravijo predavatelji, pripravi povzetek učne-
ga načrta za cel predmet in usklajuje njegovo izvajanje s
predavatelji,

2. na predlog predavateljev pripravi vprašanja za preiz-
kus znanja,

3. na podlagi ocen preizkusov znanja, ki jih podajo
predavatelji, določi oceno iz posameznega predmeta,

4. objavi rezultate opravljanja preizkusov znanja.

22. člen
Skrbnik programa ima naslednje naloge:
1. spremlja izvajanje programa,
2. koordinira delo med programskim svetom, izpitno

komisijo, nosilci predmetov in izvajalcem programa,
3. poroča programskemu svetu o izvajanju programa,
4. sodeluje s kandidati.

POTRDILO ZA REVIZORSKI NAZIV

23. člen
Ko kandidat izpolni vse pogoje po 4. ali 5. členu tega

pravilnika, mu predsednik računskega sodišča izda potrdilo
za revizorski naziv.

24. člen
Osebi, ki je pridobila naziv preizkušeni državni notranji

revizor na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS,
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št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), se prizna naziv preiz-
kušeni državni revizor.

Osebi, ki ima potrdilo, da je opravila strokovni izpit za
revizorja računskega sodišča na podlagi na podlagi pravilni-
ka o opravljanju strokovnih izpitov za revizijskega delavca
Računskega sodišča Republike Slovenije z dne 22. 9.
1995, pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov za revizij-
skega delavca Računskega sodišča Republike Slovenije (dr-
žavnega revizorja), št. 3101-8/07-1 z dne 5. 2. 1997 ali
ima naziv pooblaščeni revizor na podlagi zakona o revidira-
nju (Uradni list RS, št. 11/01), se prizna naziv državni revi-
zor.

Potrdilo o priznanem revizorskem nazivu izda predse-
dnik računskega sodišča.

25. člen
Revizorski naziv se lahko prizna osebi, ki je primerljiv

revizorski naziv pridobila v tujini, če predloži ustrezne doka-
ze in če je bil ta naziv pridobljen pod enako zahtevnimi
pogoji, kot jih določa ta pravilnik.

O priznanju revizorskega naziva in morebitnih dodatnih
pogojih za priznanje odloča predsednik računskega sodi-
šča.

26. člen
Računsko sodišče vodi imenik državnih revizorjev in

preizkušenih državnih revizorjev. Podatki iz imenika so javni.
Potrdilo za revizorski naziv je javna listina. Revizorski

naziv se uporablja tako, da se pristavi za imenom in priim-
kom imetnika potrdila.

PREHODNE DOLOČBE

27. člen
Kandidatu, ki je ob uveljavitvi tega pravilnika razporejen

na delovnem mestu višji strokovni sodelavec za revidiranje
ali pomočnik vrhovnega državnega revizorja, se lahko izda
potrdilo za revizorski naziv državni revizor tudi, če ne izpol-
njuje pogojev po 2. in 3. točki 4. člena tega pravilnika.

28. člen
Kandidatu, ki je ob uveljavitvi tega pravilnika razporejen

na delovnem mestu pomočnik vrhovnega državnega revizor-
ja, se lahko izda potrdilo za revizorski naziv preizkušeni
državni revizor tudi, če ne izpolnjuje pogojev iz 3. in 4. točke
5. člena tega pravilnika.

29. člen
Kandidatu, ki mu je bil priznan naziv državni revizor po

24. členu tega pravilnika, se lahko izda potrdilo za revizorski
naziv preizkušeni državni revizor, če pred izpitom po 5. točki
5. člena tega pravilnika opravi preizkus znanja iz predmeta
“revizija” po posebnem delu programa izobraževanja za revi-
zorski naziv državni revizor.

Kandidatu po prejšnjem odstavku se lahko izda potrdi-
lo za revizorski naziv preizkušeni državni revizor pred pote-
kom roka treh let iz 3. točke 5. člena tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

30. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
opravljanju strokovnih izpitov za revizijskega delavca Račun-
skega sodišča Republike Slovenije (državnega revizorja), št.
3101-8/97-1 z dne 5. 2. 1997.

dr. Vojko A. Antončič l. r.
Predsednik računskega sodišča

5452. Sklep o razpisu volitev v skupščino zastopnikov
članov Vzajemne

Na podlagi 9. člena pravilnika o volitvah v skupščino
zastopnikov članov Vzajemne je Nadzorni svet Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., na 21. seji dne 6. 12.
2002. sprejel

S K L E P
o razpisu volitev v skupščino zastopnikov članov

Vzajemne

I
Razpišejo se splošne volitve v skupščino zastopnikov

članov Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadalj-
njem besedilu: Vzajemne).

II
Za dan razpisa splošnih volitev po tem sklepu, s kate-

rim začno teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 20.
december 2002.

III
V skupščino se voli triintrideset članov v 10 volilnih

okrajih, tako da se zastopnik članov skupščine izvoli na
približno enako število članov. V posameznih volilnih okrajih
se izvoli naslednje število članov skupščine:

1. volilni okraj: območje poslovne enote Ljubljana; ena-
jst članov

2. volilni okraj: območje poslovne enote Kranj; trije
člani

3. volilni okraj: območje poslovne enote Novo mesto;
dva člana

4. volilni okraj: območje poslovne enote Maribor; pet
članov

5. volilni okraj: območje poslovne enote Celje; trije
člani

6. volilni okraj: območje poslovne enote Krško; en član
7. volilni okraj: območje poslovne enote Murska Sobo-

ta; dva člana
8. volilni okraj: območje poslovne enote Ravne na Ko-

roškem; dva člana
9. volilni okraj: območje poslovne enote Koper; dva

člana in
10. volilni okraj: območje poslovne enote Nova Gori-

ca, dva člana.
Splošne volitve bodo potekale na volilnih zborih v času

od 10. do 21. februarja 2003 po naslednjem razporedu:
10. 2. 2003 v 1. volilnem okraju,
11. 2. 2003 v 2. volilnem okraju,
12. 2. 2003 v 3. volilnem okraju,
13. 2. 2003 v 4. volilnem okraju,
14. 2. 2003 v 5. volilnem okraju,
17. 2. 2003 v 6. volilnem okraju,
18. 2. 2003 v 7. volilnem okraju,
19. 2. 2003 v 8. volilnem okraju,
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20. 2. 2003 v 9. volilnem okraju in
21. 2. 2003 v 10. volilnem okraju.

IV
Kandidate za zastopnike članov v skupščini lahko pre-

dlaga vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima z Vzajemno
sklenjeno pogodbo o zdravstvenem zavarovanju za doplači-
la. Kandidate se predlaga z volilnimi predlogi.

Na volilnih zborih imajo pravico voliti elektorji. Elektorji
so člani območnega sveta Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, ki so hkrati člani Vzajemne, ter prvi podpisnik
vsakega volilnega predloga.

Pravico biti voljen v skupščino Vzajemne ima vsaka
oseba iz 4. člena pravilnika o volitvah v skupščino zastopni-
kov članov Vzajemne, ki ima z Vzajemno sklenjeno pogodbo
o zdravstvenem zavarovanju za doplačila in ki je izpolnila
svoje obveznosti plačila vseh zapadlih obveznosti iz sklenje-
ne pogodbe.

V
Vsak volilni predlog mora vsebovati najmanj toliko kan-

didatov za zastopnike članov v skupščini Vzajemne, kolikor
se jih voli v ustreznem volilnem okraju. Volilni predlog mora
vsebovati naslednje sestavine:

1. priimek in ime, rojstne podatke, poklic, naslov stal-
nega ali začasnega prebivališča ter številko zavarovalne poli-
ce vseh predlaganih kandidatov,

2. pisno izjavo predlaganih kandidatov o soglasju h
kandidaturi,

3. priimek in ime ter lastoročni podpis vsaj trideset
volilnih upravičencev volilnega okraja, ki predlagajo volilni
predlog, z njihovim polnim naslovom in številko zavarovalne
police.

Razmerje predlaganih kandidatov za člane skupščine
Vzajemne, ki so predlagani z volilnim predlogom, mora do
največje možne mere upoštevati razmerje med aktivnimi in
drugimi člani Vzajemne, ki je približno 2:1 v korist aktivnih
zavarovancev. Aktivni zavarovalci so vsi člani Vzajemne, ki
so hkrati v rednem delovnem razmerju.

Člani Vzajemne lahko predlagajo volilne predloge le v
tistem volilnem okraju pod pristojnostjo poslovne enote Vza-
jemne, kjer imajo sklenjeno pogodbo o zavarovanju.

Vsak član Vzajemne lahko kandidira samo v enem volil-
nem okraju, in sicer v tistem volilnem okraju pod pristojnos-
tjo poslovne enote Vzajemne, kjer ima sklenjeno pogodbo o
zavarovanju.

Posamezni član Vzajemne lahko da podporo samo ene-
mu volilnemu predlogu.

Volilni predlog se odda na obrazcih, ki jih predpiše
volilna komisija Vzajemne in so na voljo na Centrali Vzajem-

ne in na vseh sedežih poslovnih enot, ter na spletnih straneh
Vzajemne.

VI
Volilni predlog je potrebno oddati osebno ali poslati na

naslov: »Volilna komisija Vzajemne, Mala ulica 5, 1000 Ljub-
ljana« najkasneje do petka, 10. januarja 2003.

VII
Pravilnik o volitvah v skupščino članov Vzajemne je na

vpogled na Centrali Vzajemne, na vseh sedežih poslovnih
enot in na spletnih straneh Vzajemne.

Za izvedbo tega sklepa skrbi volilna komisija Vzajemne.

VIII
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, dne 6. decembra 2002.

Predsednik
nadzornega sveta

Franc Košir, univ. dipl. prav. l. r.

5453. Poročilo o gibanju plač za oktober 2002

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

P O R O Č I L O
o gibanju plač za oktober 2002

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2002 je znašala 239.880 SIT in je bila
za 1,5 odstotka višja kot septembra 2002.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2002 je znašala 150.603 SIT in je bila
za 1,5 odstotka višja kot septembra 2002.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje avgust
2002–oktober 2002 je znašala 237.422 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za oktober
2002 na november 2001–oktober 2002 znaša 103,6.

Št. 941-07-51/02
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor

Statističnega urada RS
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OBČINE

BOROVNICA

5454. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Borovnica

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 13/90 in 47/92) in
statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00
in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet občine
Borovnica na 1. redni seji dne 5. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Borovnica

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica za leto
2003 znaša 0,044 SIT in začne veljati s 1. 1. 2003.

2. člen
Vrednost točke iz 1. člena sklepa velja za obračun

nadomestila v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.

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

RS in se uporablja od 1. 1. 2003.

Št. 066/3-1/5-5/02
Borovnica, dne 5. decembra 2002.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

BREZOVICA

5455. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Brezovica v letu 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), drugega
odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) in 30. člena statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 34/99) je župan Občine Brezovica, dne
5. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju iz proračuna Občine

Brezovica v letu 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Brezovica, se upravi-

čenci do proračunskih sredstev financirajo po začasnem
financiranju.

2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna za

preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V
obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva
do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem ob-
dobju v proračunu za leto 2002.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 2003.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plača-
ne obveznosti vključijo v proračun leta 2003.

4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Brezovica, dne 5. decembra 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

CERKNO

5456. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto
2003

Na podlagi določil 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 41. člena statuta Občine Cerkno (Ura-
dni list RS, št. 48/95) je župan Občine Cerkno dne 3. 12.
2002 sprejel
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S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe do

sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2003,

vendar najdalj do 31. 3. 2003, se javna poraba Občine
Cerkno začasno financira po proračunu za leto 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sred-

stva v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot v
proračunu za leto 2002, razen sredstev za naloge, oprede-
ljene z zakonskimi predpisi. Sredstva za naloge, opredelje-
ne po zakonskih predpisih, se uporabljajo v višini, določeni
z zakonom. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investi-
cije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu za leto
2002 že začete in so v teku.

3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času

začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine
Cerkno za leto 2003.

4. člen
Župan Občine Cerkno skrbi za tekoče usklajevanje

aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega
sklepa za dosego normalnega poslovanja uporabnikov pro-
računskih sredstev.

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

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.

Št. 40302-01/02
Cerkno, dne 3. decembra 2002.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM

5457. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Črna na Koroškem za leto
2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00) 32. in
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
in 105. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list
RS, št. 62/99 in 40/01) je župan Občine Črna na Ko-
roškem dne 10. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Črna na Koroškem za leto 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črna na Koroškem za

leto 2003 se financiranje funkcij Občine Črna na Koroškem

ter njihovih nalog in drugih s predpisih določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Črna na
Koroškem za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.

4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge

izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za
izvrševanje proračuna.

5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2003 in
se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

6. člen
Župan Občine Črna je zadolžen za tekoče usklajevanje

potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa
za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih
sredstev v času začasnega financiranja.

7. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja

največ tri mesece, to je do 31. 3. 2003.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.

Št. 403-04-01/02
Črna na Koroškem, dne 10. decembra 2002.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l. r.

5458. Poročilo o izidu glasovanj na lokalnih volitvah
2002

P O R O Č I L O
o izidu glasovanj na lokalnih volitvah 2002

– 10. novembra 2002
· izid glasovanja za občinski svet:
· oddanih glasovnic je bilo 2387
· neveljavnih glasovnic je bilo 141 glasovnic
· veljavnih je bilo 2246 glasovnic
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:

Glasov % Gl. št. Ime liste

137 6.1% 1. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

582 25.9% 2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
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Glasov % Gl. št. Ime liste

45 2.0% 3. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
220 9.8% 4. MARJAN KODRUN
327 14.6% 5. RAJKO LESJAK
162 7.2% 6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
178 7.9% 7. MARJAN SLEMENŠEK
181 8.1% 8. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE
115 5.1% 9. NEODVISNA SAMOSTOJNA KANDIDATA
299 13.3% 10. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRA-

TOV
2246 SKUPAJ

– 1. decembra 2002
· izid glasovanja za župana
· oddanih glasovnic je bilo 2266
· neveljavnih glasovnic je bilo 35
· veljavnih je bilo 2231 glasovnic

Glasovi so bili porazdeljeni:

kandidat št. glasov % glasov

Janez Švab 1239 55,54%
Franc Stakne 992 44,46%

Za župana Občine Črna na Koroškem je bil v drugem
krogu volitev izvoljen:

Janez Švab, roj. 8. 5. 1958, stanujoč Spodnje Javorje
8/a, Črna na Koroškem

poklic: inž. gozdarstva; predlagatelj: Liberalna
demokracija Slovenije

Na podlagi 14. člena statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/99, 40/01),

so bili na prvi redni seji občinskega sveta dne 9. 12.
2002 potrjeni:

· mandat župana: Janez Švab, – Liberalna demokracija
Slovenije

· mandati občinskega sveta:

1. Franc Keber Demokratična stranka upokojencev
Slovenije

2. Marijan Lačen Liberalna demokracija Slovenije
3. Ivan Jezernik Liberalna demokracija Slovenije
4. Suzana Fajmut Štrucl Liberalna demokracija Slovenije
5. Jože Kaker Liberalna demokracija Slovenije
6. Stanko Petovar Liberalna demokracija Slovenije
7. Marjan Kodrun Nestrankarski
8. Rajko Lesjak Nestrankarski
9. Erih Kurnik Slovenska ljudska stranka
10. Marjan Slemenšek Nestrankarski
11. Ivan Voler Socialdemokratska stranka Slovenije
12. Franc Stakne Združena lista socialnih demokratov
13. Emil Savelli Združena lista socialnih demokratov

Št. 006-07-05/02
Črna na Koroškem, dne 12. decembra 2002.

Tajnica OBVK Predsednica OBVK
Rozalija Proje l. r. Franja Fišer l. r.

ČRNOMELJ

5459. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja
političnih strank v Občini Črnomelj

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 87/01), 26. člena zakona
o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in
51/02) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 87/99, 13/01 in 65/02) je Občinski svet občine
Črnomelj na 1. redni seji dne 29. 11. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o načinu financiranja

političnih strank v Občini Črnomelj

1. člen
V sklepu o načinu financiranja političnih strank v Občini

Črnomelj (Uradni list RS, št. 13/01) se v 1. členu četrti
odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Sredstva proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina
opredeljena po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih na-
log.«

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma

kandidate na zadnjih volitvah se, ob izpolnjevanju pogojev iz
drugega odstavka, dodeli 40 SIT na glas volivca, ki je veljav-
no glasoval za to stranko.«

2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1.
2003.

Št. 414-10-121/99
Črnomelj, dne 29. novembra 2002.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

DOBRNA

5460. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna
za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena
statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občin-
ski svet občine Dobrna na 2. redni seji, dne 9. 12. 2002,
sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dobrna

za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o 1. reba-

lansu proračuna Občine Dobrna za leto 2002 (Uradni list,
RS 59/02) tako, da glasi:
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V tisoč SIT
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I. Skupaj prihodki 343.556
II. Skupaj odhodki 313.817
III. Proračunski presežek (I.-II.) 29.738

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posoj. in prodaja
kap. deležev 151.400
V. Dana posojila in povečanje kap.deležev 157.000
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.kap.del. –4.600

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga 2.974
IX. Sprememba stanja sreds. na rač.
(I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.) 21.165
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.) –24.139
XI.Neto financiranje (VI.+X.) –28.739

Proračunski presežek v znesku 21,164.463,51 SIT
bo prenesen v leto 2003.

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova
razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je
sestavni del občinskega proračuna.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 1559/02-6
Dobrna, dne 9. decembra 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl, inž. gradb. l. r.

5461. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Dobrna

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/9, 70/00 in 51/02) in 15. člena statuta Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99 in 15/01) je Občinski
svet občine Dobrna na 2. redni, dne 9. 12. 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 Dobrna

1. člen
V statutu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99 in

15/01) se v drugem odstavku 4. člena beseda “skupnosti”
nadomesti z besedo “zveze”.

2. člen
V 13. členu se za zadnjim odstavkom doda novi šesti

odstavek, ki se glasi:” Do prve seje novoizvoljenega občin-
skega sveta traja tudi:

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvo-
ljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občin-
skega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvo-
ljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena
po opravljenih rednih volitvah,

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvo-
ljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na
podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske
svete.”

3. člen
V 14. členu se doda novi prvi odstavek, ki se gla-

si:”Člane občinskega sveta volijo volivci, ki imajo v občini
stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve
članov občinskega svet se opravijo v skladu z zakonom.”Do-
sedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in
četrti odstavek.

4. člen
V 21. členu se v prvem odstavku doda nova šesta

alinea, ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma,

če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha oprav-
ljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb 16. člena tega statuta ni združljiva, oziroma
ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta.”Dosedanja
šesta alinea postane sedma.

V drugem stavku drugega odstavka 21. člena se za
besedo “četrto” postavi vejica in se črta beseda “in”, za
besedo “peta” pa se doda besedilo “in šesto”.

V 21. členu se na koncu drugega odstavka dodata
nova peti in šesti stavek, ki se glasita:

“Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občin-
skega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodi-
šče v 30 dneh.”

Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se
glasi:

“Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta se
lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni
bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper
odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena,
oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.”

5. člen
Drugi odstavek 24.člena se spremeni tako, da se v

drugi alinei za besedico »za« doda beseda »turizem« in za
njo postavi vejica; peta alinea pa se nadomesti z besedilom:
»odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja«.

Druga točka petega odstavka se spremeni tako, da se
za besedico »za« doda beseda „turizem“ za njo pa postavi
vejica.

V prvi alinei se za besedo »razvoj«, doda beseda »turi-
zma« in za njo postavi vejica.

Doda se nova druga alinea, ki se glasi; »predlaga ukre-
pe in daje mnenja občinskemu svetu v zvezi s problematiko
pospeševanja in hitrejšega razvoja turizma v občini,« za dru-
go alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi: »daje
predloge občinskemu svetu za subvencioniranje razvoja turi-
zma, malega gospodarstva in obrti v občini,«

V dosedanji tretji alinei se za besedo »področja« odda
beseda »turizma«, za njo pa se postavi vejica, v dosedanji
četrti alinei se za besedo »subjekti« doda beseda »turizma«
in za njo postavi vejica ter za besedo »razvoj« doda beseda
»turizma« ter za njo postavi vejica. V dosedanji peti alinei pa
se za besedo »področja« doda beseda turizma« in za njo
postavi vejica.



Uradni list Republike Slovenije Št. 112 / 20. 12. 2002 / Stran 13535

Dosedanja druga, tretja, četrta in peta alinea postaneta
četrta, peta, šesta in sedma alinea.

Peta točka petega odstavka se spremeni tako, da se za
besedico »za« črta beseda „turizem“, za njo se črta vejica ter
postavita besedi »kmetijstvo in« za besedo »podeželja« pa
se črtata besedi «in kmetijstvo«.

V prvi alinei se za besedo »razvoja«, črta beseda »turi-
zma« za njo se črta tudi vejica. V drugi alinei se za besedo
»področja« črta beseda »turizma«, črta se tudi za njo postav-
ljena vejica.

V peti alinei se črta za besedo »subjekti« črta beseda
»turizma« ter namesto črtane besede doda besedilo »kmetij-
stva in razvoja podeželja«, za besedo »razvoj« se črta bese-
da »turizma« in namesto nje doda besedilo »kmetijstva in
razvoj podeželja«. V sedmi alinei se za besedo »razvoja« črta
beseda »turizma«, za njo se črta tudi vejica.

6. člen
V 25. členu se na koncu drugega odstavka dodata novi

drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Predsednik delovnega telesa ima namestnika, ki ga

nadomešča v primeru predsednikove odsotnosti ali zadržano-
sti.» »V primeru odsotnosti ali zadržanosti tako predsednika
kot tudi namestnika predsednika delovnega telesa pa vodi
sejo delovnega telesa najstarejši član delovnega telesa.«

7. člen
V prvem odstavku 28. člena se beseda “državljani”

nadomesti z besedo “volivci”.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi

stavek, ki se glasi:”Za začetek in trajanje mandatne dobe
župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 13.
člena tega statuta.”

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja

tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadome-

stnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu
pred potekom mandatne dobe,

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih
volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih
volitvah,

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki
so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona
opravljene po rednih volitvah v občinske svete.”

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in
peti odstavek.

8. člen
Spremeni se 33. člen, ki se glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občin-
ski svet na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o
imenovanju podžupana določi občinski svet na predlog žu-
pana podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravljal funkcijo župana v času sprejema
sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nado-
mestnih volitev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.«

»Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
ga župan pooblasti.»

»Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.«

»V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odlo-
či, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem oprav-
ljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog
župana.«

9. člen
Spremeni se prvi odstavek 34. člen, ki se glasi:
»Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi podžu-

pan ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča župana
član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi,
pa najstarejši član občinskega sveta.«

10. člen
V 36. členu se v prvem odstavku doda nova šesta

alinea, ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma,

če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha oprav-
ljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb desetega in enajstega odstavka 36. člena
tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo
župana in podžupana.”Dosedanja šesta alinea postane sed-
ma, sedma alinea pa osma.

V drugem stavku četrtega odstavka 36. člena se za
besedo “peto” postavi vejica in se črta beseda “in”, za
besedo “šesto” pa se doda besedilo “in sedmo”.

V šestem odstavku 36. člena se dodata nova drugi in
tretji stavek, ki se glasita:

“Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in
podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodi-
šče v 30 dneh.”

Deveti odstavek 36. člena se spremeni tako, da se
glasi:

“Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje
podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev to-
žbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev
pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni
bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.”

Dodata se novi deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
“Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzor-

stvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokov-
nostjo dela občinskih organov in občinske uprave,

– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje orga-
nizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je
občina,

– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v dr-
žavni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja.
O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in
občinsko volilno komisijo.Če župan opravlja funkcijo ali delo
iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat žu-
pana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim
razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana,
ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je
župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volil-
no komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila
o izidu volitev v občini.”

11. člen
V 46. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.”
Dosedanji prvi odstavek postane drugi, ki se spremeni

in se glasi:
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“Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog
župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in
notranjo organizacijo.”

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
“Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo ob-

činske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razre-
šuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja
položaj javnih uslužbencev. S splošnimi akti občine se lahko
za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica
občinske uprave.”

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek, kjer
se za besedo “upravi” doda besedilo “na predlog tajnika
občine”.

12. člen
Spremeni se 47. člen, ki se glasi:
“Organ skupne občinske uprave ali skupno službo ob-

čin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave usta-
novijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega
odstavka 46. člena tega statuta.

Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupne ob-
činske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka oprav-
ljajo v eni od občinskih uprav.”

13. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1562/02-6
Dobrna, dne 10. decembra 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl, inž. gradb. l. r.

5462. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Dobrna

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US; 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US; 39/96 – odl.
US; 44/96 – odl. US; 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US; 74/98 in 59/99 – odl. US in odločba US, 70/00
in 51/02) in na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99), je Občinski svet občine Dobrna
na 2. redni seji dne 9. 12. 2002, sprejel

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

Občinskega sveta občine Dobrna

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Dobrna (Uradni

list RS, št. 47/99) se v prvem stavku četrtega odstavka 32.
člena se za posavljeno vejico doda novo besedilo, ki se
glasi “vsak razpravljalec ima možnost v okviru posamezne
točke dnevnega reda dve repliki po razpravi vseh razprav-
ljavcev.”

2. člen
Druga alinea 59. člena se spremeni tako, da se za

besedico »za« doda beseda »turizem« ter za njo postavi
vejica.

Peta alinea 59.člena pa se spremeni tako, da se v
celoti nadomesti z besedilom »odbor za kmetijstvo in razvoj
podeželja«.

3. člen
Prvi stavek 61. člena se spremeni tako, da se za bese-

dico »za« doda beseda »turizem« ter za njo postavi vejica, za
besedo “ima” pa se črta beseda “pet” katera se nadomesti z
besedo “sedem”.

V drugem odstavku se za besedo “področju” doda
beseda “turizma” ter za njo postavi vejica.

V četrtem odstavku pa se za besedico “za” doda bese-
da “turizem” ter za njo postavi vejica.

4. člen
Prvi odstavek 64.člena se spremeni tako, da se za

besedico “za” se črta beseda “turizem”, črta se tudi za njo
postavljena vejica.

V drugem odstavku 64.člena se za besedo “področju”
črtata besedi “razvoja turizma”, črta se tudi za črtanim bese-
dilom postavljena vejica.

V tretjem stavku tretjega odstavka 64.člena se za bese-
dico “za” črta beseda “turizem”, črta se tudi za njo postavlje-
na vejica.

5. člen
V VII. delu tega poslovnika se pod zaporedno številko

2. “Imenovanje podžupana-podžupanov”, črtata pomišljaj
ter za njim postavljena beseda “podžupanov”.

6. člen
V prvem stavku 105. člena se za besedo “svet” črta

beseda “dva”.
V drugem stavku se za besedo “imenovanje” črta be-

seda “podžupanov” ter namesto nje postavi beseda “pod-
župana”.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega

sveta občine Dobrna začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1561/02-6
Dobrna, dne 10. decembra 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl, inž. gradb. l. r.

5463. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Dobrna za leto 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 30/02) ter
92. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99
in 15/01) izdaja župan Občine Dobrna

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Dobrna za leto 2003
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1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini

Dobrna se v letu 2003, do 31. 3. 2003, začasno financirajo
po tem sklepu.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje fun-

kcij občine, njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v

obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
Občine Dobrna za leto 2003.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.

5. člen
Odbobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od

1. 1. 2003 do 31. 3. 2003 oziroma do sprejema odloka o
proračunu Občine Dobrna za leto 2003.

Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Dobrna za
leto 2003, župan obvesti občinski svet in nadzorni odbor.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003.

Št. 1558/02-1
Dobrna, dne 9. decembra 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl, inž. gradb. l. r.

5464. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobrna

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 83. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/99, 15/01) in 15. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrna (Uradni list
RS, št. 1/01, 82/01) je Občinski svet občine Dobrna na 2.
redni seji dne 9. 12. 2002, sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero nadomstila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Dobrna

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto
2003 znaša 0,0735.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 1560/02-6
Dobrna, dne 10. decembra 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl, inž. gradb. l. r.

HRPELJE-KOZINA

5465. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Hrpelje-Kozina v letu 2003

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/89, 74/98, 70/00 in 51/02), zako-
na o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 30.
člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št.
34/99 in 65/02) je župan Občine Hrpelje-Kozina dne
10. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

Občine Hrpelje-Kozina v letu 2003

1
Do sprejetja proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto

2003, oziroma v obdobju januar–marec 2003, se financira-
nje funkcij Občine Hrpelje-Kozina ter njenih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002 in
za iste programe kot v letu 2002.

2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

3
Za investicije, ki so se začele izvajati v letu 2002 in so

bile sprejete v proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto
2002, velja, da se njihovo izvajanje in financiranje v obdobju
začasnega financiranja lahko nadaljuje.

4
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2003.
V obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti se
vključijo v proračun leta 2003 po njegovem sprejemu.

5
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri

mesece, to je do 31. marca 2003. Če je za financiranje
funkcij občine potrebno, se začasno financiranje lahko po-
daljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
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6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 4147-60/01-2
Hrpelje-Kozina, dne 10. decembra 2002.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Albert Pečar l. r.

IG

5466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Ig za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, z vsemi spremembami in dopoln-
itvami), 10. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/2000 in 79/01) in statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 2/00, 68/01) je Občinski svet občine Ig
na 31. redni seji dne 6. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Ig za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu občine Ig za leto 2002 (Uradni

list RS, št. 108/01) se 2. člen spremeni in se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna

in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhod-
kov.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Rebalans 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 1.638.647.808
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.510.581.725

70 DAVČNI PRIHODKI 452.751.604
700 Davki na dohodek in dobiček 308.957.000
703 Davki na premoženje 77.523.035
704 Domači davki na blago in storitve 66.271.569
706 Drugi davki –
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.057.830.121
710 Udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja 55.230.311
711 Takse in pristojbine 3.068.000
712 Denarne kazni 489.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 916.439
714 Drugi nedavčni prihodki 998.126.371
72 KAPITALSKI PRIHODKI 48.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 45.000
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 3.000
73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –
74 TRANSFERNI PRIHODKI 128.018.083

Skupina/podskupina kontov Rebalans 2002

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 128.018.083
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.880.027.735

40 TEKOČI ODHODKI 270.524.305
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 45.641.267
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.362.549
402 Izdatki za blago in storitve 193.212.091
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve 25.308.398
41 TEKOČI TRANSFERI 234.782.344
410 Subvencije 6.210.800
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom 136.008.473
412 Transferi neprofitnim organizacijam in

ustanovam 30.696.136
413 Drugi tekoči domači transferi 61.866.935
414 Tekoči transferi v tujino –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.309.301.517
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.309.301.517
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 65.419.569
430 Investicijski transferi 65.419.569

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) -241.379.927

B) RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) –

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) –

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV –

440 Dana posojila –
441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) –
VII. ZADOLŽEVANJE (500) –

50 ZADOLŽEVANJE –
500 Domače zadolževanje –

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) –
55 ODPLAČILA DOLGA –
550 Odplačila domačega dolga –

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VIII.-II.-V.-VIII.) -241.379.927
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 241.379.927
XI. NETO FINANCIRANJE (IV.+X.) 241.379.927

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02/01
Ig, dne 11. novembra 2002.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.
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IVANČNA GORICA

5467. Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča izven območja urejanja
stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica

Na podlagi 5. člena odloka o plačilu sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine
Ivančna Gorica, št. 5/95, 8/96 in 4/00) in 16. člena statu-
ta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna
Gorica, št. 2/99) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na
1. seji dne 29. 11. 2002 sprejel

S K L E P
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven

območja urejanja stavbnega zemljišča
za Občino Ivančna Gorica

1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stro-

škov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja ureja-
nja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica na dan
31. 12. 2002 znaša 910.000 SIT.

2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se revalorizira

tekoče s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko
gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije –
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materi-
ala.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 34401-0017/2002
Ivančna Gorica, dne 20. novembra 2002.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

5468. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ivančna Gorica za leto 2003

Na podlagi prve alinee 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 8. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gro-
suplje (Uradni list SRS, št. 38/87 in 9/89 v zvezi s 3. točko
statutarnega sklepa Občinskega sveta občine Ivančna Gori-
ca, št. 013-1/95 z dne 23. 12. 1994 Uradni list RS, št.
26/95) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni
vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je Občin-
ski svet občine Ivančna Gorica na 1. seji dne 29. 11. 2002
sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Ivančna Gorica za leto 2003

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto
2003 znaša za poslovne prostore 0,1911 SIT/m2, za stano-
vanjske prostore pa 0,2912 SIT/m2.

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

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 34401-0016/2002
Ivančna Gorica, dne 29. novembra 2002.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

KOBARID

5469. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
proračunu Občine Kobarid za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah Uradni
list RS, št. 79/99 in 9., 10., 18. in 35. člena statuta Občine
Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02)
je Občinski svet občine Kobarid na 43. redni seji dne 9. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu

Občine Kobarid za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2002 (v

nadaljnevanju: občinski proračun) (Uradni list RS, št. 33/02)
se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2002 se
določa v naslednjih zneskih v SIT.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skup. Naziv konta Predlog rebalansa 2002
podsku.
Konto,
podkon.

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.328,488.225
Tekoči prihodki (70+71) 351,920.965

70 Davčni prihodki
(700+701+702+703+704+705+706) 263,908.640

700 Davek na dohodek in dobiček 208,776.000
703 Davek na premoženje 18,617.000
704 Domači davki na blago in storitve 36,515.640
71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 88,012.325
710 Udeležba na dobičku in dohodki OD premoženja 83,546.595
711 Takse in pristojbine 4,372.640
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Skup. Naziv konta Predlog rebalansa 2002
podsku.
Konto,
podkon.

712 Denarne kazni 93.090
Denarne kazne 93.090

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 48,000.000
722 Prihodki OD prodaje stavb 48,000.000
73 Prejete donacije (730+731) 0
74 Transferni prihodki 928,567.260
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 1.373,445.455
40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+404+409) 215,528.244
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 63,277.685
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 7,454.109
402 Izdatki za blago in storitve 134,096.450
403 Plačila domačih obresti 8,000.000
409 Rezerve 2,700.000
41 Tekoči transferi (410+411+412+413+414) 227,530.211
410 Subvencije 8,100.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 74,544.310
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 29,636.407
413 Drugi tekoči domači transferi 115,249.494
42 Investicijski odhodki (420) 552,940.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 552,940.000
43 Investicijski transferi (430) 377,447.000
430 Investicijski transferi 377,447.000
III. Proračunski presežek – primanjklja (I.- II.) –44,957.230

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 3,663.680
IV. Prejeta vračila danih pos. in prodaje kap. d.

(750+751+752) 3,663.680
V. Dana posojila in poveč. kapital. deležev

(440+441+442) 1,170.000
Spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) –
Skupni presežek (primanjkljaj) (I.+IV.) – (II.+V.) –42,463.550

C) Račun financiranja 48,500.000
VII. Zadolževanje (500) 48,500.000
VIII. Odplačilo dolga (551) 6,400.000
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih

(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.) –363.550
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 42,100.000
XI. Stanje sredstev na računu konec preteklega leta 435.342
XII. Stanje sredstev na računu konec leta 71.792

Splošni del občinskega proračuna – odhodki po eko-
nomski klasifikaciji in poseben del proračuna – prihodki in
odhodki ter razvojni programi (dvoletni program investicij),
načrt delovnih mest in plan nabave osnovnih sredstev upra-
ve so sestavni del proračuna.

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

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 40302-1/01
Kobarid, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KOBILJE

5470. Odlok o spremembah odloka o odvajanju in
čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih
voda

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in
25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 61/96) 29. in 61. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94), ter 20. člena statuta
Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02)
je Občinski svet občine Kobilje na 1. redni seji dne 29. 11.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o odvajanju in čiščenju

komunalnih odpadnih in padavinskih voda

1. člen
V odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih

in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 36/00) se besedilo
45. člena odloka spremeni tako, da pravilno glasi:

»Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 180.000 SIT se
kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba, z denarno
kaznijo od 200.000 SIT do 1,000.000 SIT pa uporabnik –
pravna oseba če:

– opravi delo na javni kanalizaciji brez pooblastila uprav-
ljalca javne kanalizacije;

– se ne priključi na javno kanalizacijo, ko za to obstaja-
jo pogoji, 10. člena tega odloka;

– ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka;
– se priključi na javno kanalizacijo, brez soglasja uprav-

ljavca, 18. člen tega odloka;
– odjavi priključek v nasprotju z določili 19. lena tega

odloka;
– odvaja tehnološke odpadne vode v javno kanalizacijo

brez ali v nasprotju s soglasjem upravljalca;
– ravna v nasprotju z 25. členom tega odloka;
– ne plačuje stroškov čiščenja komunalnih odpadnih

voda oziroma kanalščine;
– ravna v nasprotju z 36. in 37. členom tega odloka;
– ne izpolnjuje obveznosti po 39. členu tega odloka:
– v javno kanalizacijo odvaja nedovoljene vode, 40.

člen in nedovoljene snovi 41. člen tega odloka.«

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

dnem listu RS.

Št. 032-938
Kobilje, dne 29. novembra 2002.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.
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KOČEVJE

5471. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega
sveta občine Kočevje prešel na naslednjega
kandidata

Glede na ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine
Kočevje z dne 26. 11. 2002, da je županu Janku Vebru
prenehal mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje
na podlagi pete alinee 37. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek
sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US,
28/01 – ugotovitev US, 87/01, 16/02 – sklep US in
51/02) je Občinska volilna komisija občine Kočevje na
9. seji dne 3. 12. 2002 na podlagi 18. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95 – sklep US, 70/95 in 51/02)

u g o t o v i l a,

da je mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje
prešel na naslednjega kandidata z liste Združena lista social-
nih demokratov – ZLSD, to je na Zlatico Arko, roj. 23. 6.
1954, Gorenje 96, 1332 Stara Cerkev.

Kandidatka je dne 10. 12. 2002 podala izjavo, da spre-
jema mandat članice Občinskega sveta občine Kočevje.

Št. 008-1/02-112
Kočevje, dne 11. decembra 2002.

Predsednik OVK
Roman Poklač, univ. dipl. prav. l. r.

KOZJE

5472. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za
leto 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 104.
člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99,
98/00) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kozje

za leto 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2003 se

financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na pod-
lagi proračuna Občine Kozje za leto 2002.

2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od

1. 1. 2003 do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto
2003 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2003.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

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

dnem listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003.

Št. 40304-0001/02
Kozje, dne 10. decembra 2002.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

LENDAVA

5473. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi o
osnutku odloka o lokacijskem načrtu za
območje Industrijske cone v Lendavi

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97)) ter 17. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski
svet občine Lendava na 38. seji dne 6. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni razpravi o osnutku

odloka o lokacijskem načrtu za območje
Industrijske cone v Lendavi

1
Javno se razgrne kartografsko gradivo Lokacijskega

načrta za območje Industrijske cone v Lendavi, ki ga pod
št. LN-51/02 izdelal Atelje RPS d.o.o. Murska Sobota in
osnutek Odloka o lokacijskem načrtu za območje Industrij-
ske cone v Lendavi.

2
Kartografsko gradivo ter osnutek odloka o lokacijskem

načrtu za območje Industrijske cone v Lendavi je na vpogled
v prostorih Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava
– na Oddelku za okolje in prostor.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve lokacijskega načrta bo dne
8. januarja 2003 ob 15. uri organizirana javna razprava v
Veliki sejni dvorani Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
II. nadstropje.

3
V času javne razprave lahko podajo podjetja in druge

organizacije, organi in društva ter občani pisne pripombe k
osnutku odloka o lokacijskem načrtu za območje Industrij-
ske cone v Lendavi na: Oddelek za okolje in prostor Občine
Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
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Št. 01503-0019/2002
Lendava, dne 9. decembra 2002.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

5474. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za
župana Občine Lendava

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ter zapisnikov volilnih
odborov o ugotavljanju izida glasovanja na voliščih, je Ob-
činska volilna komisija občine Lendava na seji, dne 2. 12.
2002 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine

Lendava

1
Občinska volilna komisija občine Lendava je ugotovila,

da je na volitvah za župana Občine Lendava, dne 1. decem-
bra 2002:

1. a) v volilne imenike na območju občine vpisanih:
9.796 volivcev

b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev.
Skupaj volivcev za območje občine: 9.796 volivcev
2. a) po volilnih imenikih je glasovalo: 5.928 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev.
Skupaj je glasovalo po volilnih imenikih 5.928 volivcev

oziroma 60,51% vseh volivcev.
3. Po pošti je glasovalo skupaj 16 volivcev
4. Skupaj oddanih glasovnic je bilo 5.928
5. Neveljavnih glasovnic je bilo skupaj 121
6. Veljavnih glasovnice je bilo skupaj 5.807.

2
Kandidata za župana sta prejela naslednje število gla-

sov:
1. Anton Balažek 3030 52,18%
2. Franc Laj 2777 47,82%

3
Občinska volilna komisija občine Lendava je na podlagi

prvega odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) ugotovila, da je za župana Občine Lendava izvoljen
kandidat Anton Balažek, roj. 6. 2. 1958, Kolodvorska 22/b,
Lendava, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 36/02
Lendava, dne 3. decembra 2002.

Predsednica OVK
Karin Ščap-Gubič l. r.

Člani OVK:
1. Eva Lörinc, l. r.
2. Terezija Koštrica, l. r.
3. Emanuel Banutai, l. r.

5475. Poročilo o izidu naknadnih volitev članov
Sveta krajevnih skupnosti Pince in Krajevne
skupnosti Genterovci Občine Lendava

Občinska volilna komisija občine Lendava je na podlagi
90. člena ter skladno z 85. členom zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in
51/02), na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili
volitve na voliščih za izvolitev članov sveta krajevnih skupno-
sti v Občini Lendava, ugotovila rezultate glasovanja ter daje
naslednje

P O R O Č I L O
o izidu naknadnih volitev članov Sveta krajevnih

skupnosti Pince in Krajevne skupnosti Genterovci
Občine Lendava

I
Rezultati glasovanja za volitve članov sveta krajevne

skupnosti Pince in krajevne skupnosti Genterovci Občine
Lendava na volitvah, dne 1. decembra 2002 so naslednji:

1. Krajevna skupnost Pince
a) Skupaj volivcev 193;
b) Skupaj glasovalo 124 oziroma 64,24%
– na volišču 120,
– predčasno 3,
– po pošti 1;
c) Število oddanih glasovnic 124
– neveljavnih glasovnic 10,
– veljavnih glasovnic 114;

Območje volilne enote: Naselje Pince Št. glasov
1. Magda Jáklin, roj. 20. 6. 1956, Pince 7 98
2. Piroška Györköš, roj. 25. 6. 1964, Pince 4 98
3. Dragica Özen, roj. 23. 10. 1949, Pince 99 82
4. Erika Antolin, roj. 24. 10. 1968, Pince 12 92
5. Jožef Jaklin, roj. 1. 5. 1954, Pince 7 92

2. Krajevna skupnost Genterovci
Volilna enota: 1
a) Skupaj volivcev 184;
b) Skupaj glasovalo 117 oziroma 63,59%
– na volišču 117,
– predčasno 0,
– po pošti 0;
c) Število oddanih glasovnic 117
– neveljavnih glasovnic 15,
– veljavnih glasovnic 102;

Št. glasov
1. Simon Šebjanič, roj. 20. 4. 1964,

Genterovci 62/a 78
2. Jelka Klemenčič, roj. 20. 10. 1956,

Genterovci 8/a 45
3. Imre Soós, roj. 29. 11. 1966, Genterovci 72 52
4. Franc Klujber, roj. 11. 10. 1965, Genterovci 70

66

Volilna enota: 2
a) Skupaj volivcev 95;
b) Skupaj glasovalo 53 oziroma 55,79%
– na volišču 53,
– predčasno 0,
– po pošti 0;
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c) Število oddanih glasovnic 53
– neveljavnih glasovnic 3,
– veljavnih glasovnic 50;

Območje volilne enote: naselje Kamovci Št. glasov
1. Izidor Baša, roj. 10. 5. 1954, Kamovci 29 32
2. Štefan Somi, roj. 4. 12. 1956, Kamovci 4 31
3. Janez Magdič, roj. 20. 8. 1958, Kamovci 35 5
4. Željko Varga, roj. 3. 1. 1974, Kamovci 33 10

II
Člani sveta krajevne skupnosti Pince in Sveta krajevne

skupnosti Genterovci, izvoljeni na naknadnih volitvah, dne
1. 12. 2002 so:

Krajevna skupnost Pince (5 članov)
1. Magda Jaklin,
2. Piroška Györköš,
3. Dragica Özen,
4. Erika Antolin,
5. Jožef Jaklin;

Krajevna skupnost Genterovci (5 članov)
1. Simon Šebjanič,
2. Franc Klujber,
3. Imre Soós,
4. Izidor Baša,
5. Štefan Somi.

Št. 37/02
Lendava, dne 3. decembra 2002.

Predsednica OVK
Karin Ščap Gubič l. r.

Člani OVK:
Eva Lörinc l. r.
Emanuel Banutai l. r.
Terezija Koštrica l. r.

LITIJA

5476. Poročilo o izidu rednih volitev za župana
Občine Litija

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za župana Občine Litija

Občinska volilna komisija občine Litija, je na seji dne 2.
12. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za župana Ob-
čine Litija dne 1. 12. 2002.

I
Na volitvah dne 1. 12. 2002 je imelo pravico glasovati

11432 volivcev.
Skupaj je glasovalo 7855 volivcev, oziroma 68,7%

volilnih upravičencev.

II
Za volitve župana Občine Litija, je bilo skupaj oddanih

7855 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 175 glasovnic.

III
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:

Kandidat Št. glasov %

1. Miroslav Kaplja 3902 50,8
2. Franc Rokavec 3778 49,2

Litija, dne 2. decembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Litija
Anton Primožič l. r.

LJUBLJANA

5477. Tržni red na ljubljanskih tržnicah

Na podlagi drugega odstavka 28. člena in 29. člena
pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo
na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih
za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93)
je nadzorni svet Javnega podjetja Ljubljanske tržnice d.o.o.
(v nadaljevanju: upravljalec) na 10. seji dne 5. 11. 2002
sprejel

T R Ž N I  R E D
na ljubljanskih tržnicah

1. člen
S tem tržnim redom se določa obratovalni čas, seznam

blaga s katerim se trguje in dneve za prodajo blaga na javnih
trgih katerih upravljalec je Javno podjetje Ljubljanske tržnice
d.o.o.

2. člen
Javne tržnice poslujejo po naslednjem obratovalnem

času:
1. Centralna tržnica:
a) zaprti tržni prostor (pokrita tržnica) na Pogačarjevem

trgu 1:
– vse leto od ponedeljka do srede 7. do 14. ure,
– četrtek in petek od 7. do 16. ure,
– v soboto od 7. do 14. ure;
b) zaprti tržni prostor v Plečnikovih arkadah na Adamič

Lundroven nabrežju:
– od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure,
– v soboto od 7. do 14. ure;
c) odprti tržni prostor na Vodnikoven trgu, Pogačarje-

vem trgu in Dolničarjevi ulici:
– v poletnem času od ponedeljka do petka od 6. do

18. ure,
v soboto od 6. do 16. ure,
– v zimskem času od ponedeljka do sobote od 6. do

16. ure.
2. Tržnica Šiška, Podjunska 3:
v poletnem času:
– odprti tržni prostor od ponedeljka do sobote od 7. do

16. ure,
– zaprti tržni prostor od ponedeljka do petka od 7. do

17. ure,
v soboto od 7. do 14 ure.
v zimskem času:
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– odprti tržni prostor od ponedeljka do sobote od 7. do
16. ure.

– zaprti tržni prostor od ponedeljka do petka od 7. do
16. ure,

v soboto od 7. do 14 ure.
Dežurne prodajalne od 7. do 17. ure
3. Tržnica Moste, Zaloška 55:
a) zaprti tržni prostor:
– od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure,
– v soboto od 7. do 14. ure;
b) odprti tržni prostor:
– v poletnem času od ponedeljka do petka od 6. do

18. ure,
v soboto od 6. do 16. ure,
– v zimskem času od ponedeljka od sobote od 6. do

16. ure,
Kioski vse leto od ponedeljka do nedelje 7. do 19. ure;
4. Tržnica Bežigrad, Linhartov podhod 39:
– od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure
– v soboto od 7. do 14. ure.
Tržnice ob nedeljah in praznikih ne obratujejo.
5. Tržnica Žale, Vič (pokopališče):
– v poletnem času vse dni v tednu od 7. do 18. ure,
– v zimskem času vse dni v tednu od 8. do 16. ure.
Zimski obratovalni čas je od 1. I. do 31. III. in od 1. X.

do 31. XII., poletni obratovalni čas pa od 1. IV. do 30. IX.
tekočega leta.

3. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki

imajo na javnih trgih najete prodajne prostore, določijo obra-
tovalni čas skladno z določili tržnega reda.

4. člen
Na javnih tržnicah se trguje na drobno z naslednjim

blagom:
1. Živila: žita in mlevski izdelki; vrtnine; sadje in izdelki;

meso, perutnina in izdelki; ribe in izdelki; alkoholne in brez-
alkoholne pijače; ostala živila rastlinskega in živalskega izvo-
ra; zdravilna zelišča;

2. Neživilski izdelki: cvetje; male živali in hrana za male
živali; seme, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin; izdelki
domače obrti; galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdela-
no iz različnih materialov; oblačila; perilo; posteljno, toalet-
no in kuhinjsko perilo; obutev; bižuterija; rabljeno blago; v
skladu z določili pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih
pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje
trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj pro-
dajaln.

Vsa živila živalskega izvora se prodajajo v zaprtem trž-
nem prostoru, v pokritem pa le, če so izpolnjeni tudi pogoji,
določeni s sanitarno-zdravstvenimi predpisi.

Za prodajo cvetja in malih živali, hrane za male živali,
semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti
izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.

5. člen
Ostala določila glede trgovanja na tržnicah, upravljalec

podrobneje uredi s pravilnikom o tržnem redu.

6. člen
Tržni red potrdi pristojni organ Mestne uprave mestne

občine Ljubljana.

7. člen
Z dnem ko začne veljati ta tržni red, preneha veljati

Tržni red na ljubljanskih tržnicah (Uradni list RS, št. 30/00).

8. člen
Tržni red se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 2267/02
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Predsednik
nadzornega sveta
Dušan Kumer l. r.

LJUTOMER

5478. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Ljutomer

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Ljutomer

Občinska volilna komisija Ljutomer je na seji dne
2. 12. 2002 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugo-
tavljanju izida glasovanja za župana Občine Ljutomer na
volitvah 10. 11. 2002 in 1. 12. 2002

u g o t o v i l a:

I
1. Na volitvah, 10. 11. 2002 je imelo pravico voliti

10.024 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
2. Na volitvah 10. 11. 2002 je skupaj glasovalo 7077

volivcev ali 70,60% od vseh volivcev, ki so imeli pravico
voliti, od tega je:

– 6992 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih
imenikih (s potrdilom ni glasoval nihče),

– 29 volivcev je glasovalo po pošti,
– 56 volivcev je glasovalo na predčasnem glasovanju.
3. Na volitvah 1. 12. 2002 – drugi krog, je imelo

pravico voliti skupaj 10021 volivcev, ki so bili vpisani v
volilne imenike.

4. Na volitvah 1. 12. 2002 je skupaj glasovalo 6698
volivcev ali 66,84% od vseh volivcev, ki so imeli pravico
voliti, od tega je:

– 6572 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih
imenikih (s potrdilom ni glasoval nihče),

– 38 volivcev je glasovalo po pošti,
– 88 volivcev je glasovalo na predčasnem glasovanju.

II
Za volitve župana dne 10. 11. 2002 je bilo oddanih

7077 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ker ni bilo moč ugotoviti

volje volivca, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov,
je bilo 119 glasovnic neveljavnih.

Posamezni kandidati za župana so dobili v prvem krogu
naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1. Boris Lebar 865 12,43
2. Milan Belec 277 3,98
3. Jožef Špindler 2174 31,24
4. Andrej Lah 145 2,08
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Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

5. Franc Markovič 671 9,64
6. Maksimiljan Gošnjak 1796 25,81
7. Maksimiljan Indihar 990 14,23
8. Davor Vnuk 40 0,57

III
Za volitve župana Občine Ljutomer dne 1. 12. 2002 –

drugi krog je bilo oddanih 6698 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ker ni bilo moč ugotoviti

volje volivca, ker sta bila obkrožena dva kandidata, je bilo
130 glasovnic neveljavnih.

Posamezna kandidata sta v drugem krogu dobila na-
slednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1. Jožef Špindler 3450 52,53
2. Maksimiljan Gošnjak 3118 47,47

Občinska volilna komisija občine Ljutomer je na podla-
gi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 20/98 in 51/02) ugotovila,
da je za župana Občine Ljutomer izvoljen Jožef Špindler,
roj. 13. 9. 1943, stanujoč Majstrova 2, Ljutomer, ker je
dobil večino veljavnih glasov.

Št. 006-07-7/02
Ljutomer, dne 2. decembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Ljutomer
Oton Nemec l. r.

Člani:
Valentin Odar l. r.
Zdenka Štampar l. r.
Ivan Šumak l. r.
Roman Markrab l. r.
Anton Žinko l. r.

LOŠKI POTOK

5479. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Loški Potok za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št.
117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na 2. seji dne
13. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Loški

Potok za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto

2002 (Uradni list RS, št. 21/02) se spremeni 2. člen tako,
da glasi:

»Proračun Občine Loški potok za leto 2002 je določen
v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov Rebalans 2002
I. Skupaj prihodki 410,198.000
II. Skupaj odhodki 408,323.000
III. Proračunski presežek 1,875.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil –
V. Dana posojila –
VI. Sprememba kapitalskih deležev –
C) Račun financiranja
IX. Odplačilo dolga 1,875.000
X. Neto zadolževanje –1,875.000

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

Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2002.

Št. 405-02/02-1
Loški Potok, dne 13. decembra 2002.

Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l. r.

5480. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Loški Potok za leto 2003

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 in 67/97 – ustavna odločba
ter 56/98), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97), 8. in 16. člena statuta Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 117/00) ter 19. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 55/99) je Občinski svet občine Loški Potok na 2. redni
seji dne 13. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Loški Potok za leto 2003

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2003 znaša
0,348 SIT letno oziroma 0,029 SIT mesečno.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS in se uporablja od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 423-06/01-2
Loški Potok, dne 13. decembra 2003.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.
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MEDVODE

5481. Sklep o začasnem financiranju proračunske
porabe v Občini Medvode za leto 2003

Na podlagi 20. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), ter 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju proračunske porabe v

Občini Medvode za leto 2003

1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja

proračunskih porabnikov do sprejetja proračuna Občine
Medvode za leto 2003, oziroma za prve tri mesece leta
2003.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

V sredstva iz prejšnjega odstavka spadajo:
– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in druge osebne prejemke (stroški za

prevoz, regres za prehrano),
– materialne stroške in storitve drugih, ki so vezane

na osnovno delovanje porabnika.

3. člen
Proračunski porabniki morajo na zahtevo Oddelka za

proračun in finance posredovati podatke iz prejšnjega čle-
na. Kolikor zahtevanih podatkov ne posredujejo, se jim
financiranje začasno ustavi.

4. člen
Ne glede na določilo 2. člena tega sklepa, se v pol-

nem znesku plačujejo stroški, ki so nastali v letu 2002 na
osnovi proračuna za leto 2002 in v tem letu niso mogli biti
plačani. Ti stroški se vnesejo v proračun za leto 2003.

Prav tako se lahko obveznosti, ki jih ima občina do
izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 2002 porav-
najo do polnega zneska, če prihodki proračuna in njegova
likvidnost to omogočata.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati

novih investicij.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni upora-

bniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na sta-
nje na dan 31. 12. 2002.

7. člen
V okviru tega sklepa nastali odhodki proračuna so

sestavni del proračuna Občine Medvode za leto 2003.

8. člen
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 403-112/02
Medvode, dne 2. decembra 2002.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

METLIKA

5482. Ugotovitev o izvolitvi župana Občine Metlika
in člana Občinskega sveta občine Metlika

Na podlagi 37.a in 37.b člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvez-
na razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02)
je Občinska volilna komisija občine Metlika na podlagi 30.
člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) ter na
podlagi rezultatov glasovanja na rednih volitvah za člane
Občinskega sveta občine Metlika ki je bilo 10. 11. 2002

u g o t o v i l a,

da je bil Slavko Dragovan izvoljen za župana Občine
Metlika in člana Občinskega sveta občine Metlika, zato je
podal pisno izjavo, da odstopa s funkcije člana občinskega
sveta. Občinski svet je v zvezi s tem na seji sveta dne 2. 12.
2002 sprejel ugotovitveni sklep, po katerem Slavku Drago-
vanu preneha mandat člana Občinskega sveta občine Metli-
ka. Mandat člana občinskega sveta je tako prešel na nasled-
njega kandidata z liste Slovenska ljudska stranka – SLS, to
je Jože Cajnar, rojen 2. 8. 1973, Metlika, Ulica 1. maja 6.

Kandidat je dne 2. 12. 2002 podpisal izjavo, da spre-
jema mandat člana občinskega sveta.

Št. 008-1/02
Metlika, dne 2. decembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Metlika
Marija Črnugelj, univ. dipl.

pravnica l. r.

Člani:
Občinske volilne komisije
občine Metlika
Stanislav Brodarič l. r.
Janez Starc l. r.
Anton Krašovec l. r.
Branko Nemanič l. r.
Janez Kremesec l. r.
Matija Žabčič l. r.
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MEŽICA

5483. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih služba v Občini Mežica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 16/99 73/00) je Občinski svet občine Mežica na
36. seji dne 21. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

gospodarskih javnih službah v Občini Mežica

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Meži-

ca (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01 in 17/02) se v 14.
členu črta tretja alinea.

2. člen
V 20. členu se doda nova alinea, ki se glasi:
»– oskrba naselij z zemeljskim plinom iz plinovodnega

omrežja.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 352-4/97-4/02
Mežica, dne 21. novembra 2002.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

5484. Odlok o podelitvi koncesije za distribucijo in
dobavo zemeljskega plina ter graditev in
upravljanje distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Občini Mežica

Na podlagi drugega odstavka 17. člena odloka o na-
činu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za pode-
litev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina
ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemelj-
skega plina v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 98/02) v
skladu s 6. členom, prvim odstavkom 10. člena in 13.
členom odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Mežica (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01 in 17/02) ter
35. členu in tretjem odstavku 36. člena zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16.
členom statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št.16/99 in
73/00) je Občinski svet občine Mežica na 36. redni seji
dne 21. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za distribucijo in dobavo
zemeljskega plina ter graditev in upravljanje
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v

Občini Mežica

1. člen
Občina Mežica (v nadaljnjem besedilu: koncedent) s

tem odlokom z dne 1. 1. 2003 neposredno prenaša konce-

sijo za distribucijo zemeljskega plina ter graditev in upravlja-
nje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju
Občine Mežica v izvajanje Petrol-energetiki Ravne d.o.o. in
Petrolu d.d., Ljubljana kot skupnima izvajalcema gospodar-
ske javne službe distribucije zemeljskega plina (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) v Občini Mežica.

2. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in izvajalce-

ma javne službe se uredijo s koncesijsko pogodbo, skladno
z določbami zakona o gospodarskih javnih službah, Ener-
getskega zakona in odloka o načinu izvajanja gospodarske
javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo
in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distri-
bucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Mežica, kot
koncesijskega akta.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-04-101/02
Mežica, dne 21. novembra 2002.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

5485. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem
načrtu “Smrečnik” v Mežici

Na podlagi 30. člena statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 16/99 in 73/00) in 37., 38., 39. 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 in 44/97) izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu

“Smrečnik” v Mežici

1
Javno se razgrne odlok o zazidalnem načrtu “Smreč-

nik”-osnutek.

2
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Občine Mežica.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od dneva objave tega
sklepa v Uradnem listu RS.

3
V času javne razgrnitve bo Občina Mežica organizirala

javno razpravo o odloku. Datum in mesto javne razprave
bosta določena naknadno. O tem bodo občani obveščeni
preko medijev javnega obveščanja in na krajevno običajen
način.

4
Namen javne razgrnitve in razprave je seznaniti občane

z vsebino predlaganega odloka in pridobiti k njemu pripom-
be, mnenja ali dodatne predloge.
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Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo ob-
čani na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na Občino Mežica
Trg Svobode 1, 2392 Mežica.

Št. 350-05-101/02
Mežica, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

5486. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Mežica

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Mežica

Občinska volilna komisija je na seji dne 2. 12. 2002 na
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja za župana Občine Mežica ugotovila nasled-
nje rezultate glasovanja.

I
1. Na volitvah 1. 12. 2002 je imelo pravico voliti 3292

volivcev, ki so bili vsi vpisani v volilne imenike.
2. Skupno je glasovalo 2556 volivcev ali 77,64% vseh

volilnih upravičencev od tega:
a) 2514 na voliščih po volilnem imeniku,
b) 11 po pošti,
c) 31 predčasno,
d) 0 s potrdilom.
3. Skupno število oddanih glasovnic je bilo 2556 od

tega 2523 veljavnih in 33 neveljavnih.
4. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-

sov:
1. Janez Praper 1497 glasov 59,33%
2. Jože Pratnekar 1026 glasov 40,67%

II
Občinska volilna komisija je skladno z določbami

107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/
93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da
je za župana Občine Mežica izvoljen Janez Praper roj. 30.
10. 1949, stanujoč Celovška cesta 17, Mežica.

Št. 006-07-113/02
Mežica, dne 2. decembra 2002.

Občinska volilna komisija
občine Mežica
Emil Mori l. r.

5487. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet
občine Mežica

P O R O Č I L O
o izidu volitev za Občinski svet občine Mežica

Občinska volilna komisija je na seji, dne 11. 11. 2002,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju

izida glasovanja na volitvah v Občinski svet občine Mežica,
dne 10. 11. 2002 ugotovila rezultate glasovanje ter izid
volitev v Občinski svet občine Mežica, ki šteje 14 članov.

I
Na volitvah 10. 11. 2002 je imelo pravico voliti 3291

volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike. Skupno je glaso-
valo 2620 volivcev ali 79,61% vseh volilnih upravičencev od
tega

1. 2596 na voliščih po volilnem imeniku
2. 3 po pošti
3. 21 predčasno
4. 0 s potrdilom

II
Skupno število oddanih glasovnic je bilo 2620. Od

tega je bilo 133 neveljavnih in 2487 veljavnih.
Posamezne liste, ki so navedene po izžrebanem vr-

stnem redu, so dobile naslednje število glasov.

Zap. Ime liste Št. glasov %
št.

1. Janez Rotovnik in skupina volivcev 36 1,45
2. Demokratska stranka Slovenije – DS 15 0,6
3. Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka – N.Si 61 2,45
4. Mihaela Brezovnik in skupina volivcev 32 1,29
5. Krebel Dušan in skupina volivcev 117 4,7
6. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 221 8,89
7. Liberalna demokracija Slovenije – LDS 342 13,75
8. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS121 4,87
9. Stranka mladih Slovenije – SMS 458 18,42
10. Slovenska ljudska stranka – SLS 218 8,77
11. Zeleni Slovenije 90 3,62
12. Lista za razvoj Mežice 96 3,86
13. Ivan Kumer in skupina volivcev 8 0,32
14. Nova demokracija Slovenije – NDS 19 0,76
15. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 195 7,84
16. Lista za boljšo prihodnost mladih 157 6,31
17. Klavž Franc dr. vet. med. 143 5,75
18. Pavel Steblovnik in skupina volivcev 46 1,85
19. Lista Petra Rapaca 26 1,05
20. Jezernik Mirko in skupina volivcev 19 0,76
21. Gerdej Avgust in skupina volivcev 67 2,69

skupaj glasov 2487 100

III
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
je volilna komisija ugotovila, da pripada posameznim listam
naslednje število mandatov:

Zap. št. Ime liste Št. mandatov

1. Janez Rotovnik in skupina volivcev 0
2. Demokratska stranka Slovenije – DS 0
3. Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka – N.Si 0
4. Mihaela Brezovnik in skupina volivcev 0
5. Krebel Dušan in skupina volivcev 1
6. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 1
7. Liberalna demokracija Slovenije – LDS 3
8. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS 1
9. Stranka mladih Slovenije – SMS 4
10. Slovenska ljudska stranka – SLS 1
11. Zeleni Slovenije 0
12. Lista za razvoj Mežice 0
13. Ivan Kumer in skupina volivcev 0
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Zap. št. Ime liste Št. mandatov

14. Nova demokracija Slovenije – NDS 0
15. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 1
16. Lista za boljšo prihodnost mladih 1
17. Klavž Franc dr. vet. med. 1
18. Pavel Steblovnik in skupina volivcev 0
19. Lista Petra Rapaca 0
20. Jezernik Mirko in skupina volivcev 0
21. Gerdej Avgust in skupina volivcev 0

skupaj mandatov 14

Občinska volilna komisija ugotavlja, da volivci niso od-
dali nobenemu kandidatu potrebnega števila preferenčnih
glasov iz 18. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so bili v skladu z
18. členom o zakona o lokalnih volitvah izvoljeni v Občinski
svet občine Mežica naslednji kandidati:

Zap. št. Ime in priimek Lista Datum roj. Bivališče

1. Klemen Tasič Stranka mladih Slovenije – SMS 26. 4. 1977 Trg svobode 14, Mežica
2. Marjan Sušnik Liberalna demokracija Slovenije – LDS 10. 3. 1958 Mariborska 13, Mežica
3. Tomaž Avberšek Stranka mladih Slovenije – SMS 17. 4. 1979 Leška cesta 17, Mežica
4. Irma Rebula Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 13. 11. 1954 Leška cesta 5 b, Mežica
5. Janez Praper Slovenska ljudska stranka – SLS 30. 10. 1949 Celovška 17, Mežica
6. Franc Hudina Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 23. 3. 1940 Mrvovo 12, Mežica
7. Marjana Svetina Liberalna demokracija Slovenije – LDS 29. 9. 1955 Stržovo 57, Mežica
8. Jožef Škudnik Lista za boljšo prihodnost mladih 16. 11. 1934 Mariborska 9, Mežica
9. Polonca Bivšek Stranka mladih Slovenije – SMS 19. 5. 1974 Leška cesta 19, Mežica
10. Franc Klavž Klavž Franc dr.vet.med. 18. 10. 1955 Onkraj Meže 1, Mežica
11. Janez Reiter Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS 16. 3. 1938 Lenartova 32, Mežica
12. Dušan Krebel Krebel Dušan in skupina volivcev 20. 1. 1957 Mőderndorfarjeva 1, Mežica
13. Simon Pušnik Stranka mladih Slovenije – SMS 12. 8. 1979 Stržovo 42, Mežica
14. Zoran Mlakar Liberalna demokracija Slovenije – LDS 10. 5. 1956 Fužinarska 14, Mežica

Vsem izvoljenim je volilna komisija izdala potrdilo o izvolitvi.

Št. 006-07-110/02
Mežica, dne 11. novembra 2002.

Občinska volilna komisija
občine Mežica
Emil Mori l. r.

MIRNA PEČ

5488. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Mirna Peč

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 18/99 in 52/01) ter sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 65/98,
73/98 in 76/02) je Občinski svet občine Mirna Peč na 1.
redni seji dne 26. 11. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Mirna Peč

I
V Občinsko volilno komisijo občine Mirna Peč se imen-

uje:
za predsednico: Zofija Redek, roj. 1951, Novo mesto,

Potočna vas 4,
za namestnika predsednice: Silvester Barbo, roj. 1967,

Mirna Peč, Veliki Kal 19,
za člana: Andrej Vovko, roj. 1973, Mirna Peč, Biška

vas 27,



Stran 13550 / Št. 112 / 20. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

za namestnico člana: Marija Parkelj, roj. 1973, Mirna
Peč, Vihre 2,

za članico: Vida Muhič, roj. 1968, Mirna Peč, Ork-
ljevec 1,

za namestnika članice: Florijan Lužar, roj. 1934, Mirna
Peč, Marof 9,

za članico: Nataša Plavec Matko, roj. 1975, Mirna
Peč, Postaja 72,

za namestnika članice: Jožef Pungerčar, roj. 1937,
Mirna Peč, Rožna ulica 16.

II
Sedež volilne komisije je v Mirni Peči, Trg 2.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 006-07/02-09
Mirna Peč, dne 27. novembra 2002.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

MISLINJA

5489. Poročilo o izidu volitev župana

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana

Občinska volilna komisija je na seji, dne 11. novembra
2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapi-
snikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za
volitve župana, na volitvah dne 10. novembra 2002, ugoto-
vila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana.

Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti
skupaj 3718 volilcev.

Glasovalo je 2867 volivcev.
Neveljavnih je bilo 48 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-

sov:

Kandidat Število glasov % glasov

1. Tone Gašper 357 12,66
2. Marjan Križaj 575 20,40
3. Viktor Robnik 1887 66,94

Občinska volilna komisija je skladno z določbami
107. člena ZLV ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji
kandidat: Viktor Robnik, rojen 30. 8. 1946, univ. dipl. ek.
Gozdarska cesta 16, 2382 Mislinja.

Št. 00607-0001/2002
Mislinja, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mislinja
Sonja Klemenc, univ. dipl. jur. l. r.

5490. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta občine Mislinja

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Mislinja

Občinska volilna komisija je na seji, dne 11. novembra
2002 ob 16. uri v sejni sobi Občine Mislinja na podlagi
zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih od-
borov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Ob-
činskega sveta občine Mislinja, na volitvah dne 10. novem-
bra 2002, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za
člane Občinskega sveta občine Mislinja

I
Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti

3718 volilcev.
Glasovalo je 2867 volivcev ali 77,11% vseh volilcev, ki

so imeli volilno pravico.
Veljavnih je bilo 2728 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 139.

II
Občinska volilna komisija je v skladu s 86. členom ZLV

ugotovila volilni izid lokalnih volitev za člane občinskega
sveta. Posamezne liste za kandidate za člane Občinskega
sveta občine Mislinja so dobile naslednje skupno število
glasov:

Št. Ime liste Glasov % glasov

1. Slovenska ljudska stranka 643 23,6%
2. Socialdemokratska stranka Slovenije 412 15,1%
3. Liberalna demokracija Slovenije 554 20,3%
4. Slovenska nacionalna stranka 363 13,3%
5. Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka 75 2,7%
6. Stranka ekoloških gibanj Slovenije 54 2,0%
7. Demokratična stranka upokojencev 369 13,5%
8. Združena lista socialnih demokratov 258 9,5%

Skupaj 2728 100%

III
Po volilnih enotah so dobile posamezne liste naslednje

število glasov in iz teh število mandatov po volilnem količni-
ku:

Volilna enota št. 1
Število mandatov v volilni enoti je 9.

Št. Ime liste Glasov % glasov Mandati

1. Slovenska ljudska stranka 362 20,0% 1
2. Socialdemokratska stranka Slovenije 231 12,8% 1
3. Liberalna demokracija Slovenije 371 20,5% 1
4. Slovenska nacionalna stranka 318 17,6% 1
5. Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka 75 4,1% 0
6. Stranka ekoloških gibanj Slovenije 54 3,0% 0
7. Demokratična stranka upokojencev 232 12,8% 1
8. Združena lista socialnih demokratov 166 9,2% 0

Skupaj: 1809 5

Volilna enota št. 2
Število mandatov v volilni enoti je 5.
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Št. Ime liste Glasov % glasov Mandati

1. Slovenska ljudska stranka 281 30,6% 1
2. Socialdemokratska stranka Slovenije 181 19,7% 0
3. Liberalna demokracija Slovenije 183 19,9% 0
4. Slovenska nacionalna stranka 45 4,9% 0
7. Demokratična stranka upokojencev 137 14,9% 0
8. Združena lista socialnih demokratov 92 10,0% 0

Skupaj: 919 1

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je ostalo v
obeh volilnih enotah nepodeljenih še 8 mandatov.

Listi Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka in Stran-
ka ekoloških gibanj Slovenije, ki nista dobili mandata po volil-
nem količniku, se v nadaljnjem postopku izračuna ostankov
ne upoštevata več, ker je bila lista vložena samo v volilni enoti
št. 1.

Občinska volilna komisija je nato upoštevala 6 že razde-
ljenih mandatov po volilnem količniku, preostale mandate pa
razdelila po D

,
Hondtovem sistemu.

Občinska volilna komisija je nato po D,Hondtovem siste-
mu ugotovila 14 najvišjih količnikov.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je:
1. Lista SLS je dobila 2 mandata po volilnem količniku in

sicer 1 mandat v volilni enoti št. 1 in 1 mandat v volilni enoti št.
2, 2 mandata pa je dobila na podlagi največjih ostankov
glasov v razmerju do količnikov, 1 mandat v volilni enoti št. 1
in 1 mandat v volilni enoti št. 2.

2. Lista SDS je v volilni enoti št. 1 dobila 1 mandat po
volilnem količniku, v volilni enoti št. 2 pa 1 mandata pa na
podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnikov.

3. Lista LDS je v volilni enoti št. 1 dobila 1 mandat po
volilnem količniku, na podlagi največjih ostankov glasov v
razmerju do količnikov pa je dobila v volilni enoti št. 1 en
mandat in v volilni enoti št. 2 en mandat.

4. Lista SNS je v volilni enoti št. 1 dobila 1 mandat po
volilnem količniku, 1 mandata pa na podlagi največjih ostan-
kov glasov v razmerju do količnikov v volilni enoti št. 2.

5. Lista DESUS je v volilni enoti št. 1 dobila 1 mandat po
volilnem količniku, 1 mandata pa na podlagi največjih ostan-
kov glasov v razmerju do količnikov, v volilni enoti št. 2.

6. Lista ZLSD je v volilni enoti št. 1 dobila 1 mandat na
podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnikov.

Volilna komisija je pri pregledu preferenčnih glasov ugo-
tovila, da je četrtina volilcev, ki je glasovala za posamezno
listo kandidatov, oddala preferenčni glas za posameznega
kandidata z liste in tako dva kandidata iz list izpolnjujeta za
pridobitev mandata.

Lista DESUS je dobila 53,01% preferenčnih glasov,
njen kandidat na drugem mestu Zakeršnik Janko iz volilne
enote št. 1 pa je dobil 34,91% preferenčnih glasov in mu
pripada mandat iz te liste v volilni enoti št. 1.

Lista SLS je dobila 35,35% preferenčnih glasov, njen
kandidat v volilni enoti št. 2 na tretjem mestu Jožef Kotnik je
dobil 16,72% preferenčnih glasov in mu pripada mandat iz te
liste v volilni enoti št. 2.

Pregled preferenčnih glasov kandidatov za občinski svet
je priloga k zapisniku.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so izvoljeni za
občinski svet naslednji kandidati iz list:

Ime liste Volilna enota št.

1. Slovenska ljudska stranka
1. Tovšak Hilda, rojena 6. 10. 1950,
Šentilj pod Turjakom 81b, Mislinja 1
2. Krenker Alojz, rojen 28. 5. 1949,
Gozdarska c. 112, Mislinja 1
3. Javornik Dominik, rojen 9. 7. 1951,

Ime liste Volilna enota št.

Kozjak 71d, Mislinja 2
4. Kotnik Jožef, rojen 5. 3. 1944,
Gornji Dolič 42b, Mislinja 2

2. Socialdemokratska stranka
1. Tovšak Franc, rojen 2. 9. 1939,
Šentilj pod Turjakom 81a, Mislinja 1
2. Lušnic Andrej, rojen 23. 8. 1964,
Gornji Dolič 36b, Mislinja 2

3. Liberalna demokracija Slovenije
1. Jeromel Rado, rojen 30. 5. 1958,
Šentilj pod Turjakom 10, Mislinja 1
2. Uranjek Silva, rojena 24. 12. 1952,
Straže 97, Mislinja 1
3. Pogorevc Zdravko, rojen 10. 3. 1959,
Tolsti vrh 40a, Mislinja 2

4. Slovenska nacionalna stranka
1. Smrtnik Marko, rojen 28. 8. 1972,
Dovže 15a, Mislinja 1
2. Oder Dušan, rojen 10. 1. 1972,
Sejmišče 17, Mislinja 1

7. Demokratična stranka upokojencev
1. Zakeršnik Janko, rojen 25. 4. 1948,
Dovže 15b, Mislinja 1
2. Mirkac Albert, rojen 7. 2. 1961,
Završe 24, Mislinja 2

8. Združena lista socialnih demokratov
1. Konečnik Matjaž, rojen 16. 11. 1963,
Gozdarska c. 97, Mislinja 1

Št. 00607-0001/2002
Mislinja, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mislinja
Sonja Klemenc, univ. dipl. jur. l. r.

MORAVSKE TOPLICE

5491. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za
leto 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/
98, 74/98, 70/00 in 51/02), (odločb US, Uradni list RS,
št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 36/96, 44/96 in
59/99) in 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 30. člena
statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99,
2/01, 24/01, 69/02) je župan Občine Moravske Toplice
dne 5. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe za leto

2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Moravske Toplice za

leto 2003 se financiranje funkcij Občine Moravske Toplice
ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Moravske
Toplice za leto 2002.
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2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

3. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja

največ tri mesece, to je do 31. 3. 2003.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključujejo v proračun za leto 2003.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.

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

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.

Št. 403-02/02-3/1
Moravske Toplice, dne 5. decembra 2002.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

5492. Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Moravske Toplice

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslo-
vanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ura-
dni list RS, št. 91/01) in določili pravilnika o ravnanju z
dokumentarnim gradivom v Občinski upravi občine Morav-
ske Toplice z dne 20. 4. 1999 ter 30. člena statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01) je
župan dne 5. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občinske

uprave občine Moravske Toplice

1. člen
Občinska uprava občine Moravske Toplice uradno po-

sluje z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je:
obcina.moravske.toplice@siol.net.

Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema glavna pisarna Občinske uprave ob-
čine Moravske Toplice.

2. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep o ura-

dnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Mo-
ravske Toplice z dne 3. 1. 2002 (Uradni list RS, št. 4/02).

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-01/01-1/8
Moravske Toplice, dne 5. decembra 2002.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

MURSKA SOBOTA

5493. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota za
obdobje januar–marec 2003

Na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98 in 89/99 –
odl. US), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 103. člena
statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
23/99, 52/01 in 76/02) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Mestne občine Murska Sobota za obdobje
januar–marec 2003

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Mestne obči-

ne Murska Sobota se v času od januarja do marca 2003
začasno financirajo po tem sklepu.

2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Mestne občine Murska

Sobota za leto 2003 se začasno financirajo potrebe pora-
bnikov proračuna na podlagi proračuna za preteklo leto,
vendar najkasneje do konca marca 2003. V obdobju zača-
snega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine,
sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v
proračunu za preteklo leto. Ta znašajo za obdobje januar–
marec 2002 597,511.944,30 SIT. Specifikacija odhodkov
proračuna za to obdobje je priloga k sklepu.

V okviru začasnega financiranja proračuna se lahko
financirajo le investicije, ki so bile vključene že v proračun za
leto 2002 in se nadaljujejo v letu 2003, vendar sorazmerno
s porabljenimi sredstvi proračuna v enakem obdobju prete-
klega leta.

3. člen
Oddelek za proračun in finance mora izvrševati plačila

porabnikom proračuna le do višine iz predhodnega člena in
pri tem upoštevati določila zakona o javnih financah ter
drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in
državni proračun.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave, uporablja pa se

od 1. januarja 2003.

Št. 40204–0003/2002
Murska Sobota, dne 6. decembra 2002.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

PIVKA

5494. Odlok o spremembi odloka o vaških skupnostih
Občine Pivka

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. in 58. člena
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statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00,
24/01) je Občinski svet občine Pivka na 27. seji dne 26. 9.
2002, sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o vaških skupnostih Občine

Pivka

1. člen
V odloku o vaških skupnostih Občine Pivka (Uradni list

RS, št. 52/96) se spremeni 4. člen odloka tako, da se
glasi:

Za delovanje vaške skupnosti se smiselno uporabljata
statut in poslovnik Občinskega sveta občine Pivka.

2. člen
Spremeni se 7.člen odloka tako, da se glasi:
V Občini Pivka so ožji deli občine naslednja naselja in

območja:
Buje, Čepno, Dolnja Košana, Gornja Košana, Gradec,

Jurišče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje selo, Narin,
Neverke, Nova Sušica, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Ribni-
ca, Selce, Slovenska vas, Stara Sušica, Suhorje, Šmihel,
Trnje, Velika Pristava, Volče in Zagorje, ki združuje naselja
Drskovče, Šilentabor in Zagorje.

3. člen
Spremeni se 11. člen odloka, in sicer se prvi odstavek

glasi:
Sveti ožjih delov občine imajo, glede na število prebi-

valcev naslednje število članov:
– Svet vaške skupnosti Buje ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Čepno ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Dolnja Košana ima pet članov;
– Svet vaške skupnosti Gornja Košana ima pet članov;
– Svet vaške skupnosti Gradec ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Jurišče ima pet članov;
– Svet vaške skupnosti Kal ima pet članov;
– Svet vaške skupnosti Klenik ima pet članov;
– Svet vaške skupnosti Mala Pristava ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Nadanje selo ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Narin ima pet članov;
– Svet vaške skupnosti Neverke ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Nova Sušica ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Palčje ima pet članov;
– Svet vaške skupnosti Parje ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Petelinje ima pet članov;
– Svet trške skupnosti Pivka ima sedem članov;
– Svet vaške skupnosti Ribnica ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Selce ima pet članov;
– Svet vaške skupnosti Slovenska vas ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Stara Sušica ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Suhorje ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Šmihel ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Trnje ima pet članov;
– Svet vaške skupnosti Velika Pristava ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Volče ima tri člane;
– Svet vaške skupnosti Zagorje, ki obsega naselja Dr-

skovče, Šilentabor ter Zagorje in združuje predstavnike treh
vasi: Drskovče tri člane, Šilentabor tri člane ter Zagorje pet
članov.

Drugi in tretji odstavek 11. člena se črta.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
Za volitve v svete vaških in trških skupnosti je vsak ožji

del občine svoja volilna enota. Število volišč določi za vsake
volitve občinska volilna komisija.

4. člen
Spremeni se 17. člen odloka tako, da se glasi:
Vaške skupnosti lahko po predhodni obravnavi na zbo-

rih vaščanov predlagajo povezavo v skupno vaško skupnost.
Občinski svet ustanovi svet vaške skupnosti s spre-

membo statuta in tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem

svetu.

Št. 03201-27/2002
Pivka, dne 26. septembra 2002.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

5495. Poročilo o izidu lokalnih volitev v Občini Pivka

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev v Občini Pivka

Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo glasovalno
pravico po volilnem imeniku 4858 volivcev. S potrdili ni
glasoval nihče. Glasovalo je 3814 volivcev. Udeležba je bila
78,51%.

A) Volitve župana
I. Za volitve župana je bilo skupno oddanih 3812 gla-

sovnic, od tega je bilo 94 glasovnic iz katerih ni bilo moč
ugotoviti volje volivca oziroma so bile prazne. Veljavnih gla-
sovnic je bilo 3718. Posamezni kandidati so dobili nasled-
nje število glasov

1. Mojca Požar Štunf 545 glasov oziroma 14,66%,
2. Ernest Margon 771 glasov oziroma 20,74%,
3. Janez Marinčič 900 glasov oziroma 24,21%,
4. Zdenko Avsec 75 glasov oziroma 2,02%,
5. Robert Smrdelj 1427 glasov oziroma 38,38%.
II. Skladno z zakonom je drugi krog volitev za župana

razpisala republiška volilna komisija. Drugi krog volitev je bil
razpisan med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila
največ glasov:

– Robert Smrdelj, rojen 30. 7. 1968, Slovenska vas
3, Pivka,

– Janez Marinčič, rojen 8. 4. 1949, Zagorje 94, Piv-
ka.

B) Volitve v občinski svet
I. Za volitve v občinski svet je bilo skupno oddanih

3814 glasovnic, od tega je bilo 245 glasovnic iz katerih ni
bilo moč ugotoviti volje volivca oziroma so bile prazne. Ve-
ljavnih glasovnic je bilo 3569. Posamezne liste kandidatov
so dobile naslednje število glasov:

1. Neodvisna lokalna lista 502 glasov
2. SDS, Socialdemokratska stranka Slovenije 392 glasov
3. ZLSD, Združena lista socialnih demokratov 257 glasov
4. NSi, Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka 492 glasov
5. Zeleni, Zeleni Slovenije 171 glasov
6. DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije 174 glasov
7. SLS, Slovenska ljudska stranka 711 glasov
8. Lista neodvisnih kandidatov 337 glasov
9. LDS, Liberalna demokracija Slovenije 533 glasov
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II. Na podlagi 14. člen statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01) je v občinskem svetu
občine 17 sedežev. Zaporedje količnikov 17 največjih ko-
ličnikov (D’ Hontov sistem)

1 711.00 7 Slovenska ljudska stranka SLS
2 531.00 9 Liberalna demokracija Slovenije
3 502.00 1 Neodvisna lokalna lista
4 491.00 4 Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
5 392.00 2 Občinski odbor SDS Pivka
6 355.50 7 Slovenska ljudska stranka SLS
7 337.00 8 Lista neodvisnih kandidatov
8 265.50 9 Liberalna demokracija Slovenije
9 257.00 3 Združena lista socialnih demokratov
10 251.00 1 Neodvisna lokalna lista
11 245.50 4 Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
12 237.00 7 Slovenska ljudska stranka SLS
13 196.00 2 Občinski odbor SDS Pivka
14 177.75 7 Slovenska ljudska stranka SLS
15 177.00 9 Liberalna demokracija Slovenije
16 173.00 6 Demokratična stranka upokojencev DESUS
17 171.00 5 Zeleni Slovenije

III. Občinska volilna komisija je tako ugotovila, da so
mandati pripadli naslednjim listam:

1. Neodvisna lokalna lista 2
2. SDS, Socialdemokratska stranka Slovenije 2
3. ZLSD, Združena lista socialnih demokratov 1
4. NSi, Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka 2
5. Zeleni, Zeleni Slovenije 1
6. DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije1
7. SLS, Slovenska ljudska stranka 4
8. Lista neodvisnih kandidatov 1
9. LDS, Liberalna demokracija Slovenije 3

IV. Na podlagi 18. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98 in 51/02) nobeden izmed kandidatov oziroma no-
bena izmed list nista dobila zadostnega števila preferen-
čnih glasov. Iz tega slede, da ni bil spremenjen vrstni red
na posameznih listah.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
Lista: SLS, Slovenska ljudska stranka
1. Robert Smrdelj, rojen 30. 7. 1968, Slovenska vas

3, Pivka,
2. Janez Čuček, rojen 27. 9. 1948, Vilharjeva 4,

Pivka,
3. Milan Mozetič, rojen 4. 10. 1963, Dolnja Košana

79, Košana,
4. Marjan Knafelc, rojen 15. 8. 1970, Narin 72,

Pivka.

Lista: LDS, Liberalna demokracija Slovenije
1. Mojca Požar Štunf, rojena 7. 1. 1953, Petelinje

86, Pivka,
2. Boris Rebec, rojen 3. 7. 1964, Narin 12, Pivka,
3. Miloslav Kranjc, rojen 4. 3. 1956, Nadanje selo 7,

Pivka.

Lista: Neodvisna lokalna lista
1. Janez Marinčič, rojen 8. 4. 1949, Zagorje 94,

Pivka,

2. Damijan Kapelj, rojen 4. 8. 1969, Ulica 27.aprila
7, Pivka.

Lista: NSi, Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka
1. Ernest Margon, rojen 14. 11. 1951, Prečna ulica 2,

Pivka,
2. Martin Volk, rojen 25. 5. 1949, Šmihel 11, Pivka.

Lista: SDS, Socialdemokratska stranka Slovenije
1. Ervin Smerdelj, rojen 10. 6. 1956, Pod zavrtnice

15, Pivka,
2. Marica Kaluža, rojena 14. 9. 1952, Narin 114,

Pivka.

Lista: Lista neodvisnih kandidatov
1. Aleš Cantarutti, rojen 15. 8. 1972, Klenik 2, Pivka.

Lista: ZLSD, Združena lista socialnih demokratov
1. Marjan Korent, rojen 24. 7. 1959, Kolodvorska 35,

Pivka.

Lista: Zeleni, Zeleni Slovenije
1. Andrej Žele, rojen 6. 11. 1938, Ulica 27.aprila 6,

Pivka.

Lista: DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slo-
venije

1. Vital Turnšek, rojen 24. 9. 1937, Kal 57a, Pivka.

Volitve 1. decembra 2002
Na 2. krogu volitev za župana Občine Pivka, 1. decem-

bra 2002, je imelo glasovalno pravico po volilnem imeniku
4858 volivcev. S potrdili ni glasoval nihče. Glasovalo je
3642 volivcev. Udeležba je bila 74,97%.

I. Za volitve župana je bilo skupno oddanih 3642 gla-
sovnic, od tega je bilo 123 glasovnic iz katerih ni bilo moč
ugotoviti volje volivca oziroma so bile prazne. Veljavnih gla-
sovnic je bilo 3519. Kandidata sta dobila naslednje število
glasov:

1. Robert Smrdelj 2072 glasov oziroma 58,88%,
2. Janez Marinčič 1447 glasov oziroma 41,12%.
II. Za župana Občine Pivka je bil izvoljen Robert Smr-

delj, rojen 30. 7. 1968, Slovenska vas 3, Pivka.

Št. 0061-01/2002
Pivka, dne 3. decembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Pivka
Nadja Čeligoj l. r.

PODLEHNIK

5496. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Podlehnik

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
15. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št.
39/99 in 46/01) je Občinski svet občine Podlehnik na 21.
redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel
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O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju

Občine Podlehnik

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, na območju Občine Podlehnik.

2. člen
Občina Podlehnik po določbah tega odloka nastopa kot

zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim osebam
kot dejanskim končnim upravičencem do teh vlaganj.

Občina Podlehnik postane zavezanec po tem odloku z
dnem, ko prejme znesek vračila od Republike Slovenije.

3. člen
Dejanski končni upravičenci za vračilo vlaganj (v nadalje-

vanju: upravičenci) so fizične osebe z območja Občine Podle-
hnik, za katere je občina ali krajevna skupnost sklepala po-
godbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi
predniki Telekom Slovenija d.d., in Samoupravnimi interesni-
mi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet.

Po tem odloku so upravičenci lahko tiste osebe, ki so
sklenile zgoraj navedene pogodbe v obdobju od leta 1974
do konca leta 1994.

4. člen
Za sestavo seznama upravičencev imenuje župan v

roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno
komisijo (v nadaljevanju: komisija)

5. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev na osnovi evi-

denc in podatkov iz arhiva, s katerimi razpolagajo bivša
krajevna skupnost ali druge pravne in fizične osebe, ter na
podlagi posebnih vlog, ki jih podaja upravičenec.

Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoš-
tevanju določb 4. člena zakona.

6. člen
Vlogo za vračilo dela vlaganja v javno telekomunikacijsko

omrežje upravičenci vložijo pri Občinski upravi občine Podle-
hnik. Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v teleko-
munikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca ali
druga veljavna listina iz katere je jasno razvidno, da gre za
vlaganje v telekomunikacijsko omrežje, izkazati pa morajo tudi
pravno nasledstvo, če vlagatelj ni pogodbena stranka.

V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nasto-
pa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene o
njih, ki bo v postopku kot njun oziroma njihov skupni pred-
stavnik.

7. člen
Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v

deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon.

8. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo

določbe zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje.

9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Podlehnik, dne 3. decembra 2002.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

5497. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Podlehnik

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94 in 17/97) in 15. člena statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99 in 46/01) je Občinski svet občine
Podlehnik na 21. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Podlehnik

1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podle-
hnik.

2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 40 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati
porabljenih sredstev z volilno kampanjo, če tudi bi volilni izid
to omogočal.

3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini

40 tolarjev za dobljen glas so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravi-
čencev, ki so glasovali.

Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata na tem glasovanju. upravičena do povrnitve stro-
škov v višini 40 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem
glasovanju.

4. člen
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 Podlehnik v roku 30 dni po predložitvi poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču oziroma najkasneje do
31. 3. 2003.

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

dnem listu RS.

Podlehnik, dne 3. decembra 2002.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.
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5498. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Podlehnik za leto 2003

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), v zvezi s
56. členom zakona o stavnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97) ter 15. členom statuta Občine Podlehnik (Uradni list
RS, št. 39/99 in 46/01) in na podlagi 20. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pod-
lehnik (Uradni list RS, št. 37/00 in 18/02) je Občinski svet
občine Podlehnik na 21. redni seji dne 24. 10. 2002 spre-
jel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Podlehnik za leto 2003

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Podlehnik za leto 2003
znaša 0,30 SIT.

II
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 .

Podlehnik, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

5499. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu
2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98, 59/99, 63/99, 22/00, 70/00) in 33. člena zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan
Občine  Ravne na Koroškem dne 5. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Ravne na Koroškem v letu 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ravne na Koroškem za

leto 2003, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto
2002, vendar najdlje do 31. 3. 2003.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financira-
nje investicij v teku.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2003.

4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoš-

tevajo določbe odloka o proračunu Občine Ravne na Koro-
škem za leto 2002.

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

in začne veljati s 1. 1. 2003.

Št. 403-02-2/02-20
Ravne na Koroškem, dne 5. decembra 2002.

Župan
Občine Ravne na Koroškem

Maksimilijan Večko l. r.

ROGAŠOVCI

5500. Sklep o začasnem financiranju Občine
Rogašovci v obdobju prvih treh mesecev leta
2003 oziroma med 1. 1. 2003 in 31. 3. 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 105.
člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99 in
76/02) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je župan
Občine Rogašovci sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Rogašovci v

obdobju prvih treh mesecev leta 2003 oziroma
med 1. 1. 2003 in 31. 3. 2003

1. člen
S tem sklepom se določa začasno financiranje funkcij

Občine Rogašovci za obdobje od 1. januarja do 31. marca
leta 2003, in sicer glede na dejstvo, da občinski proračun
za leto 2003 ne bo sprejet pred začetkom leta 2003.

Financiranje občine ter njenih nalog in drugih s predpi-
si določenih namenov se začasno nadaljuje na podlagi pro-
računa za leto 2002 (sprejetem z rebalansom proračuna –
18. 10. 2002) za iste programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju od 1. januarja do 31. marca 2003 oziroma

začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna
Občine Rogašovci ne smejo povečevati števila zaposlenih
glede na stanje na dan 31. december 2002.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto ob ustreznem
zakonskem oziroma pravnem temelju.
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4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

5. člen
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Rogašov-

ci župan občine obvesti občinski svet ter nadzorni odbor,
objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije. Določila
začasnega financiranja se uporabljajo za obdobje navedeno
v 1. členu tega sklepa.

Št. 403 04-1/2002-1
Rogašovci, dne 10. decembra 2002.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

5501. Poročilo o izidu naknadnih lokalnih volitev za
člane sveta KS Pertoča za naselji Pertoča
in Večeslavci

P O R O Č I L O
o izidu naknadnih lokalnih volitev za člane sveta

KS Pertoča za naselji Pertoča in Večeslavci
Občinska volilna komisija občine Rogašovci je na seji

dne 1. 12. 2002 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov KS Pertoča na
naknadnih volitvah 1. 12. 2002 ugotovila rezultate glasova-
nja ter izid volitev za člane sveta KS Pertoča.

I
1. Na volitvah 1. 12. 2002 je imelo pravico voliti skupaj

750 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 419 volivcev ali 55,86% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je glasovalo:
a) 419 volivcev na voliščih po volilnem imeniku.

II
Za volitve člana sveta KS Pertoča je bilo oddanih

419 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, ali pa je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih
voli, je bilo 21 glasovnic neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Turha Janez 103,
2. Nemec Jože 98,
– za naselje Pertoča:
1. Čontala Anton 196.
OVK je na podlagi izida glasovanja ugotovila, da sta v

svet KS Pertoča izvoljena kandidata:
Janez Turha, roj. 22. 11. 1967, Večeslavci 18,
Čontala Anton, roj. 18.5.1959, Pertoča 33.

Št. 006 08-2/2002-14
Rogašovci, dne 1. decembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Rogašovci
Silvij Podlesek, univ. dipl. pravnik l. r.

RIBNICA

5502. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Ribnica v letu 2003

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Ribnica dne
3. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini

Ribnica v letu 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ribnica za leto 2003

se financiranje javne porabe v Občini Ribnica začasno nada-
ljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe
kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni upora-

bniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih gle-
de na stanje na dan 31. 12. 2002.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju leta 2002.

3. člen
Prihodki in njihova razporeditev, izvršeni po tem odloku

so sestavni del proračuna Občine Ribnica za leto 2003.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 31. 3.

2003. Če proračun za leto 2003 v tem času ne bo sprejet,
se lahko podaljša začasno financiranje na predlog župana s
sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje
funkcij občine.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 01-403-04-1/02
Ribnica, dne 3. decembra 2002.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

SEVNICA

5503. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2002

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvez-
na razlaga, 9/96 – odl US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02),
40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in
102/00), je Občinski svet občine Sevnica na 1. seji dne
28. 11. 2002, sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Sevnica za leto 2002

1. člen
Drugi člen odloka o proračunu Občine Sevnica za leto

2002 (Uradni list RS, št. 109/01) se spremeni tako, da glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v tisočih tolarjev)

Skupina/podskupine kontov Rebalans proračuna za leto 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1,873.189

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 983.075
70 DAVČNI PRIHODKI 843.259

700 Davki na dohodek in dobiček 693.904
703 Davki na premoženje 94,327
704 Domači davki na blago in storitve 55.028
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 139.816
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 35.853
711 Takse in pristojbine 11.184
712 Denarne kazni 113
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 41.424
714 Drugi nedavčni prihodki 51.242

72 KAPITALSKI PRIHODKI 32.106
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 27.000
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega

premoženja 5.106
73 PREJETE DONACIJE 18.947

730 Prejete donacije iz domačih virov   18.947
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 839.061
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij 839.061

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1,985.061
40 TEKOČI ODHODKI 386.535

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 98.021
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 13.343
402 Izdatki za blago in storitve 256.015
403 Plačila domačih obresti 10.156
409 Rezerve 9.000

41 TEKOČI TRANSFERI 768.678
410 Subvencije 29.123
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 191.653
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 54.241
413 Drugi tekoči domači transferi 493.661
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 541.749
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 541.749

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 288.099
430 Investicijski transferi 288.099

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) 111.872
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (v tisočih tolarjev)

Skupina/podskupine kontov Proračun leta 2002
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER

VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –

750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) –

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) –

C) RAČUN FINANCIRANJA (v tisočih tolarjev)

Skupina/podskupine kontov Proračun leta 2002
VII. ZADOLŽEVANJE(500) 140.000
50 ZADOLŽEVANJE 140.000

500 Domače zadolževanje 140.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA(550) 28.128
55 ODPLAČILA DOLGA 28.128

550 Odplačila domačega dolga 28.128

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.–II–V.–VIII.) –

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.) 111.872

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 111.872

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302–0002/2002
Sevnica, dne 28. novembra 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

5504. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih
zavodov Občine Sevnica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 22/91, 8/96), 40. in 42. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96, 64/01) ter 16. člena statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00,
102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 1. seji dne
28. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih
zavodov Občine Sevnica

1. člen
V 1. členu odloka o ustanovitvi javnih vzgojno izobraže-

valnih zavodov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 22/97,
71/98, 90/01) se pri četrti alinei črta tekst »Osnovno šolo
Savo Kladnik Sevnica« in se nadomesti z besedilom: »Osnov-
no šolo Sava Kladnika Sevnica«. Nadalje se črta besedilo
pete alinee in se nadomesti z besedilom »Osnovno šolo Ane
Gale Sevnica«.

V šesti alinei se črta besedilo »Osnovno šolo Milan
Majcen Šentjanž« in se nadomesti z besedilom »Osnovno
šolo Milana Majcna Šentjanž«.

2. člen
V 2. členu navedenega odloka se spremenijo imena

zavodov skladno z določili 1. člena tega odloka.

3. člen
V 25. členu odloka se za besedilom »za ravnatelja je

lahko imenovan kdor« doda novo besedilo »ima najmanj
visokošolsko izobrazbo ter«.
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V besedilu drugega odstavka istega člena se črta bese-
dilo »štiri leta« in se nadomesti z besedilom »pet let«.

4. člen
V 29. členu se črta besedilo »in enote glasbena šola.«

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 64000–0014/2002
Sevnica, dne 28. novembra 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

5505. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Sevnica za leto 2003

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02 in 16.
člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99,
91/00 in 102/00) je župan Občine Sevnica dne 15. 11.
2002, sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

Občine Sevnica za leto 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Sevnica za leto 2003

se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se praviloma upo-

rabljajo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sred-
stvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2003

do sprejetja proračuna za leto 2003 oziroma najkasneje do
31. 3. 2003.

5. člen
Občinski svet občine Sevnica je bil s sklepom o zača-

snem financiranju proračunskih potreb Občine Sevnica v
letu 2003 seznanjen na seji dne, 28. 11. 2002.

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

Št. 40302–0001/2002
Sevnica, dne 28. novembra 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

5506. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet
občine Sevnica na 1. redni seji dne 28. 11. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za na-

slednjo parcelo s št. 2536/3 – pot v izmeri 218 m2, ki je v
zemljiški knjigi vpisana v seznamu I., k.o. Log.

2. člen
Nepremičnina, ki je navedena v 1. členu tega sklepa

preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz seznama
I., k.o. Log in se za njo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa
se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime OBČI-
NA SEVNICA, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46502–0004/2002
Sevnica, dne 28. novembra 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

SLOVENJ GRADEC

5507. Sklep o začasnem financiranju v letu 2003

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 29/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju v letu 2003

I
V letu 2003 se financiranje funkcij Mestne občine Slo-

venj Gradec ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov (v nadaljnjevanju: začasno financiranje) začasno
nadaljuje na podlagi proračuna Mestne občine Slovenj Gra-
dec za leto 2002. Začasno financiranje traja najdlje do
31. marca 2003.

II
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

III
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.
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IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2003.

Št. 403-04-1/2002
Slovenj Gradec, dne 6. decembra 2002.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

5508. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu
2003

Na podlagi drugega odstavka 148. člena ustave Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91), 32., 33. in 35.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 30/99,
124/00, 79/01, 30/02) ter na podlagi tretje alinee druge-
ga odstavka 90.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98,
59/99, 63/99, 22/00 in 70/00) je župan Občine Sloven-
ska Bistrica dne 3. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Slovenska Bistrica v letu 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Slovenska Bistrica za

leto 2003, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov
začasno nadaljuje na podlagi rebalansa proračuna občine
za leto 2002, vendar najdlje do 31. marca 2003.

2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne na-

mene porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno
porabljenih po proračunu za leto 2002.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del proračuna za leto 2003.

4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoš-

tevajo določbe odloka o proračunu Slovenska Bistrica za
leto 2002.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

1. januarja 2003.

Št. 20-535/02
Slovenska Bistrica, dne 3. decembra 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

SLOVENSKE KONJICE

5509. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Draža vas

Na podlagi 6. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 76. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02), 8.
člena akta o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Draža vas (Uradni list RS, št.
87/02) je Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice dne 12. 11. 2002 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11.
2002 za uvedbo samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Draža vas

Na območju Krajevne skupnosti Draža vas so bili na
referendumu dne 10. 11. 2002, za uvedbo samoprispevka
za območje krajevne skupnosti, ugotovljeni naslednji izidi
glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 269 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 211 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 211 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 3.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 208.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 109 volivcev

ali 51,66% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 99 volivcev

ali 46,92% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 7. člena zakona o samo-

prispevku, Občinska volilna komisija občine Slovenske Konji-
ce ugotavlja, da je v Krajevni skupnosti Draža vas na referen-
dumu za uvedbo samoprispevka sprejeta odločitev za uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas.

Št. 006-03-1/2002-600
Slovenske Konjice, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
občinske volilne komisije

Lidija Pratnemer l. r.

5510. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Jernej

Na podlagi 6. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 76. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02), 8.
člena akta o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Jernej (Uradni list RS, št.
87/02) je Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice dne 12. 11. 2002 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11.
2002 za uvedbo samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Jernej

Na območju Krajevne skupnosti Jernej so bili na referen-
dumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za obmo-
čje krajevne skupnosti ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
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1. V volilni imenik je bilo vpisanih 456 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 324 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 324 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 2.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 322.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 82 volivcev

ali 25,30% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 240 voliv-

cev ali 74,53% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 7. člena zakona o samo-

prispevku, Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice ugotavlja, da je v Krajevni skupnosti Jernej na referen-
dumu sprejeta odločitev proti uvedbi samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Jernej.

Št. 006-03-1/2002-600
Slovenske Konjice, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
občinske volilne komisije

Lidija Pratnemer l. r.

5511. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Loče

Na podlagi 6. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 76. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02), 8.
člena akta o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Loče (Uradni list RS, št.
87/02) je Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice dne 12. 11. 2002 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11.
2002 za uvedbo samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Loče

Na območju Krajevne skupnosti Loče so bili na referen-
dumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za obmo-
čje krajevne skupnosti ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 970 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 696 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 696 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 24.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 672.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 309 volivcev

ali 44,39% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 363 voliv-

cev ali 52,15% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 7. člena zakona o samo-

prispevku, Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice ugotavlja, da je v Krajevni skupnosti Loče na referen-
dumu sprejeta odločitev proti uvedbi samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Loče.

Št. 006-03-1/2002-600
Slovenske Konjice, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
občinske volilne komisije

Lidija Pratnemer l. r.

5512. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Polene

Na podlagi 6. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 76. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02), 8.
člena akta o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Polene (Uradni list RS, št.
87/02) je Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice dne 12. 11. 2002 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11.
2002 za uvedbo samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Polene

Na območju Krajevne skupnosti Polene so bili na referen-
dumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za obmo-
čje krajevne skupnosti ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 118 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 97 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 97 volivcev.
5. Neveljavna glasovnica je bila 1.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 96.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 33 volivcev

ali 34,02% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 63 volivcev

ali 64,95% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 7. člena zakona o samo-

prispevku, Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice ugotavlja, da je v Krajevni skupnosti Polene na referen-
dumu sprejeta odločitev proti uvedbi samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Polene.

Št. 006-03-1/2002-600
Slovenske Konjice, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
občinske volilne komisije

Lidija Pratnemer l. r.

5513. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Spodnje
Grušovje

Na podlagi 6. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 76. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02), 8.
člena akta o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje (Uradni
list RS, št. 87/02) je Občinska volilna komisija občine Slo-
venske Konjice dne 12. 11. 2002 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11.
2002 za uvedbo samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje

Na območju Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje so
bili na referendumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samopri-
spevka za območje krajevne skupnosti ugotovljeni naslednji
izidi glasovanja:
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1. V volilni imenik je bilo vpisanih 106 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 83 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa je glasovalo 17 voliv-

cev.
4. Glasovalo je skupno 100 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 2.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 98.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 79 volivcev

ali 79% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 19 volivcev

ali 19% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 7. člena zakona o samo-

prispevku, Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice ugotavlja, da je v Krajevni skupnosti Spodnje Grušovje
na referendumu sprejeta odločitev za uvedbo samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje.

Št. 006-03-1/2002-600
Slovenske Konjice, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
občinske volilne komisije

Lidija Pratnemer l. r.

5514. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Zbelovo

Na podlagi 6. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 76. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02), 8.
člena akta o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Zbelovo (Uradni list RS, št.
87/02) je Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice dne 12. 11. 2002 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11.
2002 za uvedbo samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Zbelovo

Na območju Krajevne skupnosti Zbelovo so bili na
referendumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka
za območje krajevne skupnosti ugotovljeni naslednji izidi
glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 536 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 305 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa so glasovali 4 volivci.
4. Glasovalo je skupno 309 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 6.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 303.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 137 volivcev

ali 44,33% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 166 voliv-

cev ali 53,72% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 7. člena zakona o samo-

prispevku, Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice ugotavlja, da je v Krajevni skupnosti Zbelovo na refe-
rendumu sprejeta odločitev proti uvedbi samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Zbelovo.

Št. 006-03-1/2002-600
Slovenske Konjice, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
občinske volilne komisije

Lidija Pratnemer l. r.

5515. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Zeče

Na podlagi 6. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 76. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02), 8.
člena akta o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Zeče (Uradni list RS, št.
87/02) je Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice dne 12. 11. 2002 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11.
2002 za uvedbo samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Zeče

Na območju Krajevne skupnosti Zeče so bili na refe-
rendumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za
območje krajevne skupnosti ugotovljeni naslednji izidi glaso-
vanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 367 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 257 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 257 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 5.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 252.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 77 volivcev

ali 29,96% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 175 voliv-

cev ali 68,09% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 7. člena zakona o samo-

prispevku, Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice ugotavlja, da je v Krajevni skupnosti Zeče na referen-
dumu sprejeta odločitev proti uvedbi samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Zeče.

Št. 006-03-1/2002-600
Slovenske Konjice, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
občinske volilne komisije

Lidija Pratnemer l. r.

5516. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Žiče

Na podlagi 6. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 76. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02), 8.
člena akta o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Žiče (Uradni list RS, št.
87/02) je Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice dne 12. 11. 2002 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11.
2002 za uvedbo samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Žiče

Na območju Krajevne skupnosti Žiče so bili na referen-
dumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za ob-
močje krajevne skupnosti ugotovljeni naslednji izidi glasova-
nja:
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1. V volilni imenik je bilo vpisanih 329 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 237 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 237 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 8.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 229.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 103 volivcev

ali 43,46% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 126 voliv-

cev ali 53,16% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 7. člena zakona o samo-

prispevku, Občinska volilna komisija občine Slovenske Ko-
njice ugotavlja, da je v Krajevni skupnosti Žiče na referendu-
mu sprejeta odločitev proti uvedbi samoprispevka za obmo-
čje Krajevne skupnosti Žiče.

Št. 006-03-1/2002-600
Slovenske Konjice, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
občinske volilne komisije

Lidija Pratnemer l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

5517. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah v letu 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, in 56/98)
ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je župan Obči-
ne Sveti Andraž v Slovenskih goricah dne 29. 11. 2002
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu
2003

1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine

Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2003, oziroma
v obdobju januar–marec 2003, se financiranje funkcij
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah ter njenih na-
log in drugih s predpisi določenih namenov začasno na-
daljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah za leto 2002 in za iste progra-
me kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2002 in začete v letu 2003.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Sveti Andraž v slovenskih
goricah za leto 2003.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2003. Začasno
financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na
predlog župna s sklepom občinskega sveta, če je to potre-
bno za financiranje funkcij občine.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 40304-01/02
Vitomarci, dne 29. novembra 2002.

Župan
Občine Sveti Andraž v

Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

5518. Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občine Šentjur

Župan Občine Šentjur na podlagi 5. člena uredbe o
poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradi-
vom (Uradni list RS, št. 91/01) in 37. člena statuta Občine
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) izdaja

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občine Šentjur

1
Uradni elektronski naslov Občine Šentjur se glasi: ob-

cina.sentjur@siol.net.

2
Sporočila prejeta na v 1. točki naveden naslov redno

pregleduje in sprejema vložišče Občinske uprave občine
Šentjur.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 04-13/02-100
Šentjur, dne 10. decembra 2002.

Župan
Občine Šentjur

Jurij Malovrh l. r.
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ŠKOFLJICA

5519. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Škofljica za leto 2002-2

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in
70 /97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve, upoš-
tevane so odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96 in 44/96), 40. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in
16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99,
103/00 in 76/02), je Občinski svet občine Škofljica na 40.
redni seji dne 28. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Škofljica za leto 2002-2

1. člen
V odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2002

(Uradni list RS, št. 108/01 in 80/02) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč tolarjev

Skupina/Podskupina kontov Proračun za leto 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1,266.943
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 764.074
70 DAVČNI PRIHODKI 570.534

700 Davki na dohodek in dobiček 408.396
703 Davki na premoženje 65.925
704 Domači davki na blago in storitve 96.213
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 193.540
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja 90.738
711 Takse in pristojbine 4.102
712 Denarne kazni 400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.800
714 Drugi nedavčni prihodki 91.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 124
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja 124

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 502.745
740 Trasnferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij 502.745

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1,726.327
40  TEKOČI ODHODKI 330.593

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 60.723
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.065
402 Izdatki za blago in storitve 249.485
403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 15.320

Skupina/Podskupina kontov Proračun za leto 2002

41 TEKOČI TRANSFERI 289.662
410 Subvencije 10.900
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 207.345
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 18.283
413 Drugi tekoči domači transferi 53.134
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 831.525
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 18.130

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 274.547
430 Investicijski transferi 274.547

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 459.384
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta za leto 2002
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA 0 IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina /Podskupina kontov Proračun leta za leto 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. DOPLAČILA DOLGA (550) 0
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –459.384
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) –459.384
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) –459.384

Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih sredstev
iz leta 2001.

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v Uradnem
glasilu Občine Škofljica.

Št. 40302/12/2002
Škofljica, dne 4. decembra 2002.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž.l. r.
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5520. Odlok o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v
Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in
G2-106/260 z R3-646/1194

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
26/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 40.
redni seji dne 28. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v Škofljici

G2-106/215 z G2-106/216 in G2-106/260 z
R3-646/1194

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 za območje Občine Škofljica (Uradni list SRS,
št. 11/86 in spremembe; Uradni list RS, št. 23/91, 71/93,
62/94, 77/98, 48/02 in 63/02) sprejme lokacijski načrt
dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in
G2-106/260 z R3-646/1194 (v nadaljevanju: lokacijski
načrt). Lokacijski načrt je izdelal Projektivni atelje – Prostor,
d.o.o. Ljubljana pod št. projekta 1145/99 v septembru
2002.

2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne

opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja
ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objek-
tov, naprav in ureditev.

Teksti obsegajo:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis trase,
– podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
– seznam objektov predvidenih za odkup in odstranitev,
– opis prostorskih rešitev,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi

nesrečami,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega

načrta s podatki o lastništvu,
– soglasja organov in organizacij.
Grafični del obsega:
– pregledna situacija M 1:50 000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana

občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za obmo-
čje Občine Škofljica M 1:5 000,

– kopija katastrskega načrta M 1:1000,
– geodetski načrt obstoječega stanja M 1:500,
– ureditvena situacija M 1:500,
– zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev

M 1:500,
– načrt gradbenih parcel M 1:1000,
– pregledni vzdolžni prerez M 1:500/100,
– karakteristične prečne profile M 1:50,
– tehnične elemente za zakoličbo cestnega telesa in

gradbenih parcel M 1:500.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-

cele oziroma dele parcel:
k.o. Lanišče
449/1, 449/2, 451/2, 461/1, 461/2, 666/1,

666/5, 666/8, 738/1, 741/1, 741/2, 742/1, 742/2,
766/1, 766/3, 766/4, 769, 774/2, 774/3, 774/4,
781/3, 782/1, 784/1, 785/3, 787, 788, 2335/1,
2352/3, 2395/1, 2987/1, 2992

ter obsega površino 1,18 ha zemljišča.
Prestavitve, novogradnje, ureditve in odstranitve komu-

nalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja zvez in drugih
ureditev, ki jih zahteva rekonstrukcija dvojnega križišča v
Škofljici, ceste G2-106, odsek 215, Ljubljana, priključek
Dolenjska–Škofljica (v nadaljevanju: Dolenjska cesta), s ce-
sto G2-106, odsek 216, Škofljica–Šmarje Sap, in ceste
G2-106, odsek 260, Škofljica–Ribnica–Kočevje (v nadalje-
vanju: Kočevska cesta), s cesto R3-646, odsek 1194,
Šmarje Sap–Grosuplje–Ivančna Gorica (v nadaljevanju:
Šmarska cesta), se izvedejo na naslednjih parcelah:

Vodovod
k.o. Lanišče
449/1, 449/2, 451/2, 461/2, 473, 664/2, 664/3,

666/1, 666/5, 666/8, 738/1, 747/1, 766/1, 766/4,
769, 774/2, 774/3, 774/4, 774/5, 475/2, 475/7,
781/3, 782/1, 784/1, 785/3, 786/1, 787, 2335/1,
2352/3, 2403/2, 2403/4, 2987/1, 2992

Kanalizacija–fekalna
k.o. Lanišče
449/1, 449/2, 449/7, 449/9, 449/21, 451/3,

664/2, 666/1, 738/1, 742/1, 742/2, 766/1, 766/3,
774/4, 2335/1, 2352/3, 2992

Kanalizacija – meteorna
k.o. Lanišče
664/2, 666/1, 666/6, 738/1, 2335/1, 2352/3,

2987/1, 2992

Telekomunikacijski vodi
k.o. Lanišče
449/1, 449/4, 449/22, 661/1, 662/1, 666/5,

666/8, 738/1, 741/2, 741/4, 742/2, 774/2, 774/3,
774/3, 774/4, 781/3, 782/1, 784/1, 785/3, 787,
2335/1, 2352/3, 2992

Javna razsvetljava
k.o. Lanišče
664/3, 664/2, 449/1, 449/14, 451/2, 451/3,

461/1, 461/2, 742/2, 2335/1, 2352/3, 2987/1, 2992

Elektrika
k.o. Lanišče
449/3, 449/21, 473, 475/2, 475/7, 662/1, 663/1,

782/1, 784/1, 785/3, 2352/3, 2992

Dovozna pot do občinske stavbe:
k.o. Lanišče
par. št. 449/1

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje izključne rabe rekonstrukcije dvojnega kri-

žišča v Škofljici z vsemi spremljajočimi objekti,
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– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in na-
prav.

Meja območja je razvidna iz grafičnega dela lokacijske-
ga načrta.

IV. PROMETNO–TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA

5. člen
Rekonstrukcija dvojnega križišča v Škofljici, Dolenjske

ceste, s cesto G2-106, odsek 216, Škofljica–Šmarje Sap
in Kočevske ceste s Šmarsko cesto, je zasnovana na osnovi
izboljšanja obstoječe geometrije križišča in odvijanja varnej-
šega prometa pešcev in kolesarjev v križišču.

6. člen
Vertikalni in horizontalni elementi rekonstruiranega kri-

žišča Škofljica so projektirani z upoštevanjem računske hi-
trosti 80km/h na Dolenjski cesti in v nadaljevanju: Kočevski
cesti, z minimalnim horizontalnim radijem 250m, minimal-
nim vertikalnim radijem 3600m, maksimalnim vzdolžnim na-
gibom 5% in 7% maksimalnim prečnim nagibom.

Karakteristični prečni profil Dolenjske ceste v križišču
znaša 15,45m, in sicer: trije vozni pasovi po 3,25m, dve
kolesarski stezi po 1,75m, dva hodnika za pešce po 0,80m
in dve bankini po 0,30m.

Karakteristični prečni profil ceste G2 106, odsek 216,
Škofljica–Šmarje Sap, znaša 10,60m, in sicer: dva vozna
pasova po 3,55m, dva robna pasova po 0,75m in dve
bankini po 1,00m.

Karakteristični prečni profil Kočevske ceste, znaša
10,55m, in sicer: dva vozna pasova po 3,30m, kolesarska
steza 1,75m, hodnik za pešce 1,60m in dve bankini po
0,30m.

Karakteristični prečni profil Šmarske ceste, znaša
9,50m, in sicer: dva vozna pasova po 3,30m, robni pas
0,30m, hodnik za pešce 1,60m in bankina 1,00m.

Profil ceste se po potrebi modificira oziroma prilagodi
specifičnim situacijam: levi zavijalci in ločilni otok v križišču,
avtobusno postajališče.

7. člen
Niveleta rekonstruiranega dvojnega križišča se prilaga-

ja obstoječemu stanju.

8. člen
Križišče
Predvidene rekonstrukcije dvojnega, semaforiziranega

križišča v Škofljici obsega del:
– Dolenjske ceste od km 4 + 450m do km 4 + 600m v

dolžini 150m,
– ceste G2-106, odsek 216 – Škofljica – Šmarje Sap,

od km 0,0 + 00m do km 0 + 180m v dolžini 180m,
– Kočevske ceste od km 0,0 + 00m do km 0 +

201,30m v dolžini 201,30m in
– Šmarske ceste od km 0,0 + 00m do km 0 + 213m v

dolžini 213m.
V dvojnem križišču sta predvidena dva pasova za leve

zavijalce, in sicer:
– pas širine 3,25m za zavijanje z Dolenjske ceste, na

cesto G2106, odsek 216, Škofljica – Šmarje Sap in
– pas širine 3,00m za zavijanje s Kočevske ceste na

Šmarsko cesto.
Na Kočevski cesti, iz smeri Kočevja, je predvidena

razširitev vozišča na vzhodno stran, v dolžini ca. 80m.

9. člen
V okviru obravnavanega križišča so predvideni štirje

prehodi za pešče in pet prehodov za kolesarje.

Prehodi za pešce:
– km 4 + 583m, Dolenjska cesta,
– km 0 + 108m, Kočevska cesta,
– km 0 + 13,5m ceste G2106, odsek 216, Škofljica–

Šmarje Sap,
– km 0 + 13,45m, Šmarska cesta;

Prehodi za kolesarje:
– km 4 +587m, Dolenjska cesta,
– km 0 +79,10m, Kočevska cesta,
– km 0 +106,80m, Kočevska cesta,
– km 0 + 12,20m ceste G2 106, odsek 216, Škofljica

– Šmarje Sap,
– km 0 + 12,10m, Šmarska cesta.

Priključki
V km 0 + 153,24m ceste G2106, odsek 216, Škoflji-

ca – Šmarje Sap, je predviden nov priključek dovozne poti
do objekta Občine Škofljica, širine 6,00m.

Dostopi
Dostop in dovoz do obstoječih objektov v območju

obravnavanega križišča so urejeni preko poglobljenih robni-
kov.

Dostopi do objektov na Dolenjski cesti:
– km 4 + 452m – zahodna stran ceste, širine 4,0m,

dostop do stanovanjskega objekta,
– km 4 + 463m – vzhodna stran ceste, širine 3,0m,

dostop do stanovanjskega objekta,
– km 4 + 500m – vzhodna stran ceste, širine 3,0m,

dostop do stanovanjskega objekta,
– km 4 + 511m – zahodna stran ceste, širine 5,0m,

dostop do železniške postaje,
– km 4 + 532m – vzhodna stran ceste, širine 3,0m,

dostop do stanovanjskega objekta,
– km 4 + 549m – zahodna stran ceste, širine 5,0m,

dostop do gostilne Pri Špančku,
– km 4 + 553m – vzhodna stran ceste, širine 3,0m,

dostop do stanovanjskega objekta;

Dostopi do objektov na cesti G2 106, odsek 216,
Škofljica – Šmarje Sap:

– km 0 + 63m – južna stran ceste, širine 5,0m, dostop
do dodatnih parkirnih površin za gostilno Špica.

Dostopi do objektov na Kočevski cesti
– km 0 + 45m – vzhodna stran ceste, širine 5,0m,

dostop na parkirišče gostilne Špica,
– km 0 + 93m – zahodna stran ceste, širine 8,0m,

dostop do gostilne Pri Špančku,
– km 0 + 133m – vzhodna stran ceste, širine 4,0m,

dostop do stanovanjskega objekta,
– km 0 + 150m – vzhodna stran ceste, širine 3,0m,

dostop do stanovanjskega objekta,
– km 0 + 169m – vzhodna stran ceste, širine 3,0m,

dostop do stanovanjskega objekta.

Dostopi do objektov na Šmarski cesti:
– km 0 + 37,5m – južna stran ceste, širine 5,0m,

dostop do poslovno stanovanjskega objekta,
– km 0 + 85m – južna stran ceste, širine 3,0m, dostop

do stanovanjskega objekta,
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– km 0 + 107m – severna stran ceste, širine 3,0m,
dostop do stanovanjskega objekta,

– km 0 + 118m – južna stran ceste, širine 6,0m,
dostop do dveh stanovanjskih objektov,

– km 0 + 134m – severna stran ceste, širine 6,0m,
dostop do več stanovanjskih objektov,

– km 0 + 144m – južna stran ceste, širine 3,0m,
dostop do dveh stanovanjskih objektov,

– km 0 + 156m – južna stran ceste, širine 3,0m,
dostop do stanovanjskega objekta,

– km 0 + 181m – južna stran ceste, širine 6,0m,
dostop do dveh stanovanjskih objektov,

– km 0 + 201m – južna stran ceste, širine 3,0m,
dostop do stanovanjskega objekta.

10. člen
Kolesarski in peš promet
V območju dvojnega križišča je kolesarski promet vo-

den po enosmernih kolesarskih poteh, ki potekajo na ploč-
niku skupaj s hodnikom za pešce.

Kolesarska steza in hodnik za pešce sta ločena z ločil-
no črto in različno barvo asfalta.

Obojestranski pločnik poteka od km 4 + 450m Dolenj-
ske ceste do km 0 + 168m Kočevske ceste, v dolžini 318m
in je širine 2,55m, od tega je kolesarska steza širine 1,75m
ter poteka ob robniku vozišča, hodnik za pešce pa je širine
0,80m.

Na Šmarski cesti, od km 0 + 48m in na Kočevski cesti,
od km 0 + 156m, so kolesarji usmerjeni na vozišče na
razdalji, ki omogoča normalno vključevanje v promet.

Ob Šmarski cesti je predviden hodnik za pešce do
avtobusnega postajališča v dolžini 140m in širine 1,60m.

Na cesti G2 106, odsek 216, Škofljica – Šmarje Sap,
kolesarjev ni, kolesarski promet po tej cesti je prepovedan.

11. člen
Javni potniški promet
Predviden je potek primestnih avtobusnih linij kot tudi

linije mestnega potniškega prometa.
Avtobusno postajališče, za en avtobus, je predvideno

izven voznih pasov, s čakalnim peronom.
Avtobusno postajališče je locirano za križiščem v smeri

vožnje, in sicer:
– v km 4 + 570m na vzhodni strani Dolenjske ceste in
– v km 0 + 148m na južni strani Šmarske ceste.

12. člen
Oporni in podporni zidovi
Na odseku predvidene rekonstrukcije dvojnega križi-

šča Škofljica se zgradijo naslednji objekti:
– podporni zid “A” od km 0 + 30m do km 0 + 87m, na

zahodni strani Kočevske ceste, v podaljšku obstoječega
podpornega zidu, v dolžini 57m, maks. višine 1,50m nad
asfaltom dvorišča gostilne Pri Špančku. Podporni zid poteka
v niveleti ceste, tako da se ne zmanjša preglednost pri
izvozu iz dvorišča gostilne,

– podporni zid “B” od km 0 + 15,50m do km 0 +
40,5m, na vzhodni strani Kočevske ceste, ob gostilni Špi-
ca, v dolžini 35m, višine od 0,5m do 0,8m,

– oporni zid “C” od km 0,0 + 32m do km 0,0 + 82m,
na severni strani ceste G2 106, odsek 216, Škofljica –
Šmarje Sap, v dolžini 50m, višine maks. 2,1m nad terenom,

– oporni zid “D” od km 0 + 33m do km 0 + 80m, na
severni strani Šmarske ceste, v dolžini 52m, višine od 3,3m
do 0,5m nad terenom,

– oporni zid “E” ob uvozu k občinski stavbi v dolžini
24,5m, višine od 4,25m do 1,5m.

Na obstoječem zidu, od km 4 + 578m, na zahodni
strani Dolenjske ceste, do km 0 + 30m, Dolenjske ceste, v
dolžini 52m, se uredi krona.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

13. člen
Vse objekte in ureditve, ki so sestavni del projekta re-

konstrukcije dvojnega križišča v Škofljici je potrebno oblikova-
ti tako, da bodo v največji možni meri ublaženi negativni vplivi
v krajinski podobi in dosežena nova kakovostna razmerja.

Objekti na rekonstruiranem dvojnem križišču v Škofljici
Oprema in objekti morajo biti arhitektonsko oblikovani

v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajena z
urbano in krajinsko podobo.

Cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati
enotne oblikovne elemente.

Nadstrešnica na avtobusnem postajališču mora biti ti-
pološko in dimenzijsko usklajena z okoliškimi objekti, locira-
na pa tako, da bo vizura na stavbno dediščino čim manj
motena.

Jeklena odbojna ograja je predvidena na podpornem
zidu ob gostilni pri Špančku.

Posegi v obcestni prostor
Za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona ve-

getacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec
naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja dre-
vesnih in grmovnih vrst.

Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je
to nujno potrebno. Odstranjeno lesno vegetacijo je obvezno
nadomestiti z zasaditvijo nove, izključno avtohtone vrste.

Poseganje v gozdno pobočje zahteva ustrezno zavaro-
vanje dreves, rob izsekanega gozda pa je sanirati s primerno
višinsko in vrstno strukturo avtohtone vegetacije.

Vsi posegi v relief, vkopi, se morajo v največji možni
meri prilagajati obstoječemu reliefu, brežine vkopov morajo
biti mehko izpeljane v obstoječi teren in ustrezno zavarova-
ne in zasajene.

Oporni zid na severni strani ceste G2 106, odsek 216,
Škofljica – Šmarje Sap je potrebno močno ozeleniti s plezal-
kami.

Zasaditev novega drevoreda ob južni strani ceste G2
106, odsek 216, Škofljica – Šmarje Sap, pri gostilni Špica.

Nadomestitev odstranjenih grmovnic z vednozelenimi
grmovnicami na parc. št. 461/1 k.o. Lanišče.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

14. člen
Vodovod
S predvideno rekonstrukcijo dvojnega križišča v Ško-

fljici je tangirano obstoječe vodovodno omrežje, za katero je
predvidena obnova, in sicer:

– cevovod PVC d 280mm in AC DN 100mm, kateri
poteka po delu Dolenjske ceste (G2 106/215),

– cevovod PVC d 225mm in AC DN 100mm, kateri
poteka po Kočevski cesti (G2 106/260),

– cevovod PVC d 225mm in AC DN 100mm, kateri
poteka po Šmarski cesti (R3 646/1194).

Pri obnovi obstoječih cevovodov na obravnavanem ob-
močju, upoštevati rešitev vodovoda, ki ga je izdelal Planing
d.o.o. iz Križ pod številko projekta 167/V v septembru 2002.

Vsa prečkanja izvesti z zaščitnimi betonskimi cevmi.
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15. člen
Elektrika
Zaradi rekonstrukcije dvojnega križišča v Škofljici in

drugih ureditev določenih s tem odlokom, je treba obstoje-
če nizkonapetostne vode prestaviti ali prilagoditi in ustrezno
zaščititi na osnovi prehodno izdelanega projekta prestavitev,
prilagoditev in zaščite.

16. člen
Javna razsvetljava
Zaradi nove geometrije dvojnega križišča v Škofljici je

potrebno obstoječo javno razsvetljavo prilagoditi oziroma us-
trezno prestaviti na osnovi predhodno izdelanega projekta.

17. člen
Semaforizacija križišča
Semaforizacija dvojnega križišča v Škofljici se izvede s

kabelsko kanalizacijo, napajanje krmilne naprave pa je pred-
videno iz prižigališča javne razsvetljave.

18. člen
Telekomunikacijski vodi
Na obravnavanem območju je tangirano obstoječe

omrežje, kabli neposredno v zemlji in kabelska kanalizacija,
zato je pred pričetkom gradnje potrebno zakoličiti obstoječe
telefonsko omrežje.

Na mestih križanja telefonskega omrežja s cesto je
obstoječe zaščitne cevi potrebno podaljšati izven asfaltnih
površin ceste. Obstoječi telefonski kabel, ki poteka v cesti-
šču se prestavi izven območja ceste oziroma se zaščiti s
PVC cevjo in izvede kabelski jašek na obeh straneh cevi.

Vsi telefonski kabli, ki potekajo vzporedno s cesto,
morajo potekati v odmiku min. 1m od roba.

19. člen
Kanalizacija
Padavinske vode
Javna kanalizacija za odvod padavinskih voda na obrav-

navanem območju ni zgrajena, vse padavinske vode so spe-
ljane v odprte jarke.

Odvodnjavanje cestišča je predvideno preko požiralni-
kov z vtokom pod robnikom in navezava na obstoječe jaške,
pokrove katerih je višinsko prilagoditi novi situaciji.

Odpadne vode
Na obravnavanem območju je zgrajen betonski kanal

za odvod odpadne vode, dimenzije DN 300mm. Odpadne
vode se odvajajo do črpališča Škofljica I ter naprej do čistil-
ne naprave Škofljica.

Predvidena je gradnja odpadne kanalizacije delno po Ko-
čevski cesti (G2 106/260) in Šmarski cesti (R3 646/1194).

V projektu PGD je potrebno upoštevati rešitev kanaliza-
cije obdelane v projektu fekalne kanalizacije, ki ga je izdelal
Planing d.o.o. iz Križ pod številko projekta 167/K v septem-
bru 2002.

20. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
Ohranja se obstoječe lokacije zbirnih mest za odpadke.

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

21. člen
Geološke in hidrogeološke razmere
Za zaščito hidrološkega režima je potrebno upoštevati

ničelno stanje odvodnjavanja zalednih vod.

Med rekonstrukcijo in med obratovanjem je potrebno
morebitna razlitja nevarnih snovi takoj sanirati z odkopom
onesnažene zemljine. V času rekonstrukcije križišča morajo
biti upoštevane geotehnične zahteve in navodila za izvedbo
rekonstrukcijskih del.

22. člen
Odvodnjavanje cestnega telesa
Na celotnem odseku rekonstruiranega dvojnega križi-

šča Škofljica se v strugo naravnih odvodnikov spušča le
čista meteorna voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza
določilom odloka o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96 in strokovnega navodila o tem, katere snovi se šteje-
jo za nevarne in škodljive snovi in o dopustni temperaturi
vode (Uradni list SRS, št. 18/85 – določbe drugega odstav-
ka 1. člena in 14., 15. in 16. člena.

Padavinska voda s ceste se zbira v odtočnih jarkih,
pred izlivom v odvodnike (jarke) se izvedejo tipski zadrževal-
niki vode z usedalniki. Odvodne jarke, usedalnike in lovilce
olj mora investitor redno vzdrževati in čistiti ter zagotoviti
primerno prevodnost, nesnago pa odlagati na za to urejenih
deponijah.

Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev varo-
vanja vodnih virov in podtalnice:

– med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje odvodnikov
(jarkov) s kakršnim koli materialom,

– preprečevanje onesnaževanja s cementnim mlekom,
naftnimi derivati in drugimi strupenimi snovmi,

– pri načrtovanju propustov, sistema odvodnjavanja ce-
stišča, je treba upoštevati hidrološke podatke.

23. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Na obravnavanem območju ni objektov in območij na-

ravne dediščine.

24. člen
Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda
Severno od ceste G2 106, odsek 216, Škofljica –

Šmarje Sap se razprostira Javornikov hrib, poraščen z listna-
tim gozdom. Poseganje v gozdno pobočje zahteva strokovni
nadzor pri izkopu gradbene jame in ustrezno zavarovanje
dreves. Nov gozdni rob se naj oblikuje v vegetacijskem
izboru, ki je že prisoten v prostoru, združbe gradna (hrasta)
in belega gabra.

25. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni objektov in območij kul-

turne dediščine.
Predvidena rekonstrukcija dvojnega križišča v Škofljici

posega v vplivno območje štirih evidentiranih objektov kul-
turne dediščine s približevanjem cestnega telesa objektom
in spremembo vizualne slike.

Predvidena je postavitev kapelice “Žegnani studenec”
na parc. št. 2992 k.o. Lavrica v neposredni bližini avtobu-
snega postajališča.

26. člen
Varstvo pred hrupom
Na osnovi ocene prometnih tokov na območju križišča

v letu 2006, so določeni naslednji ukrepi za varovanje ob-
jektov pred čezmernim hrupom po končani gradnji:

Pasivna protihrupna zaščita za hrup občutljivih bivalnih
prostorov se izvede na 14 objektih, ki so locirani na zemlji-
šču, parc. št. 451/2, 461/1, 461/2, 475/7, 663/1,
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664/1, 666/5, 766/1, 766/3, 766/4, 774/2, 774/3,
781/3, 782/1, vse k.o. Lanišče.

Investitor mora ob gradnji rekonstrukcije dvojnega kri-
žišča Škofljica izvesti zaščitne ukrepe pred hrupom v obse-
gu, ki se jih določi na osnovi ocene prometnih tokov po
končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z
določili uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega
prometa (Uradni list RS, št. 45/95) in v skladu z monitorin-
gom, ki je določen v 32. členu tega odloka.

27. člen
Varstvo zraka
Glede na predvidene koncentracije snovi, ki so značil-

ne za emisije prometa, ukrepi niso potrebni.

28. člen
Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov ob rekonstruiranem dvojnem

križišču v Škofljicii se ne bo spremenila. Povsod so zagotov-
ljeni dovozi za intervencijska vozila, tangirani vodovodi se
prestavijo, preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena.

29. člen
Rušitve
Na celotnem območju rekonstruiranega križišča je

predvidena odstranitev obstoječega vozišča (zgornji ustroj).
Rekonstrukcija dvojnega križišča Škofljica zahteva ru-

šitev:
– pritličnega stanovanjskega objekta in
– gospodarskega poslopja na parc. št. 774/4,
– betonske ograje ob objektu, Kočevska cesta 9, parc.

št. 766/3, vse k.o. Lanišče in prestavitev kozolca toplarja,
lociranega na parc. št. 742/1 in 742/2 k.o. Lanišče, 6,5m
proti jugozahodu.

Za nadomestitev navedenih nepremičnin se ob upošte-
vanju zahtev njihovih lastnikov poiščejo ustrezne nadome-
stne nepremičnine v skladu s predpisi ter v skladu s pogoji
opredeljenimi v občinskih prostorskih aktih.

30. člen
Deponije viškov materiala
Pričakuje se 3500m3 nenosilnega materiala, katerega

se deponira na deponiji v Občini Škofljica.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

31. člen
Izgradnja rekonstruiranega dvojnega križišča v Škofljici

se bo izvajala v eni etapi.
Gradnja bo potekala pod prometom s polovično zapo-

ro cest. Promet bo potekal izmenično enosmerno in se ga
bo urejalo s semaforji. Posebni obvozi med gradnjo niso
predvideni.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

32. člen
Monitoring
Monitoring se izvaja zato, da se ugotovi ali so predvide-

ni ukrepi in izvedbe le-teh učinkoviti zato investitor rekon-
strukcije dvojnega križišča v Škofljici mora:

– zagotoviti celosten načrt monitoringa,
– zagotoviti izvedbo meritev pred izgradnjo križišča,
– zagotoviti izvedbo meritev med izgradnjo križišča,
– zagotoviti izvedbo meritev po izgradnji križišča,

– pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upoš-
tevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja,

– točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omo-
gočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Rezultati monitoringa so javni in investitor poskrbi za
dostopnost podatkov.

Investitor gradnje dvojnega križišča v Škofljici je dol-
žan pripraviti načrt izvajanja monitoringa in ga izvajati na
sestavine okolja na določenih mestih in v določenem ča-
sovnem obdobju.

Geologija in hidrogeologija – monitoring vplivov na
geološke in hidrogeološke razmere v času rekonstrukcije
in obratovanja križišča ni potreben, obvezen je le geome-
hanski nadzor v času rekonstrukcije.

Tla in rastline – vpliv na tla in rastline bo največji v
času rekonstrukcije križišča. Pričakovani vplivi v času obra-
tovanja rekonstruiranega križišča so zmerni, zato spremlja-
nje onesnaženosti tal ni potrebno.

Zrak – meritve onesnaženja zraka je potrebno izvesti
pred in med rekonstrukcijo križišča na dveh merilnih me-
stih. Spremljanje vplivov na onesnaženost zraka po rekon-
strukciji križišča ni potrebno.

Hrup – vrste veličin hrupa, ki so predmet prvih meritev
in obratovalnega monitoringa, metodologijo merjenja in iz-
računavanja hrupa, vsebino poročila o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu ter način in obliko sporočanja
podatkov ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, dolo-
ča pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 70/96).

Vibracije – v času rekonstrukcije je pričakovan velik
vpliv vibracij zato je predviden monitoring pri sedmih objek-
tih. V času obratovanja rekonstruiranega križišča pa se bo
pretočnost križišča zaradi semaforizacije in spremenjene-
ga prometnega režima izboljšala, vibracije pa zmanjšale,
zato ukrepi za zmanjšanje vibracij niso potrebni, monito-
ring vibracij v času delovanja pa je predviden le v začetni
fazi.

33. člen
Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku, so

obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po
izgradnji tudi:

– zagotoviti odvijanje prometa,
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh

zemljišč in objektov ob cesti v času gradnje in po izgrad-
nji,

– infrastrukturne vode in ostale objekte je potrebno
obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji ceste
zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do po-
škodb,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta za-
gotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja rekonstruiranega križišča,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov
preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih
snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukre-
panje za to usposobljenih delavcev,

– vzdrževati oporne in podporne zidove in vegetacijo
na ali ob njih.
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X. TOLERANCE

34. člen
Vse stacionaže in dimenzije navedene v tem odloku, se

morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pri-
dobitev dovoljenja za graditev.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto-
panja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim
načrtom, če se v nadaljnem podrobnejšem proučevanju
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer po-
iščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega,
prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s kate-
rim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v naspro-
tju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organiza-
cije v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.

XI. NADZOR

35. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za okolje in prostor.

XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

36. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za promet,

Direkciji RS za ceste in na Občini Škofljica.

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

listu RS.

Št. 01503/08/02
Škofljica, dne 2. decembra 2002.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

5521. Sklep o začasnem financiranju proračunske
porabe v letu 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98),
30. člena statuta Občina Škofljica (Uradni list RS, št.
47/99, 103/00 in 76/02) ter 32. in 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) je župan Občine Škofljica dne 10. 12. 2002
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunske porabe v

letu 2003

1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine

Škofljica za leto 2003, oziroma v obdobju januar–marec
2003, se financiranje funkcij občine in njenih nalog in dru-

gih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2002
in za iste programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju proračuna za leto 2002.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2002 in začete v letu 2002.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Škofljica za leto 2003.
Po sprejemu proračuna za leto 2003, se v obdobju

začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v prora-
čun leta 2003.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in
nadzorni odbor.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine oziroma če proračun ni sprejet.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 40302/13/02
Škofljica, dne 10. decembra 2002.

Župan
Občina Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

5522. Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem
zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Ura-
dni list RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena in drugega odstav-
ka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/02,
111/02in 92/02) in 7. člena statuta Občine Škofljica (Ura-
dni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet
občine Škofljica na 40. redni seji dne 28. 11. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v

Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna
šola in vrtec Škofljica

1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno

– izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
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katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno
na otroka po posameznih programih:

1. starostna skupina: 87.797 SIT
2. starostna skupina: 67.660 SIT

2. člen
Letne rezervacije se staršem sofinancirajo 30 dni v mese-

cu juliju ali avgustu. V primeru letnih rezervacij znaša prispevna
stopnja staršev 30% od njihovega z odločbo določenega plačil-
nega razreda. To določilo velja samo za starše otrok, ki imajo
skupaj z otrokom stalno bivališče v Občini Škofljica.

3. člen
Starši otrok za katere je Občina Škofljica po veljavni

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgo-
je v vrtcu lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo za primer
odsotnosti otroka v primeru bolezni, daljše od štirinajst za-
porednih dni. Kot dokazilo za obračun rezervacij morajo
starši upravi vrtca predložiti zdravniško potrdilo.

4. člen
V primeru, da stroški rezervacije zaradi odsotnosti otro-

ka znašajo več, kot pa je prispevna stopnja staršev meseč-
no, se staršem finančna sredstva ne vračajo.

5. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škofljica

po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavljajo rezervacije, če občina, ki je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

6. člen
Staršem otrok za katere je Občina Škofljica po veljavni

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgo-
je v vrtcu in njihova družina šteje tri in več otrok, se za
vsakega otroka, ki obiskuje vrtec, zniža prispevna stopnja za
en plačilni razred.

7. člen
Cena zdravstvene rezervacije znaša 400 SIT dnevno.

8. člen
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o

plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00 in 92/02).

9. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 01506/55/02
Škofljica, dne 4. decembra 2002.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

5523. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škofljica

Na podlagi 97. člena statuta Občine Škofljica, (Uradni
list RS, št. 47/99 in 19. člena odloka o nadomestilu za

uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 85/99), je
Občinski svet občine Škofljica na 40. redni seji dne 28. 11.
2002 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Škofljica

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2003
se določi v višini 0,27 SIT.

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

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 01506/56/02
Škofljica, dne 4. decembra 2002.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

5524. Program priprave za spremembo in
dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu
dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 (od
km 4,450 do km 4,600) z G2-106/216 in G2-
106/260 z R3-646/1194

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Ško-
fljica je Občinski svet občine Škofljica na 40. redni seji dne
28. 11. 2002 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
za spremembo in dopolnitev odloka o

lokacijskem načrtu dvojnega križišča v Škofljici
G2-106/215 (od km 4,450 do km 4,600) z G2-

106/216 in G2-106/260 z R3-646/1194

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih
nalog, ki jih je treba opraviti v postopku priprave in spreje-
manja s tem programom določenega akta, subjekti, ki so-
delujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, roki za
posamezne faze naloge ter sredstva potrebna za njihovo
pripravo. Ta program določa tudi način izbora nosilca stro-
kovno-tehničnih nalog in nosilce aktivnosti v postopku spre-
jemanja.

Dopolnitev lokacijskega načrta mora biti pripravljena
tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili
Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter z
Navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov.
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PRIPRAVA DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA

2. člen
Občina Škofljica je v mesecu avgustu sprejela odloči-

tev o ureditvi plinskega omrežja v občini. Ker predvidena
plinifikacija v občini tangira tudi območje rekonstrukcije dvoj-
nega križišča je potrebno veljavni lokacijski načrt dopolniti.

3. člen
Dopolni se lokacijski načrt dvojnega križišča v Škofljici

G2-106/215 z G2-106/216 in G2-106/260 z R3-
646/1194 z plinskim omrežjem.

4. člen
Za območje dopolnitve lokacijskega načrta je veljavna

naslednja občinska dokumentacija:
– Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje

1986–2000 za območje občine Škofljica (Uradni list SRS
št. 11/86 in sprememba Uradni list RS št. 23/91, 71/93,
77/98, 48/02 in 63/02),

– lokacijski načrt dvojnega križišča v Škofljici G2-
106/215 z G2-106/216 in G2-106/260 z R3-646/1194,

5. člen
Priprava prostorske dokumentacije obsega:
1. izdelavo dopolnitve lokacijskega načrta
a. Tekstualni del
I. Odlok o dopolnitvi lokacijskega načrta
II. Obrazložitev in utemeljitev dopolnitve lokacijskega

načrta
III. Pogoji organov in organizacij določenih v 8. členu

tega programa
IV. Soglasja in mnenja organov in organizacij določenih

v 8. členu tega programa
b. Grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoroč-

nega in družbenega plana za obravnavano območje M
1:5000,

– ureditvena situacija v merilu 1:1000,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev ob-

stoječih objektov in naprav,
– karakteristični prečni in vzdolžni profil ceste,
– načrt gradbenih parcel,
– tehnične elemente za zakoličenje.

STROKOVNE PODLAGE

6. člen
Pri pripravi dopolnitve lokacijskega načrta je potrebno

upoštevati že izdelane strokovne podlage oziroma pridobiti še
druge potrebne strokovne podlage in študije predvsem pa:

– idejne rešitve plinskega omrežja,
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja,
– drugo, po potrebi oziroma na zahtevo soglasodajal-

cev.

SOGLASODAJALCI

7. člen
V postopku izdelave dopolnitve lokacijskega načrta se

od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz sektorskih
zakonov in se nanašajo na obravnavano območje. Posredo-
vani pogoji se upoštevajo v celoti, v primeru različnih intere-
sov in neuspešnega usklajevanja se v tem delu osnutek
izvedbenega načrta pripravi variantno.

Soglasodajalci morajo v tridesetih dneh po prejemu
vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev
nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.

8. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Območna enota Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,

Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za notranje zadeveGeneralna policijska

uprava, Uprava uniformirane policije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-

lje, Območna pisarna Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

okolja,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– JP Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica,
– JP Vodovod – Kanalizacija, Vodovod,
– JP Vodovod – Kanalizacija, Kanalizacija,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in

kulturne dediščine,
– Občina Škofljica.

9. člen
Na izdelan osnutek dopolnitve izvedbenega načrta mo-

rajo soglasjedajalci, v tridesetih dneh po prejemu vloge,
izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je
soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja upoštevanje postavljenih
pogojev in ga zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti.

NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

10. člen
Občina Škofljica, Oddelek za okolje in prostor vodi

postopek priprave in sprejemanja dopolnitve lokacijskega
načrta.

Naročnik lokacijskega načrta je Občina Škofljica, Šmar-
ska cesta 3, Škofljica.

Investitor posega v prostor je Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

Izdelovalec dopolnitve lokacijskega načrta se izbere na
osnovi predhodno zbranih ponudb.

Naloga izdelovalca dopolnitve lokacijskega načrta je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela dopolnitve

lokacijskega načrta v skladu z veljavno zakonodajo in spreje-
tim programom priprave,

– sodelovanje pri pridobivanju strokovnih podlag,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in pri

vseh postopkih sprejemanja
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah,

ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.

TERMINSKI PLAN

11. člen
Postopek se prične s sprejemom tega programa nakar

si sledijo faze izdelave, katerih trajanje zavisi od pogodbeno
dogovorjenih rokov in zakonsko določenih postopkov:
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– izdelava osnutka dopolnitve lokacijskega načrta, ki je
vezana na pridobitev pogojev,

– sočasno se po potrebi pripravi tudi presoja vplivov na
okolje,

– Občinski svet Občine Škofljica sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutka dopolnitve lokacijskega na-
črta,

– javna razgrnitev, ki traja najmanj 30 dni od dneva
objave,

– javna obravnava, ki se izvede ob zaključku javne raz-
grnitve,

– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah in
predlogih iz javne razgrnitve in obravnave,

– Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov iz javne razgrnitve,

– po prejemu stališč se pripravi usklajen osnutek oziro-
ma dopolnitev in popravke tistih sestavin na katere se nana-
šajo utemeljene pripombe in predloge,

– župan občine Škofljica usklajen predlog dopolnitve
lokacijskega načrta posreduje na občinski svet s predlo-
gom, da ga sprejme.

KONČNI DOLOČBI

12. člen
Za pripravo naloge zagotovi sredstva investitor Energe-

tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

13. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS,

veljati začne z dnem objave.

Št. 01503/09/02
Škofljica, dne 2. decembra 2002.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

5525. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto
2003

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 107. člena
statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99
in 91/01) je župan dne 6. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003

1. člen
Potrebe neposrednih in posrednih uporabnikov sred-

stev proračuna Občine Šmarje pri Jelšah se do sprejetja
odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003,
financirajo po tem sklepu, vendar najdlje do 31. marca
2003.

2. člen
V obdobju začasnega financiranje se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog
iz proračuna začasno nadaljuje za iste programe, ki so bili
potrjeni v proračunu za leto 2002. V tem obdobju uporabni-
ki proračunskih sredstev ne smejo začeti izvajati novih pro-
gramov in nalog in ne smejo povečati števila zaposlenih
glede na stanje na dan 31. 12. 2002.

3. člen
Vse obveznosti, ki so plačane v obdobju začasnega

financiranja se vključijo v proračun za leto 2003.

4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 40304-1/02
Šmarje pri Jelšah, dne 6. decembra 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

TIŠINA

5526. Poročilo o izidu drugega kroga volitev za
župana Občine Tišina

P O R O Č I L O
o izidu drugega kroga volitev za župana Občine

Tišina, 1. 12. 2002

I
Splošne ugotovitve:
1. v volilne imenike na območju Občine Tišina je vpisa-

nih 3.542 volivcev,
2. s potrdilom ni glasoval noben volivec,
3. skupno število volivcev na območju občine je 3.542.

II
V drugem krogu volitev za župana Občine Tišina je

glasovalo:
1. po volilnem imeniku 2.813 volivcev,
2. po pošti 2 volivca.
Skupaj 2.815 volivcev
Neveljavnih glasovnic je bilo 45.
Veljavnih glasovnic je bilo 2.770.
Kandidata v drugem krogu sta prejela naslednje število

glasov:
1. Jožef Poredoš: 1692 glasov oziroma 61,08%,
2. Alojz Flegar: 1078 glasov oziroma 38,92%.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je večino glasov

v skladu z 107. členom ZLV prejel kandidat: Jožef Poredoš,
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5527. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana, člane
občinskega sveta in člane odborov vaških
skupnosti v Občini Tišina, dne 10. 11. 2002

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev za župana, člane

občinskega sveta in člane odborov vaških
skupnosti v Občini Tišina, dne 10. 11. 2002

A)
Splošne ugotovitve:
1. V volilne imenike na območju občine je vpisanih

3.541 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 3.541.

B)
Za župana je glasovalo:
1. po volilnem imeniku 2.806 volivcev
2. po pošti 2 volivca
SKUPAJ 2.808 volivcev
Neveljavnih glasovnic je bilo 43.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-

sov:
–  Karel RATNIK:  223 glasov oziroma 8,07%
–  Alojz FLEGAR:  953 glasov oziroma 34,47%
–  Jožef POREDOŠ: 1067 glasov oziroma 38,59%
–  Miroslav FLISAR:  522 glasov oziroma 18,88%

Občinska volilna komisija je v skladu s 107. členom
ZLV ugotovila, da noben kandidat ni prejel večino glasov,
zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta
dobila največje število glasov, to sta:

roj. 1. 2. 1946, stanuje Petanjci 51 g, kandidat predlagate-
lja: Slovenska ljudska stranka – SLS, ki je izvoljen za župana
Občine Tišina.

Št. 00607-3/02-21
Tišina, dne 6. decembra 2002.

Predsednik OVK
Jure Novak univ. dipl. prav. l. r.

Člani oziroma namestniki OVK:
Mojca Bertalanič l. r.
Marija Ribaš l. r.
Jasmin Kukec l. r.
Marjan Gomboc l. r.
Jože Seršen l. r.
Jože Hocheger l. r.
Jože Črnko l. r.

1. Jožef POREDOŠ, ki je prejel 1067 glasov in
2. Alojz FLEGAR, ki je prejel 953 glasov.

Na glasovnici bosta kandidata navedena po vrstnem
redu glede na število dobljenih glasov.

C)
Za občinski svet je glasovalo:
1. po volilnem imeniku 2.810 volivcev
2. po pošti 2 volivca
SKUPAJ 2.812 volivcev
Neveljavnih glasovnic je bilo 164.

Posamezne liste kandidatov so skupno dobile nasled-
nje število glasov:

Število % Številka Ime

glasov glasov liste liste

258 9,7% 1. Lista neodvisnih kandidatov Občine
Tišina

840 31,7% 2. Slovenska ljudska stranka – SLS
932 35,2% 3. Liberalna demokracija Slovenije – LDS
257 9,7% 4. Nova Slovenija – Krščanska ljudska

stranka – N.Si
264 10,0% 5. Socialdemokratska stranka Slovenije –

SDS
97 3,7% 6. Neodvisno za občino

2648 100 Skupaj

II
Člani Občinskega sveta občine Tišina, izvoljeni na voli-

tvah 11. novembra 2002 po volilnih enotah so:

Volilna Številka

enota Ime in priimek liste Ime liste

1 Franc HORVAT ml. 2 SLS
1 Evgen HAŠAJ 2 SLS
1 Jožef POREDOŠ 2 SLS
1 Milan BALAŽIC 2 SLS
1 Alojz BRATKOVIČ 3 LDS
1 Franc KNAUS 3 LDS
1 Stanko KANJEC 3 LDS
1 Karel RATNIK 4 N.Si

Volilna Številka

enota Ime in priimek liste Ime liste

2 Peter PERTOCI 3 LDS
2 Franc GIBIČAR 3 LDS
2 Roman LENARČIČ 3 LDS
2 Stanislav MENCIGAR 2 SLS
2 Stanko LOVENJAK 5 SDS
2 Karel GUJT 1 Lista

neodvisnih
kandidatov

Občine Tišina
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Č)
Člani odborov vaških skupnosti
Na podlagi drugega odstavka 109. člena ZLV v zvezi z drugim odstavkom 11. člena istega zakona so bili v odbore

vaških skupnosti v Občini Tišina izvoljeni naslednji kandidati:

Vaški odbor BOREJCI Vaški odbor RANKOVCI
1. Branko KRANČIČ (88 glas.)  1. Roman BODANEC  (127 glas.)
2. Viktor HORVAT (85 glas.)  2. Herman LENARČIČ  (116 glas.)
3. Bela BERTALANIČ (60 glas.)  3. Drago JABLANOVEC (90 glas.)

Vaški odbor GEDEROVCI Vaški odbor SODIŠINCI
1. Franc GIBIČAR (81 glas.)  1. Franc MIHALIČ (105 glas.)
2. Marjan ŠPILAK (65 glas.)  2. Viktor ANDREJČ (93 glas.)
3. Jože BALAŽIC (56 glas.)  3. Bojan VREČIČ  (77 glas.)

Vaški odbor GRADIŠČE Vaški odbor TIŠINA
1. Darja KOUS (156 glas.)  1. Marjan FLISAR  (185 glas.)
2. Franc HOZJAN (139 glas.)  2. Dragica BANFI (140 glas.)
3. Janez GRAH (96 glas.)  3. Ludvik FLEGAR (98 glas.)

Vaški odbor KRAJNA Vaški odbor TROPOVCI
1. Ernest TITAN (166 glas.)  1. Vinko GAJŠT  (279 glas.)
2. Jože BERTALANIČ (118 glas.)  2. Jožef OZVATIČ (187 glas.)
3. Franc FICKO (89 glas.)  3. Robert HORVAT (168 glas.)

Vaški odbor MURSKI ČRNCI Vaški odbor VANČA VAS
1. Branko CVETKO (130 glas.)  1. Majda GRABAR  (100 glas.)
2. Kristina NOVAK (102 glas.)  2. Janez ŠINKEC  (84 glas.)
3. Koloman TUDJAN (101 glas.)  3. Simon MITNJEK (80 glas.)

Vaški odbor MURSKI PETROVCI Odbor ZASELKA ROMOV
1. Štefan KOZIC (40 glas.)  1. Drago CENER  (88 glas.)
2. Ivan CIGLAR (39 glas.)  2. Slavko CENER  (82 glas.)
3. Drago LEBAR (39 glas.)  3. Zlatko HAHN  (48 glas.)

Vaški odbor PETANJCI

1. Cvetka HOLSEDL (240 glas.)
2. Slavko ZEMLJIČ (223 glas.)
3. Anton HAUKO (217 glas.)

Št. 00607-3/02-19
Tišina, dne 15. novembra 2002.

Predsednik OVK
Jure Novak, univ. dipl. prav. l. r.

Člani oziroma namestniki:
Mojca Bertalanič l. r.
Marija Ribaš l. r.
Jasmin Kukec l. r.
Marjan Gomboc l. r.
Jože Seršen l. r.
Jože Hocheger l. r.
Jože Črnko l. r.
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5528. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega
sveta občine Tišina – pripadnika romske
skupnosti, dne 10. 11. 2002

P O  R O Č I L O
o izidu volitev za člana Občinskega sveta občine

Tišina – pripadnika romske skupnosti,
dne 10. 11. 2002

A)
Splošne ugotovitve:
1. V posebni volilni imenik na območju občine je vpisa-

nih 191 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 191.

B)
Za člana Občinskega sveta občine Tišina pripadnika

romske skupnosti je glasovalo:
1. po volilnem imeniku 141 volivcev
2. po pošti 0 volivca
SKUPAJ 141 volivcev

Neveljavnih glasovnic je bilo 17.

Edini kandidat je prejeli naslednje število glasov:
–  Slavko CENER  124 glasov oziroma 100%

Posebna občinska volilna komisija je v skladu z 11.
členom ZLV ugotovila, da je za člana Občinskega sveta
občine Tišina – pripadnika romske skupnosti izvoljen:

1. Slavko CENER, 29. 1.  1955, Vanča vas 65b.
Posebna občinska volilna komisija v postopku kandidi-

ranja ni prejela nobenega ugovora.
Posebna občinska volilna komisija pri glasovanju na

voliščih oziroma pri delu volilnih odborov ni ugotovila nobe-
nih nepravilnosti.

Št. 00607-4/02-6
Tišina, dne 15. novembra 2002.

Predsednica POVK
Simona Vinkovič, univ. dipl. prav. l. r.

Člani in namestniki:
Mateja Gabor l. r.
Alenka Forjan l. r.
Bojan Morčič l. r.
Daniel Kovač l. r.
Simona Pertoci l. r.
Aleksandra Cener l. r.
Melita Horvat l. r.

TREBNJE

5529. Sklep o začasnem financiranju Občine
Trebnje za 1. trimesečje 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US,
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,

26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 –
odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 51/02 in 87/02 –
odločba US), 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 41.
člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je župan Občine Trebnje sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Trebnje za

1. trimesečje 2003

1. člen
Za obdobje od 1/1 do 31/3-2003 se financiranje

funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno na-
daljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste progra-
me kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

V obdobju začasnega financiranja Občina Trebnje ne
sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan
31. 12. 2002.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri

mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh me-
secev začasnega financiranja, se začasno financiranje ob-
činskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s
sklepom občinskega sveta.

5. člen
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja glede

na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo
po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:

1. za izplačilo plač in prispevkov,
2. za socialne transfere in transfere posameznikom,
3. za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje za-

konsko predpisanih nalog,
4. za ostale materialne stroške,
5. za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
6. za dogovorjene programe.

6. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje se vroči

občinskemu svetu in nadzornemu odboru Občine Trebnje
ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. 1. 2003.

Št. 403-04-1/2000
Trebnje, dne 28. novembra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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5530. Končno poročilo o izidu volitev župana,
članov občinskega sveta in članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Trebnje

K O N Č N O   P O R O Č I L O
o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in

članov svetov krajevnih skupnosti v Občini
Trebnje

I
Občinska volilna komisija občine Trebnje je na seji dne

15. 11. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
župana OBČINE Trebnje:

Posamezni kandidati so skupno v občini Trebnje dobili
naslednje število glasov:

Kandidat Št. glasov % glasov

1. Jože vencelj 474 4,45
2. Alojzij Kast elic 2239 21,04
3. Marjan Uhan 1210 11,37
4. Jože Rebolj 596 5,60
5. Alojz Ratajc 265 2,49
6. Marica Škoda 4572 42,95
7. Alojz Korelec 136 1,28
8. Anton Strah 1152 10,82

Skupaj veljavnih glasovnic = 10644
Neveljavnih glasovnic = 263
Oddanih glasovnic = 10907

Občinska volilna komisija občine Trebnje je 15. 11.
2002 ugotovila, da nihče od kandidatov na volitvah no prejel
absolutne večine in sta se v drugi krog uvrstila kandidata
Marica Škoda in Alojzij Kastelic. RVK je zato razpisala drugo
krog volitev za dne 1. 12. 2002. Rezultati so naslednji:

– skupno število volivcev z območja občine: 14478,
– skupaj glasovalo: 10210 volivcev,
– procent udeležbe v občini: 70,52%.
Rezultati glasovanja za župana občine Trebnje:
– oddanih glasovnic: 10210,
– neveljavnih glasovnic: 204,
– veljavnih glasovnic: 10006.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Marica Škoda 5534 55.31%,
2. Alojzij Kastelic 4472 44.69%.
Občinska volilna komisija je 2. 12. 2002 sprejela ugo-

tovitveni sklep, da je v Občini Trebnje izvoljena za županjo
Marica Škoda.

II
Občinska volilna komisija občine Trebnje je na seji dne

15. 11. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta občine Trebnje:

Posamezne liste kandidatov so skupno v občini Treb-
nje dobile naslednje število glasov:

Glasov % Gl. Z.št. Ime liste

2222 22,1 1. Liberalna demokracija Slovenije
1473 14,7 2. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
1326 13,2 3. Slovenska ljudska stranka
1149 11,5 4. Socialdemokratska stranka
1079 10,8 5. Lista za razvoj in oživitev Trebnjega

Glasov % Gl. Z.št. Ime liste

770 7,7 6. Demokratična stranka upokojencev Slovenije
614 6,1 7. Stranka mladih Slovenije
445 4,4 8. Združena lista socialnih demokratov
364 3,6 9. Prpar Silvester in volivci
237 2,4 10. Okoren Jože in volivci
211 2,1 11. Nova demokracija Slovenije

65 0,6 12. V slogi je moč
42 0,4 13. Naprej Slovenija
35 0,3 14. Ostanek Valter in volivci

10032 Skupaj

III
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) je bilo v vseh volilnih
enotah skupaj, listam kandidatov podeljenih direktno 12
mandatov.

Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik
v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno z 84.
členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandi-
dati:

Volilna enota: 1
količnik: 341.600000

Glasov % gl.  MA % ostan. Št. Ime liste

175 10,2 0 51,2 1. Stranka mladih Slovenije
141 8,3 0 41,3 2. Lista za razvoj in oživitev Trebnjega

42 2,5 0 12,3 3. Naprej Slovenija
38 2,2 0 11,1 4. Nova demokracija Slovenije
35 2,0 0 10,2 5. Ostanek Valter in volivci

247 14,5 0 72,3 6. Socialdemokratska stranka
312 8,3 0 91,3 7. Liberalna demokracija Slovenije

62 3,6 0 18,1 8. Združena lista socialnih demokratov
129 7,6 0 37,8 9. Demokratična stranka upokojencev

Slovenije
258 15,1 0 75,5 10. Slovenska ljudska stranka
269 15,7 0 78,7 11. Nova slovenija – Krščanska ljudska

stranka
1708 0 Skupaj

Volilna enota: 2
količnik: 389.222222

Glasov % gl. MA % ostan Št. Ime liste

401 11,4 1 3,0 1. Slovens ka ljudska stranka
izvoljen je:
Jožko Tomšič, roj. 23. 3. 1971
naslov: Volčje Njive 5, Mirna

440 12,6 1 13,0 2. Lista za razvoj in oživitev Trebnjega
izvoljen je:
Goran Pevec, roj. 19. 7. 1970
naslov: Rakovnik pri Šentrupertu 6

375 10,7 0 96,3 3. Demokratična Stranka upokojencev
Slovenije

572 16,3 1 47,0 4. Nova Slovenija –
Krščanska ljudska stranka
izvoljen je:
Stanislav Cvelbar, roj. 13. 8. 1970
naslov: Glavna cesta 32, Mirna

396 11,3 1 1,7 5. Socialdemokratska stranka
izvoljen je:
Alojzij Kastelic, roj. 30. 8. 1960
naslov: Zagorica 2, Mirna
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Glasov % gl. MA % ostan Št. Ime liste

46 1,3 0 11,8 6. Nova demokracija Slovenije
207 5,9 0 53,2 7. Stranka mladih Slovenije
842 24,0 2 16,3 8. Liberalna demokracija Slovenije

izvoljena sta:
– Franc Jevnikar, roj. 2. 12. 1946
naslov: Gubčeva ulica 18, Mirna
– Anton Maver, roj. 31. 10. 1949
naslov: Slepšek 10, Mokronog

224 6,4 0 57,6 9. Združena lista socialnih demokratov
3503 6 Skupaj

Volilna enota: 3
količnik: 438.272727

Glasov %gl. MA % ostan. Št. Ime liste

127 2,6 0 29,0 1. Nova demokracija Slovenije
667 13,8 1 52,2 2. Slovenska ljudska stranka

izvoljen je:
Anton Zaletel, roj. 11. 5. 1949
naslov: Blato 23, Trebnje

498 10,3 1 13,6 3. Lista za razvoj in oživitev Trebnjega
izvoljen je:
Jože Jevnikar, roj. 21. 9. 1948
naslov: Valvazorjeva ulica 6, Trebnje

632 13,1 1 44,2 4. Nova Slovenija –
Krščanska ljudska stranka
izvoljen je:
Marjan Peter Pavlin, roj. 13. 3. 1947
naslov: Tomšičeva ulica 3, Trebnje

506 10,5 1 15,5 5. Socialdemokratska stranka
izvoljen je:
Franc Hribar, roj. 20. 3. 1965
naslov: Gubčeva cesta 9, Trebnje

266 5,5 0 60,7 6. Demokratična stranka upokojencev
Slovenije

1068 22,2 2 43,7 7. Liberalna demokracija Slovenije
izvoljena sta:
– Marica Škoda, 25. 5. 1956
naslov: Vina Gorica 10, Trebnje
– Igor Teršar, roj. 31. 10. 1965
naslov: Studenec 25, Trebnje

237 4,9 0 54,1 8. Okoren Jože in volivci
159 3,3 0 36,3 9. Združena lista socialnih demokratov

65 1,3 0 14,8 10. V slogi je moč
232 4,8 0 52,9  11. Stranka mladih Slovenije
364 7,6 0 83,1 12. Prpar Silvester in volivci

4821 6 Skupaj

IV
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se

preostalih 13 mandatov, ki niso razdeljeni v volilnih enotah
razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, odda-
nih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimen-
ske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do
25 (d¨ Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 25 količnikov
naslednje:

Število mandatov v občini: 25

1 2222.00 7 Liberalna demokracija Slovenije
2 1473.00 11 Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
3 1326.00 10 Slovenska ljudska stranka
4 1149.00 6 Socialdemokratska stranka
5 1111.00 7 Liberalna demokracija Slovenije

6 1079.00 2 Lista za razvoj in oživitev Trebnjega
7 770.00 9 Demokratična STRANKA upokojencev Slovenije
8 740.67 7 Liberalna demokracija Slovenije
9 736.50 11 Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
10 663.00 10 Slovenska ljudska stranka
11 614.00 1 Stranka mladih Slovenije
12 574.50 6 Socialdemokratska stranka
13 555.50 7 Liberalna demokracija Slovenije
14 539.50 2 Lista za razvoj in oživitev Trebnjega
15 491.00 11 Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
16 445.00 8 Združena lista socialnih demokratov
17 444.40 7 Liberalna demokracija Slovenije
18 442.00 10 Slovenska ljudska stranka
19 385.00 9 Demokratična stranka upokojencev Slovenije
20 383.00 6 Socialdemokratska stranka
21 370.33 7 Liberalna demokracija Slovenije
22 368.25 11 Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
23 359.67 2 Lista za razvoj in oživitev Trebnjega
24 331.50 10 Slovenska ljudska stranka
25 317.43 7 Liberalna demokracija Slovenije

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
občine Trebnje dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika
med števili mandatov izračunanih po prej navedenem siste-
mu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile
v volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volIlnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po
posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh
listah:

Ime liste VE Izvoljen je:

9 Demokratična stranka 2 Janez-Anton Kovačič,
upokojencev Slovenije roj. 20. 6. 1934

naslov: Zapuže 3, Mirna
1 Stranka mladih Slovenije 2 Bojan Majcen, roj. 12. 5. 1967

naslov: Rožna ulica 3, Mokronog
11 Nova Slovenija – Krščanska 1 Franc Kozlevčar, roj. 7. 6. 1956
ljudska stranka naslov: Medvedjek 18,

Veliki Gaber
8 Združena lista socialnih 2 Edo Novak, roj. 13. 8. 1957
demokratov naslov: Roje 3, Mirna
7 Liberalna demokracija Slovenije 1 mag. Janez slak,

roj. 28. 6. 1956
naslov: Stranje pri Velikem
Gabru 14

10 Slovenska ljudska stranka 1 Andrej Sever, roj. 4. 5. 1960
naslov: Bič 5, Veliki Gaber

6 Socialdemokratska stranka 1 Branko Rus, roj. 3. 2. 1965
naslov: Mrzla Luža 7,
Velika Loka

9 Demokratična stranka 3 Jože Rebolj, roj. 18. 8. 1957
upokojencev Slovenije naslov: Gubčeva cesta 4 a,

Trebnje
7 Liberalna demokracija Slovenije 3 Ciril Metod Pungartnik,

roj. 24. 6. 1936
naslov: Rimska cesta 18,
Trebnje

11 Nova Slovenija – Krščanska 3 Marjan Zupančič,
ljudska stranka roj. 18. 11. 1949

naslov: Gubčeva cesta 24,
Trebnje

2 Lista za razvoj in oživitev 1 Mojca Gorišek, roj. 3. 10. 1971
Trebnjega naslov: Mali Videm 11,

Velika Loka



Uradni list Republike Slovenije Št. 112 / 20. 12. 2002 / Stran 13579

Ime liste VE Izvoljen je:

10 Slovenska ljudska stranka 3 Alojzij Metelko, roj. 29. 8. 1940
naslov: Tomšičeva ulica 1,
Trebnje

7 Liberalna demokracija Slovenije 3 Majda Ivanov, roj. 24. 11. 1950
naslov: Prešernova ulica 10,
Trebnje

V.
Člani Občinskega sveta občine Trebnje, izvoljeni na

volitvah 10. novembra 2002 so:

Z.št. VE Ime in priimek Ime liste

1 1 Janez Slak 7 Liberalna demokracija Slovenije
2 1 Andrej Sever 10 Slovenska ljudska stranka
3 1 Franc Kozlevčar 11 Nova Slovenija –

Krščanska ljudska stranka
4 1 Branko Rus 6 Socialdemokratska stranka
5 1 Mojca Gorišek 2 Lista za razvoj in oživitev Trebnjega
1 2 Franc Jevnikar 7 Liberalna demokracija Slovenije
2 2 Maver Anton 7 Liberalna demokracija Slovenije
3 2 Jožko Tomšič 10 Slovenska ljudska stranka
4 2 Stanislav Cvelbar 11 Nova Slovenija –

Krščanska ljudska stranka
5 2 Alojzij Kastelic 6 Socialdemokratska stranka
6 2 Goran Pevec 2 Lista za razvoj in oživitev Trebnjega
7 2 Janez Anton Kovačič 9 Demokratična stranka upokojencev

Slovenije
8 2 Bojan Majcen 1 Stranka mladih Slovenije
9 2 Edo Novak 8 Združena lista socialnih demokratov
1 3 Marica Škoda 7 Liberalna demokracija Slovenije
2 3 Igor Teršar 7 Liberalna demokracija Slovenije
3 3 Ciril Metod Pungartnik 7 Liberalna demokracija Slovenije
4 3 Majda Ivanov 7 Liberalna demokracija Slovenije
5 3 Anton Zaletel 19 Slovenska ljudska stranka
6 3 Alojzij Metelko 10 Slovenska ljudska stranka
7 3 Marjan Peter Pavlin 11 Nova Slovenija –

Krščanska ljudska stranka
8 3 Marjan Zupančič 11 Nova Slovenija –

Krščanska ljudska stranka
9 3 Franc Hribar 6 Socialdemokratska stranka

10 3 Jože Jevnikar 2 Lista za razvoj in oživitev Trebnjega
11 3 Jože Rebolj 9 Demokratična stranka upokojencev

Slovenije

VI
Občinska volilna komisija občine Trebnje je na seji dne

15. 11. 2002 ugotovila izid glasovanja za volitve v svete
krajevnih skupnosti v Občini Trebnje.

Rezultati glasovanja so naslednji:

Krajevna skupnost Čatež:
1 Ivan Zajc 26. 5. 1945 Goljek 20 174
2 Matej Mlakar 17. 4. 1968 Dolenja vas pri Čatežu 18 172
3 Marko Benedičič 7. 4. 1958 Čatež 24 147
4 Andrej Verbič 23. 7. 1971 Trebanjski Vrh 21 139
5 Marjan Papež 25. 7. 1959 Čatež 56 139
6 Janez Dolničar 10. 5. 1967 Roje pri Čatežu 8 134
7 Viktor Klemenčič 16. 3. 1970 Razbore 9 126

Krajevna skupnost Dobrnič:
1 Jože Smolič 21. 11. 1964 Artmanja vas 7 127
2 Silvester Prpar 2. 12. 1954 Dobrnič 9 114
3 Stanislav Smolič 9. 12. 1959 Korita 3 94
4 Andrej Slak 16. 7. 1972 Dobrava 27 72
5 Janez Jaklič 15. 5. 1954 Šahovec 5 70

6 Anica Kastigar 21. 6. 1967 Dobrnič 8 70
7 Jože Mohorčič 17. 7. 1961 Zagorica pri Dobrniču 18 64
8 Igor Smolič 25. 7. 1962 Stranje pri Dobrniču 1 34
9 Jože Korelec 15. 5. 1971 Vavpča vas pri Dobrniču 8 34

Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas:
1 Anton Kukenberger 23. 1. 1961 Gorenje Ponikve 20 174
2 Branko Meglič 12. 2. 1967 Lukovek 14 166
3 Marjan Uhan 14. 7. 1960 Rodine pri Trebnjem 25 153
4 Marjan Čeh 31. 7. 1969 Lukovek 8 118
5 Ivan Urbič 14. 4. 1972 Dolenja Dobrava 12 113
6 Jože Mežan 11. 2. 1967 Gorenje Ponikve 1 112
7 Anton Bartolj 2. 6. 1952 Dečja vas 19 111
8 Franci Urbič 11. 12. 1965 Dolenja Nemška vas 22 111
9 Alojzij Uhan 22. 4. 1954 Dolenja Nemška vas 29 101

Krajevna skupnost Knežja vas:
1 Anton Murn 24. 11. 1957 Gorenje Selce 6 134
2 Janez Majde 6. 12. 1954 Luža 4 124
3 Jožef Anžlovar 9. 1. 1968 Krušni Vrh 5 117
4 Darko Koželj 20. 8. 1954 Krušni Vrh 9 107
5 Damjan Smolič 24. 5. 1971 Knežja vas 13 107
6 Alojz Špec 14. 7. 1967 Gorenje Kamenje

pri Dobrniču 16 87
7 Alojz Pekolj 9. 12. 1957 Občine 5 85

Krajevna skupnost Mirna:
1 Veljko Kolenc 19. 4. 1954 Sokolska ulica 10 222
2 Janez Bračko 7. 10. 1948 Rožna ulica 16 221
3 Dušan Skerbiš 10. 7. 1955 Lunačkova ulica 17 203
4 Nikolaj Borštnar 19. 7. 1960 Jamska ulica 28 170
5 Jože Mandelj 4. 9. 1945 Brezovica pri Mirni 34 156
6 Martin Jevševar 3. 11. 1954 Podlog 4 151
7 Milan Škufca 1. 6. 1953 Glavna cesta 54 132
8 Andrej Kirm 25. 2. 1971 Brezovica pri Mirni 32 119
9 Stanko Jakoš 11. 7. 1960 Glavna cesta 54 113
10 Igor Zaplotnik 28. 10. 1957 Selo pri Mirni 29 96
11 Barica Kraljevski 11. 11. 1948 Gorenja vas pri Mirni 1 93
12 Marko Novak 12. 11. 1966 Zabrdje 3 48
13 Franc Štepic 6. 2. 1966 Cirnik 5 23

Krajevna skupnost Mokronog:
1 Elizabeta Žlajpah 21. 8. 1959 Stari trg 29 206
2 Iztok mag. Rep 10. 6. 1961 Gubčeva cesta 9 129
3 Anton Maver 31. 10. 1949 Slepšek 10 120
4 Borut Dvornik 30. 9. 1966 Stari trg 34 115
5 Jože Kopina 12. 6. 1958 Beli Grič 2 a 96
6 Anka Zajc 29. 4. 1954 Puščava 14 96
7 Zvonko Preskar 20. 4. 1959 Puščava 15 83
8 Rudolf Zupančič 8. 5. 1973 Slepšek 3 81
9 Peter Deu 30. 12. 1950 Stari trg 3 70
10 Marjan Kolenc 16. 8. 1964 Preloge 12 62
11 Igor Jevnikar 11. 8. 1966 Sv. Vrh 66 59
12 Franci Kos 10. 12. 1950 Gorenje Laknice 41 57
13 Boštjan Blatnik 4. 10. 1974 Hrastovica 9 50

Krajevna skupnost Račje selo:
1 Darko Pekolj 30. 7. 1961 Račje selo 19 95
2 Henrik Urbič 30. 11. 1958 Hudeje 27 95
3 Jernej Novak 16. 11. 1967 Blato 7 93
4 Dušan Pucelj 16. 11. 1958 Hudeje 28 92
5 Franc Kresal 29. 1. 1958 Velika Ševnica 11 90
6 Dušan Jarc 17. 2. 1955 Velika Ševnica 21 86
7 Franci Ostanek 23. 1. 1978 Mala Ševnica 4 84
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Krajevna skupnost Svetinja:
1 Dragotin Perpar 14. 5. 1942 Šmaver 8 66
2 Breda Koncilja 7. 5. 1965 Rdeči Kal 21 60
3 Franci Makše 1. 5. 1966 Rdeči Kal 26 55
4 Andrej Bobnar 29. 9. 1963 Rdeči Kal 25 55
5 Anton Kek 2. 11. 1973 Rdeči Kal 12 55
6 Marinka Lipoglavšek16. 6. 1959 Gorenji Vrh pri Dobrniču 14 49
7 Marko Prpar 2. 1. 1971 Svetinja 6 42

Krajevna skupnost Sela pri Šumberku:
1 Peter Trunkelj 29. 6. 1967 Vrtače 3 99
2 Anton Kastelic 6. 2. 1973 Dolenji Podšumberk 3 93
3 Franc Selan 16. 5. 1950 Sela pri Šumberku 29 91
4 Vincenc Ozimek 19. 7. 1964 Orlaka 16 85
5 Mirko Špec 14. 9. 1968 Zavrh 2 83
6 Jože Kastelic 17. 3. 1963 Volčja Jama 3 82
7 Mirko Štrus 31. 7. 1962 Gorenji Podšumberk 2 80

Krajevna skupnost Šentlovrenc:
1 Rajko Gliha 2. 8. 1968 Veliki Videm 6 211
2 Jože Korelc 10. 5. 1960 Mačji Dol 11 185
3 Franci Steklasa 29. 6. 1960 Vrhovo pri Šentlovrencu 11 170
4 Andreja Rajnar 15. 12. 1973 Šentlovrenc 24 165
5 Janez Pucelj 30. 7. 1971 Dolga njiva pri Šentlovrencu 2
145
6 Matija Golob 3. 5. 1959 Žabjek 8 143
7 Franc Miklavčič 27. 1. 1950 Šentlovrenc 19 132

Krajevna skupnost Šentrupert:
1 Anton Rugelj 7. 12. 1953 Šentrupert 83 180
2 Ivan Kafol 7. 12. 1965 Trstenik 15 a 137
3 Ivan Gorenc 1. 2. 1950 Hrastno 5 126
4 Feliks Ahlin 21. 12. 1954 Brinje 4 121
5 Matija Jaklič 24. 5. 1974 Šentrupert 9 116
6 Jurij Bizjak 25. 4. 1954 Rakovnik pri Šentrupertu 25 109
7 Stanko Okoren 18. 3. 1955 Draga pri Šentrupertu 35 105
8 Peter Kurent 11. 5. 1939 Vesela Gora 6 99
9 Peter Pavlin 19. 2. 1946 Zaloka 7 97
10 Vida Končina 25. 4. 1953 Okrog 11 96
11 Lado Markovič 18. 6. 1958 Gorenje Jesenice 2 94
12 Izidor Kovaljev 29. 6. 1960 Hom 13 94
13 Stane Krnc 12. 10. 1964 Kostanjevica 16 88
14 Jože Zaplatar 25. 5. 1968 Dolenje Jesenice 16 85
15 Dušan Tratar 29. 5. 1954 Rakovnik pri Šentrupertu 5 82

Krajevna skupnost Štefan:
1 Anton Strah 19. 1. 1950 Kamni Potok 1 206
2 Anton Bajc 25. 9. 1953 Zidani Most 3 a 184
3 Janez Strmec 30. 6. 1960 Breza 5 181
4 Anton Kek 12. 4. 1964 Pluska 4 181
5 Stanko Vencelj 6. 2. 1960 Gorenja Nemška vas 3 170
6 Mirjan Zupančič 15. 8. 1960 Rožni Vrh 21 158
7 Majda Greznik 9. 4. 1943 Štefan pri Trebnjem 18 154

Krajevna skupnost Trebelno:
1 Marjan Starič 11. 11. 1966 Ornuška vas 2 155
2 Stanislav Urek 9. 3. 1949 Drečji Vrh 7 122
3 Martin Starič 7. 9. 1974 Radna vas 7 117
4 Anton Cvetan 11. 6. 1954 Cikava 14 96
5 Jože Mrvar 7. 5. 1954 Dolenje Zabukovje 6 77
6 Stanislav Povšič 9. 2. 1957 Češnjice pri Trebelnem 29 77
7 Anton Cvetan 27. 10. 1960 Češnjice pri Trebelnem 14 77
8 Peter Kragelj 7. 12. 1972 Čužnja vas 20 77
9 Pavel Žagar 7. 8. 1972 Drečji Vrh 10 74

Krajevna skupnost Trebnje:
1 Zvonka Falkner 21. 6. 1947 Gubčeva cesta 4 a 342
2 Martin Meglič 4. 10. 1966 Obrtniška ulica 2 289
3 Jožica Marinčič 1. 12. 1957 Simončičeva ulica 9 237
4 Janez Zajc 28. 4. 1935 Ob Gozdu 3 237
5 Jakob Agnič 9. 7. 1944 Majcnova ulica 1 235
6 Franci Brodnik 8. 7. 1952 Ulica OF 3 215
7 Martina Korošec 14. 10. 1949 Kresetova ulica 8 200
8 Marjan Krmelj 26. 10. 1955 Rimska cesta 7 a 180
9 Božidar Kravcar 15. 10. 1947 Praproče 13 178
10 Dušan Mežnaršič 20. 3. 1949 Reber 7 172
11 Ciril Metod Pungartnik24.6.1936 Rimska cesta 18 122
12 Alojzij Zupančič 22. 1. 1935 Tomšičeva ulica 16 117
13 Bojan Rožič 2. 4. 1962 Grmada 10 61
14 Marjan Jevnikar 8. 8. 1956 Dol pri Trebnjem 8 51
15 Igor Teršar 31. 10. 1965 Studenec 25 42

Krajevna skupnost Veliki Gaber:
1 Martin Pekolj 30. 10. 1958 Gombišče 2 58
2 Anton Turk 16. 1. 1954 Zagorica pri Velikem Gabru 7
105
3 Marjan Anžlovar 20. 4. 1953 Zagorica pri Velikem Gabru 51
77
4 Rudolf Zabukovec 27. 2. 1973 Pristavica pri Velikem Gabru 745
5 Boris Praznik 18. 12. 1977 Veliki Gaber 86 98
6 Jože Slak 15. 3. 1959 Medvedjek 10 92
7 Franc Lavš 21. 3. 1932 Veliki Gaber 72 79
8 Marko Smole 19. 12. 1968 Žubina 9 55
9 Stanko Zorec 10. 11. 1954 Cesta 17 41

Krajevna skupnost Velika Loka:
1 Jože Smolič 12. 10. 1957 Velika Loka 27 168
2 Igor Piškur 16. 3. 1958 Škovec 7 145
3 Andrej Kotar 11. 12. 1967 Velika Loka 47 136
4 Jožef Kravcar 18. 3. 1939 Škovec 14 135
5 Jože Babič 19. 12. 1966 Mačkovec 9 134
6 Andrej Zupančič 29. 11. 1967 Korenitka 7 134
7 Marija Sovič 15. 2. 1964 Mala Loka 7 117

Št. 006-07/1-2002
Trebnje, dne 2. decembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Trebnje
Metod Žužek, univ. dipl. jur. l. r.

VIDEM

5531. Odlok o rebalansu št. 4 proračuna Občine
Videm za leto 2002

Na podlagi 2., 28. in 29. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00), zakona o financira-
nju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99,
61/99), 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št.
18/99), odloka o proračunu Občine Videm za leto 2002
(Uradni list RS, št. 109/01 in 4/02) in rebalansa proračuna
Občine Videm za leto 2002 (Uradni list RS, št. 30/02,
52/02 in 80/02) je Občinski svet občine Videm na 36.
redni seji z dne 22. 10. 2002 sprejel
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O D L O K
o rebalansu št. 4 proračuna Občine Videm

za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Videm za leto 2002

(Uradni list RS, št. 109/01, 4/02, 30/02 in 52/02) se v
2. členu bilanca prihodkov in odhodkov spremeni tako, da
se glasi

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov v 000 SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 677.671

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 223.334
70 DAVČNI PRIHODKI 169.545

700 Davki na dohodek in dobiček 146.238
703 Davki na premoženje  4.202
704 Domači davki na blago in storitve  19.105

71 NEDAVČNI PRIHODKI  53.789
710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja  4.800
711 Takse in pristojbine  3.792
712 Denarne kazni 27
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  12.000
714 Drugi nedavčni prihodki  33.170

72 KAPITALSKI PRIHODKI –
73 PREJETE DONACIJE  50
74 TRANSFERNI PRIHODKI 454.287

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij  454.287

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  680.571
40 TEKOČI ODHODKI 160.550

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  41.627
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  5.570
402 Izdatki za blago in storitve 112.353
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve  1.000

41 TEKOČI TRANSFERI 196.154
410 Subvencije  6.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  63.430
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam  19.610
413 Drugi tekoči domači transferi 107.114

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 319.667
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 319.667

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  4.200
430 Investicijski transferi  4.200

I. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  2.900
(I.–II.)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

II. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –

750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –

III. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV –

440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –

IV. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) –

V. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)–(II.+V.) –

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov v 000 SIT
VI. ZADOLŽEVANJE (500) –

50 ZADOLŽEVANJE –
500 Domače zadolževanje –

VII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA –

550 Odplačila domačega dolga –

VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.) –

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.–II.+IV.–V.+VIII.–IX.) 2.900

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

dnem listu RS.

Št. 031-01-965/02-25
Videm, dne 25. novembra 2002.

Župan
Občine Videm

Franc Kirbiš, inž. l. r.

5532. Odlok o proračunu Občine Videm za leto
2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Videm (Ura-
dni list RS, št. 18/99, 117/00 in 93/02) je Občinski
svet občine Videm na 36. redni seji z dne 22. 10. 2001
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Videm za leto 2003

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Videm za leto

2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg za-
dolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov v 000 SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 619.615

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 188.125
70 DAVČNI PRIHODKI 161.390

700 Davki na dohodek in dobiček 151.474
703 Davki na premoženje 3.795
704 Domači davki na blago in storitve 6.121
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 26.735
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja3.200

711 Takse in pristojbine 3.007
712 Denarne kazni 28
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.000
714 Drugi nedavčni prihodki 8.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI –
73 PREJETE DONACIJE –
74 TRANSFERNI PRIHODKI 431.490
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij 431.490
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 609.829
40 TEKOČI ODHODKI 145.046

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 45.593
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.505
402 Izdatki za blago in storitve 90.948
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve 2.000

41 TEKOČI TRANSFERI 215.308
410 Subvencije 4.750
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

69.980
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 19.610
413 Drugi tekoči domači transferi 120.968

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 276.178
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 276.178

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 12.883
430 Investicijski transferi 12.883

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) 29.800

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJE-
TA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752) –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –

750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV –

440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) –

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 29.800
50 ZADOLŽEVANJE 29.800

500 Domače zadolževanje 29.800
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VI.-VIII.-IX.) 29.800
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.)

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih
izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so
priloga k temu odloku.

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
– prihodki režijskega obrata.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposredne-

ga uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega podro-
čja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu
za leto 2003 in njegovi realizaciji.

5. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše

plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesoraz-
merju z višino terjatve. Terjatev lahko odpiše do višine
50.000 SIT.

6. člen
Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva za

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

III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom upora-

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

Neposredni uporabniki ne smejo prevzemati obvezno-
sti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.

8. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

10,165.000 SIT.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz

drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s
pisnimi poročilo obvešča občinski svet.

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

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

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

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

Sredstva in druge odhodke na podlagi pogodb, faktur
oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.

10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter

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

11. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v

mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
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Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna
obveznosti, ki presegajo z njim določena sredstva.

12. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse

dejavnosti je župan.
Za izvrševanje proračuna Občine Videm je odgovoren

župan.

13. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za

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

14. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– o uporabi tekoče proračunske rezerve za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejema-
nju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča
občinski svet,

– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
namena, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so
usklajeni s porabniki,

– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena za-
kona o financiranju občin,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta.

– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presež-
kov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.

15. člen
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo

dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
premoženja so prihodek občinskega proračuna.

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

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
dajanju soglasij odloča svet občine.

17. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko
zadolži do višine 56,000.000 SIT.

18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Videm v letu

2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.

Št. 031-01-974/2002
Videm, dne 25. novembra 2002.

Župan
Občine Videm

Franc Kirbiš, inž. l. r.

VIPAVA

5532. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava v
letu 2002

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Ura-
dni list RS, št. 62/94 in 17/97) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02) je Občin-
ski svet občine Vipava na 8. izredni seji dne 29. 8. 2002
sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

lokalne volitve v Občini Vipava v letu 2002

1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v ob-
činski svet in volitve župana Občine Vipava v letu 2002.

2. člen
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. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volil-
ne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu sve-
tu in računskemu sodišču.

4. člen
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 za vsak dobljeni glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

5. člen
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 Vipava v roku 30 dni po predložitvi poročila občinske-
mu svetu in računskemu sodišču.

Št. 00607-3/02
Vipava, dne 29. avgusta 2002.

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.
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5533. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Vipava

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 28/01 in 51/02) in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) je župan Občine Vipava dne 2. 12.
2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Vipava

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vipava za leto 2003, se

financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno na-
daljuje na podlagi proračuna Občine za leto 2002, vendar
najdlje do 31. 3. 2003.

2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne na-

mene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmer-
no porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2002.

V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financira-
nje investicij v teku.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2003.

4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoš-

tevajo določbe odloka o proračunu Občine Vipava za leto
2002.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne

s 1. 1. 2003.

Št. 40204-1/02
Vipava, dne 2. decembra 2002.

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

VITANJE

5534. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Vitanje

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Vitanje

Občinska volilna komisija občine Vitanje je na seji dne
2. decembra 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana na voli-
tvah dne 1. decembra 2002 in po pregledu glasovnic, ki so

prispele po pošti, ugotovila rezultate glasovanja ter izid voli-
tev za župana Občine Vitanje.

I
1. Na volitvah 1. decembra 2002 je imelo pravico voliti

skupaj 1879, ki so vpisani v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 1362 volivcev ali 72,49%, od

tega 1336 na voliščih, 24 predčasno in 2 po pošti.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 1362 glasovnic. Ker

so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je
bilo 15 glasovnic neveljavnih. Kandidata sta dobila nasled-
nje število glasov:

Zap. št. Kandidat Število glasov % glasov

1. Vetrih Slavko 818 60,73%
2. Plankl Marjan 529 39,27%

III
Občinska volilna komisija občine Vitanje je na podlagi

107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02)
ugotovila, da je za župana Občine Vitanje izvoljen Slavko
Vetrih, roj. 22. 9. 1956, naslov: Spodnji Dolič 13, Vitanje,
ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 006-07-01/2002
Vitanje, dne 2. decembra 2002.

Predsednica
OVK Občine Vitanje

Irena Nečemer, univ. dipl. prav. l. r.

Člani oziroma namestniki članov OVK:
Anton Ošlak l. r.
Krista Jakop l. r.
Milan Ošlak l. r.

ZAVRČ

5535. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Zavrč za leto 2002

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US,
56/98 in 61/99 – odl. US), zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99)
je Občinski svet občine Zavrč na 41. redni seji dne 22. 11.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Zavrč

za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Zavrč za leto 2002

(Uradni list RS, št. 29/02) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
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»2. člen
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč SIT
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 206,835.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 88,331.000
70 DAVČNI PRIHODKI 39,064.000

700 Davki na dohodek in dobiček 29,078.000
703 Davki na premoženje 1,684.000
704 Domači davki na blago in storitve 8,302.000
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 49.267.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja 1.117.000
711 Takse in pristojbine 2.870.000
712 Denarne kazni 20.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki 45,280.000

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

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 118,504.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javno finančnih institucij 118,504.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 206,835.000
40 TEKOČI ODHODKI 79,733.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 14,258.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 1,962.000
402 Izdatki za blago in storitve 63,513.000
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve –

41 TEKOČI TRANSFERI 57.044.000
410 Subvencije 66.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvo 28.455.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 8,393.000
413 Drugi tekoči domači transferi 20,130.000
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 69,421.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 69,421.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 637.000
430 Investicijski transferi 637.000

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

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –

750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV –

440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) –

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002
VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE –

500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) –
55 ODPLAČILA DOLGA –

550 Odplačila domačega dolga –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) –

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

dnem listu Republike Slovenija.

Št. 403-02-2/2002
Zavrč, dne 22. novembra 2001.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

ZREČE

5536. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta
industrijska cona II Unior Zreče – Atras

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99) izdaja župan Občine Zreče

S K L E P
o javni razgrnitvi zazidalnega načrta industrijska

cona II Unior Zreče – Atras

1
Javno se razgrne zazidalni načrt industrijska cona II

Unior Zreče – Atras, ki ga je izdelal Razvojni center – plani-
ranje d.o.o., Celje, št. proj. 670/02.

2
Zazidalni načrt iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v

prostorih Občine Zreče vsak delovni dan od 8. do 15. ure,
oziroma v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13.
ure.

3
Razgrnitev bo trajala en mesec od dne 20. decembra

do 20. januarja.
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ŽALEC

5537. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Žalec za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 37/99, 43/00, 37/01 in 25/02) je Občinski svet obči-
ne Žalec na 3. seji dne 12. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Žalec za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2002 (Ura-

dni list RS, št. 25/02) se drugi člen spremeni tako, da se
glasi:

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

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč tolarjev

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 2,243.600

Tekoči prihodki (70+71) 1,657.732
70 Davčni prihodki 1,360.117

700 Davki na dohodek in dobiček 998.130
703 Davki na premoženje 144.420
704 Domači davki na blago in storitve 217.567

71 Nedavčni prihodki 297.615
710 Udeležba na dobičku

in dohodki od premoženja 177.700
711 Takse in pristojbine 12.200
712 Denarne kazni 662
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.273
714 Drugi nedavčni prihodki 94.780

72 Kapitalski prihodki 81.700
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 48.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč

in nematerialnega premoženja 33.400
74 Transferni prihodki 504.168

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 504.168

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 2,394.580
40 Tekoči odhodki 668.197

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 137.017
401 Prispevki delodajalcev za socialno

varnost 19.822
402 Izdatki za blago in storitve 295.995
403 Plačila domačih obresti 17.030
409 Rezerve 198.333

41 Tekoči transferi 963.983
410 Subvencije 22.607
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom 488.581
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 157.928
413 Drugi tekoči domači transferi 294.867

42 Investicijski odhodki 356.620
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 356.620

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002
43 Investicijski transferi 405.780

430 Investicijski transferi 405.780

III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) -150.980
B) Račun finančnih terjatev in naložb

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 95.600

kapitalskih deležev (750+751+752)
75 prejeta vračila danih posojil 95.600

750 Prejeta vračila danih posojil 31.800
751 Prodaja kapitalskih deležev 26.800
752 Kupnine iz naslova privatizacije 37.000

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 1.350
deležev (440+441+442)

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 1.350
440 Dana posojila 1.350
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.) 94.250

C) Račun financiranja

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002
VII. Zadolževanje (500) –
50 Zadolževanje –

500 Domače zadolževanje –

VIII. Odplačila dolga 55.930
550 Odplačila domačega dolga 55.930

IX. Sprememba stanja sredstev
na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -112.660

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.) 56.730

XI. Neto financiranje (VI.+X.) 150.980

Splošni del občinskega proračuna – prejemki in izdat-
ki, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih pre-
jemkov in izdatkov na ravni štirimestnih kontov in po funkcio-
nalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter pose-
bni del, sestavljen po področjih proračunske porabe in po
proračunskih postavkah-podkontih, sta priloga k temu odlo-
ku.«

4
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in obča-

ni lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Zreče.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 350-05-09/2002-2
Zreče, dne 18. novembra 2002.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.
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5538. Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Žalec za leto 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95, – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in
51/02) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je župan Občine
Žalec dne 5. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec

za leto 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Žalec za leto 2003 se

financiranje funkcij Občine Žalec ter njihovih nalog in dru-
gih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Žalec za leto 2002 in za iste
programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

3. člen
Po preteku začasnega financiranje se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta
2002.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja

od 1. 1. 2003 do sprejetja proračuna Občine Žalec za leto
2003 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2003.

Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Žalec za
leto 2003 župan obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.

ŽELEZNIKI

5539. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2002

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in dopolnitve), zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 17. člena statuta
Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95,
18/96, 47/96, 36/9 in 21/99) je Občinski svet občine
Železniki na 2. redni seji dne 18. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Železniki za leto 2002

1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2002 (Ura-

dni list RS, št. 7/02) se v 2. členu spremeni tako, da se
glasi:

Proračun Občine Železniki za leto 2002 obsega:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontovProračun leta 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI

(70+71+72+73+74) 782,818.510
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  536,131.962

70 DAVČNI PRIHODKI 420,805.030
700 Davki na dohodek in dobiček 328,704.000
703 Davki na premoženje  63,949.030
704 Domači davki na blago in storitve  28,152.000
706 Drugi davki  –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 115,326.932
710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja  42,987.491
711 Takse in pristojbine  4,563.000
712 Denarne kazni  35.000
713 Prihodki od prodaje blaga

in storitev  24,354.312
714 Drugi nedavčni prihodki   43,387.129

72 KAPITALSKI PRIHODKI  4,000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč

in nematerialnega premoženja 4,000.000
73 PREJETE DONACIJE 350.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 350.000
731 Prejete donacije iz tujine –
74 TRANSFERNI PRIHODKI  242,336.548
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 242,336.548

2. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

5,000.000 tolarjev.«

3. člen
Črta se 11. člen.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302/0001/2002
Žalec, dne 12. decembra 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003.

Št. 40304/00001/2002
Žalec, dne 5. decembra 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 895,056.628
40 TEKOČI ODHODKI 194,932.338

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 46,562.599
401 Prispevki delodajalcev

za socialno varnost 6,963.966
402 Izdatki za blago in storitve 129,383.495
403 Plačila domačih obresti 280.000
409 Rezerve 11,742.278

41 TEKOČI TRANSFERI 228,727.928
410 Subvencije 15,667.391
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom 128,195.414
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 34,350.232
413 Drugi tekoči domači transferi 50,514.891
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 438,813.745
420 Nakup in gradnja osnovnih

sredstev 438,813.745
Skupina/Podskupina kontovProračun leta 2002
43 INVESTICIJSKI TRASFERI 32,582.617

430Investicijski transferi 32,582.617

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) 112,238.118

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) 2,432.238

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) 16,301.792

Skupina/Podskupina kontovProračun leta 2002
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.) 13,869.554

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 65,000.000
50 ZADOLŽEVANJE 65,000.000

500 Domače zadolževanje 65,000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 630.000
55 ODPLAČILA DOLGA 630.000

550 Odplačila domačega dolga 630.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU –61,737.672
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA 61,737.672

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

RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Št. 080-09-8568
Železniki, dne 18. decembra 2002.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

5540. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Železniki v obdobju od 1.
1. 2003 do 31. 3. 2003

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93 in dopolnitve) je župan Občine Železniki sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Železniki v obdobju od 1. 1. 2003 do 31.
3. 2003

1. člen
V obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003 se začasno

nadaljuje financiranje tistih nalog občinskega proračuna Ob-
čine Železniki, ki so bile opredeljene v odloku o spremembi
odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sred-

stva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem
obdobju v proračunu za leto 2002.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2003.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati začne z

dnem podpisa, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 080-09-8599-2002
Železniki, dne 11. decembra 2002.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

5541. Izid glasovanja na lokalnih volitvah 2002 v
Občini Železniki

I Z I D
glasovanja na lokalnih volitvah 2002 v Občini

Železniki

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – odločba US,
70/95 in 51/02) Občinska volilna komisija občine Železniki
objavlja izid glasovanja na lokalnih volitvah dne 10. 11.
2002, in sicer izid glasovanja za župana, izid glasovanja za
člane občinskega sveta ter izid glasovanja za člane sveta
krajevnih skupnosti.

I. Izid glasovanja za župana Občine Železniki:
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla-

sov:
1. Mihael Prevc 3595 glasov ali 88%,
2. Tatjana Polajnar 490 glasov ali 12%.
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II. Izid glasovanja za člane občinskega sveta
Iz posameznih list kandidatov so bili izvoljeni:
– LDS – Liberalna demokracija Slovenije, 2 mandata:
1. Aleksander Blaznik, Na plavžu 52, Železniki,
2. Alojzij Jelenc, Davča 38, Železniki;
– Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeS-

US, 1 mandat:
1. Florijan Tavčar, Racovnik 4, Železniki;
– SLS – Slovenska ljudska stranka, 5 mandatov:
1. Janez Ferlan, Na Kresu 30, Železniki,
2. Mirko Berce, Lajše 12, Selca,
3. Jernej Bešter, Dolenja vas 49, Selca,
4. Borislav Jensterle, Sp. Sorica 32, Sorica,
5. Jurij Demšar, Martinj Vrh 35, Železniki;
– Združena lista socialnih demokratov – ZLSD, 1 man-

dat:
1. Tatjana Polajnar, Dašnica 54, Železniki;
– NSi – Nova Slovenija, 2 mandata:
1. Janez Kavčič, Log 66, Železniki,
2. Rudi Bernik, Topolje 5, Selca;
– Nestrankarska lista Svet pod Ratitovcem, 3 mandati:
1. Branko Bertoncelj, Dašnica 103, Železniki,
2. Marko Lotrič, Selca 120, Selca,
3. Lovrenc Benedičič, Sp. Sorica 6, Sorica;
– Rad imam svoj kraj, 1 mandat:
1. Peter Mesec, Na Kresu 3, Železniki;
– SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije, 2 man-

data:
1. Nande Hašič, Dolenja vas 53a, Selca,
2. Peter Prezelj, Davča 46, Železniki;

III. Izid glasovanja za člane sveta krajevnih skupnosti
V Krajevni skupnosti Sorica so bili izvoljeni:
1. Boris Jensterle, Sp. Sorica 32, Sorica,
2. Franc Markelj, Zg. Sorica 5, Sorica,
3. Janez Jensterle, Sp. Danje 15, Sorica,
4. Rafko Gartner, Zg. Sorica 52, Sorica,
5. Matija Okorn, Sp. Sorica 1, Sorica,
6. Ivan Pintar, Sp. Sorica 8, Sorica,
7. Marjan Peternelj, Sp. Sorica 10, Sorica;
V Krajevni skupnosti Dolenja vas so bili izvoljeni:
1. Jernej Bešter, Dolenja vas 49, Selca,
2. Nande Hašič, Dolenja vas 53a, Selca,
3. Boris Egart, Dolenja vas 110, Selca,
4. Franc Megušar, Dolenja vas 82, Selca,
5. Izidor Šolar, Dolenja vas 62, Selca,
6. Janez Rakovec, Dolenja vas 46, Selca,
7. Janez Demšar, Dolenja vas 40, Selca;
V Krajevni skupnosti Davča so bili izvoljeni:
1. Franc Bevk, Davča 60, Železniki,
2. Leon Frelih, Davča 42, Železniki,
3. Peter Ambrožič, Davča 19, Železniki,
4. Roman Gartner, Davča 34, Železniki,
5. Božo Prezelj, Podporezen 6, Železniki,
6. Andrej Kejžar, Davča 17, Železniki,
7. Jernej Čemažar, Davča 49, Železniki;
V Krajevni skupnosti Dražgoše–Rudno so bili izvoljeni:
1. Rajko Eržen, Rudno 9, Železniki,
2. Pavel Bešter, Rudno 15, Železniki,
3. Viljem Demšar, Rudno 37, Železniki,
4. Jurij Šolar, Dražgoše 44, Železniki,
5. Marko Kos, Dražgoše 51, Železniki,
6. Anton Jelenc, Dražgoše 11, Železniki,
7. Stane Jelenc, Dražgoše 3, Železniki;

ŽETALE

5542. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98),
16. in 97. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št.
24/99 in 11/2001), ter 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) je župan Občine Žetale dne 9. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2003

1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine

Žetale za leto 2003, oziroma v obdobju januar–marec 2003,
se financiranje funkcij Občine Žetale ter njenih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2002 in
za iste programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

V Krajevni skupnosti Selca so bili izvoljeni:
1. Andrej Tušek, Selca 151, Selca,
2. Franci Demšar, Selca 50, Selca,
3. Rafko Mohorič, Selca 109, Selca,
4. Matevž Tušek, Selca 148, Selca,
5. Nace Habjan, Selca 102, Selca,
6. Blaž Pfajfar, Lajše 27, Selca,
7. Franc Pegam, Topolje 9, Selca,
8. Marjan Krajnik, Kališe 17, Železniki,
9. Alojz Božič, Golica 6, Selca;
V Krajevni skupnosti Železniki so bili izvoljeni:
1. Bojan Bertoncelj, Otoki 15, Železniki,
2. Alenka Kuhar, Na Kresu 23, Železniki,
3. Vilko Kavčič, Zali Log 6, Železniki,
4. Danilo Gorenc, Log 5, Železniki,
5. Renato Kuhar, Log 14, Železniki,
6. Jure Demšar, Martinj Vrh 35, Železniki,
7. Martina Rant, Trnje 38, Železniki,
8. Jože Benedik, Studeno 2, Železniki,
9. Lojze Mohorič, Prtovč 4, Železniki,
10. Stanko Šuštar, Ojstri Vrh 5, Železniki,
11. Aleksander Blaznik, Na plavžu 52, Železniki.

Št. 080-09-8365
Železniki, dne 2. decembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Železniki
Klavdija Magič l. r.
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5543. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/94, 32/85 in 33/89) v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97) ter 16. členom statuta Občine Žetale in 24. členom
poslovnika o delu Občinskega sveta občine Žetale (Uradni
list RS, št. 26/99 in 11/01) in na podlagi 28. člena odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Žetale (Uradni list RS, št. 6/00 in 76/00) je Občinski svet
občine Žetale na 1. korespodenčni seji dne 13. 12. 2002
sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Žetale za leto 2003 znaša
0,45 SIT.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

ŽUŽEMBERK

5544. Poročilo o izidu volitev za župana

Občinska volilna komisija občine Žužemberk je na
seji dne 11. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za župana občine, na volitvah dne 10. 11.
2002

u g o t o v i l a

1. Na volitvah 11. novembra 2002 je imelo pravico
voliti skupaj 3560 volivcev. Od tega je bilo v volilni imenik
vpisanih 3560 volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče.

2. Glasovalo je skupaj 2706 volivcev, kar pomeni
76,01% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega
je glasovalo na voliščih 2701 volivcev, 5 volivcev pa je
glasovalo po pošti.

3. Za volitve župana je bilo oddanih 2706 glasovnic,
od tega je bilo 76 glasovnic neveljavnih, ker iz njih ni bilo
mogoče določiti volje volivca.

4. Veljavnih je bilo tako 2630 glasovnic.
5. Posamezna kandidata sta dobila naslednje število

glasov, in sicer:
1. Jože Papež, 1067 glasov oziroma 40,57%,
2. Franc Škufca, 1563 glasov oziroma 59,43%.
Glede na navedeno občinska volilna komisija ugotav-

lja, da je bil v prvem krogu volitev za župana Občine Žužem-
berk izvoljen Franc Škufca, roj. 12. 11. 1960, Malo Lipje 5,
Žužemberk.

Št. 006-02/02-1093
Žužemberk, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Žužemberk
Dragica Papež, univ. dipl. prav. l. r.

5545. Poročilo o izidu volitev članov občinskega
sveta

Občinska volilna komisija občine Žužemberk je na seji
dne 11. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za člane občinskega sveta, na volitvah dne
10. 11. 2002

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2002.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Žetale za leto 2003. Po
sprejemu proračuna za leto 2003 se v obdobju začasnega
financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun za leto
2003.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 031-01-001/2002
Žetale, dne 9. decembra 2002.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.

Št. 062-02-0001/2002
Žetale, dne 13. decembra 2002.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.
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u g o t o v i l a

I
1. Na volitvah 11. novembra 2002 je imelo pravico

voliti skupaj 3560 volivcev. Od tega je bilo v volilni imenik
vpisanih 3560 volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče.

2. Glasovalo je skupaj 2706 volivcev, kar pomeni
76,01% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega
je glasovalo na voliščih 2701 volivcev, 5 volivcev pa je
glasovalo po pošti.

II
1. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih

2706 glasovnic, od tega je bilo 210 glasovnic neveljavnih,
ker iz njih ni bilo mogoče določiti volje volivca.

2. Veljavnih je bilo tako 2496 glasovnic.
3. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje

število glasov:

Št. liste Ime liste Št.glasov

1. Jože Zupančič 224
2. Lista mladih Suhe krajine 369
3. Nadst. in neod. lista za Suho krajino 134
4. DeSUS 95
5. NSi, Krščanska ljudska stranka 440
6. Šmihelska lista 137
7. SDS 236
8. ZLSD 84
9. LDS 600
10. SLS 177

III
Po določbah 14., 86. in 90. člena zakona o lokalnih

volitvah in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile
posamezne liste, deljeno s številom 1 do 15 (D´Hondtov
sistem) je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:

Zap.št. Količnik Št. liste Ime liste

1. 600 9 LDS
2. 440 5 NSi, Krščanska ljudska stranka
3. 369 2 Lista mladih Suhe krajine
4. 300 9 LDS
5. 236 7 SDS
6. 224 1 Jože Zupančič
7. 220 5 NSi, Krščanska ljudska stranka
8. 200 9 LDS
9. 184,50 2 Lista mladih Suhe krajine
10. 177 10 SLS
11. 150 9 LDS
12. 146,67 5 NSi, Krščanska ljudska stranka
13. 137 6 Šmihelska lista
14. 134 3 Nadst. in neod. lista za Suho krajino
15. 123 2 Lista mladih Suhe krajine

Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim
listam naslednje število kandidatov:

Št. mandatov Št. liste Ime liste

1 1 Jože Zupančič
3 2 Lista mladih Suhe krajine
1 3 Nadst. in neod. lista za Suho krajino
0 4 DeSUS
3 5 NSi, Krščanska ljudska stranka
1 6 Šmihelska lista
1 7 SDS
0 8 ZLSD
4 9 LDS
1 10 SLS

IV
S posamezne liste kandidatov je v občinski svet izvolje-

nih toliko kandidatov kolikor mandatov je dobila lista.

Glede na dejstvo, da je Nadstrankarska in neodvisna
lista za Suho krajino dobila zadostno število preferenčnih
glasov in da je tudi njen kandidat Alojz Gorenčič dobil zado-
stno število preferenčnih glasov ter, da listi pripada 1 man-
dat v občinskem svetu, ta mandat pripade kandidatu Alojzu
Gorenčiču.

V Občinski svet občine Žužemberk so tako izvoljeni
naslednji kandidati:

1. Jože Zupančič, roj. 13. 11. 1947, Trške njive 39,
Žužemberk,

2. Bogdan Murn, roj. 6. 6. 1969, Dvor 2, Dvor,
3. Dušan Papež, roj. 2. 7. 1959, Hrib pri Hinjah 9,

Hinje,
4. Iztok Može, roj. 3. 3. 1975, Dvor 7, Dvor,
5. Alojz Gorenčič, roj. 8. 1. 1962, Veliki Lipovec 13,

Dvor,
6. Jože Papež, roj. 12. 10. 1963, Cvibelj 19, Žužem-

berk,
7. Janez Hrovat, roj. 18. 6. 1963, Podgozd 19, Dvor,
8. Valerija Vidmar, roj. 4. 11. 1968, Jama pri Dvoru

40, Dvor,
9. Jože Pečjak, roj. 13. 1. 1963, Drašča vas 21,

Zagradec,
10. Milan Ivkovič, roj. 8. 8. 1952, Lopata 16, Hinje,
11. Franc Škufca, roj. 12. 11. 1960, Malo Lipje 5,

Žužemberk,
12. Vladimir Kostevc, roj. 27. 3. 1964, Grajski trg 37,

Žužemberk,
13. Andrej Banko, roj. 25. 1. 1961, Dvor 18a, Dvor,
14. Boris Jordan, roj. 2. 2. 1958, Jurčičeva 27, Žu-

žemberk,
15. Štefan Hrovat, roj. 1. 1. 1956, Reber 31a, Žužem-

berk.

Št. 006-02/02-1094
Žužemberk, dne 11. novembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Žužemberk
Dragica Papež, univ. dipl. prav. l. r.
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VLADA

5546. Uredba o uveljavljanju pravice do oprostitev
uvoznih dajatev

Na podlagi 165. člena carinskega zakona (Uradni list
RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 13/01, 62/01 in
59/02) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o uveljavljanju pravice do oprostitev uvoznih

dajatev

1. Poglavje
SKUPNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa način uveljavljanja pravice do opro-

stitev uvoznih dajatev ter vrednosti, količine, vrste in namen
uporabe blaga, ki je lahko oproščeno uvoznih dajatev v
skladu s 159. do 164.a členom carinskega zakona.

2. člen
(1) Če carinski organ ugodi zahtevku za oprostitev pla-

čila uvoznih dajatev in s to uredbo ni drugače določeno, izda
odločbo v obliki uradnega zaznamka na carinski deklaraciji.

(2) V primerih, ko je dovoljena ustna deklaracija, lahko
carinski organ o oprostitvi odloči v obliki uradnega zaznam-
ka na drugi listini, ki je predložena pri carinskem organu v
zvezi z oprostitvijo plačila uvoznih dajatev ali ustno.

(3) Potrdila, ki jih v zvezi z oprostitvami v skladu s to
uredbo izdajajo pristojna ministrstva, ne vežejo carinskega
organa pri odločanju o upravičenosti do oprostitve, razen če
gre za potrdila, o katerih ministrstva vodijo uradne evidence.

(4) Potrdila, ki jih izdajajo pristojni organi v skladu s to
uredbo, se lahko uporabljajo v postopkih pri carinskih orga-
nih, če od dneva izdaje ni preteklo več kot šest mesecev.

3. člen
(1) Če je to potrebno zaradi izvajanja carinskega nad-

zora, lahko carinski organ označi predmet oprostitve z ura-
dno nalepko.

(2) Deklarant oziroma upravičenec nalepke ne sme
odstraniti z blaga do preteka rokov iz prvega odstavka
166. člena carinskega zakona.

(3) Vzorec nalepke je v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe.

4. člen
(1) Če ta uredba določa, da je mogoče uveljavljati

oprostitev le v primeru, da se blago ne izdeluje v Republiki
Sloveniji, se šteje, da se določeno blago ne izdeluje v Repu-
bliki Sloveniji, če se ne izdeluje enakovredno blago. Potrdi-
lo, da se enakovredno blago ne izdeluje v Republiki Sloveniji
izdaja splošno druženje ustrezne industrijske panoge.

(2) Enakovrednost se ugotavlja s primerjavo glavnih
tehničnih značilnosti predmeta, za katerega se zahteva opro-
stitev, s tehničnimi značilnostmi ustreznih predmetov, proiz-
vedenih v Republiki Sloveniji, da bi ugotovili, ali bi bilo mo-
goče slednje uporabiti za enake namene kakor so tisti, za
katere so namenjeni predmeti, za katere se zahteva oprosti-
tev, in ali je njihovo delovanje primerljivo.

(3) Šteje se, da se predmet proizvaja v Republiki Slove-
niji, če dobavni rok od datuma naročila, z upoštevanjem
komercialne prakse v obravnavanem proizvodnem sektorju,

ni znatno daljši od dobavnega roka za predmet, za katerega
se zahteva oprostitev, oziroma če takšen rok ne presega
slednjega za toliko, da bi to škodilo namenu ali uporabi, za
katere je bil predmet prvotno namenjen.

5. člen
Carinski organ lahko dovoli, da se ne glede na

166. člen carinskega zakona blago, ki je predmet oprostitev
v skladu s carinskim zakonom in to uredbo prenese brez
obračuna carinskega dolga na drugo osebo, ki dokaže, da
izpolnjuje vse predpisane pogoje za uveljavljanje zadevne
oprostitve.

2. Poglavje
DIPLOMATSKA IN KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

TER PREDSTAVNIKI IN NJIHOVO OSEBJE

6. člen
Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev iz 159. ali

160. člena carinskega zakona, mora carinskemu organu
predložiti osnovno potrdilo ministrstva, pristojnega za zuna-
nje zadeve, ki se izda v skladu z odredbo o pogojih in načinu
oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za
diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne
organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo
za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 47/99, 96/99 in
57/00).

7. člen
(1) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega

roka prometno nesrečo in je bilo motorno vozilo, oproščeno
plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim členom, poško-
dovano za več kot 70% njegove tržne vrednosti na dan
nesreče, lahko poškodovano vozilo proda, ne da bi plačal
uvozne dajatve.

(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoz-
nih dajatev v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinske-
mu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovane-
ga motornega vozila, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.

(3) Če upravičenec umre pred potekom triletnega ro-
ka, lahko dediči vozilo oproščeno plačila uvoznih dajatev v
skladu s prejšnjim členom, podedujejo oziroma podedujejo
in prodajo ne da bi plačali uvozne dajatve.

3. Poglavje

1. Podpoglavje
Potnikova osebna prtljaga

8. člen
(1) V skladu s 1. točko 161. člena carinskega zakona

je plačila uvoznih dajatev oproščeno blago v osebni prtljagi
potnika, ki je namenjeno njegovim osebnim potrebam med
potovanjem in se uvaža v nekomercialne namene.

(2) Kot osebna prtljaga v smislu prejšnjega odstavka se
šteje prtljaga, ki jo potnik predloži carinskemu organu pri
njegovem prihodu na carinsko območje, kot tudi prtljaga, ki
jo potnik predloži istemu carinskemu organu kasneje, če
dokaže, da je bila kot spremljajoča prtljaga v času njegove-
ga odhoda oddana na prevoz istemu prevozniku.

(3) Za blago, ki se uvaža v nekomercialne namene se
šteje blago, ki:

– ga potnik priložnostno uvaža in
– gre izključno za blago za osebno rabo potnika ali
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njegove družine ali pa za blago, ki je namenjeno za darila,
narava in količina tega blaga pa ne sme biti takšna, da bi
lahko kazala na to, da se uvaža v poslovne namene.

(4) Prenosna posoda, ki vsebuje gorivo se ne šteje za
osebno prtljago.

(5) Če osebna prtljaga vsebuje tudi blago, namenje-
no za darila, se smiselno uporabljajo 11. do 13. člen te
uredbe.

9. člen
Potnik, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih daja-

tev za blago v spremljajoči osebni prtljagi, oddani za kasnej-
ši prevoz, mora carinskemu organu nedvomno dokazati, da
gre za njegovo osebno prtljago.

10. člen
(1) Potnik lahko v skladu s 1. točko 161. člena Carin-

skega zakona uveljavlja oprostitev plačila uvoznih dajatev
tudi za naslednje blago, ki ga nosi s seboj in ki ni namenjeno
nadaljnji prodaji:

a) tobačni izdelki:
– 200 cigaret, ali
– 100 cigarilosov (cigar maks teže 3 gramov po kosu),

ali
– 50 cigar, ali
– 250 gramov tobaka za kajenje, ali sorazmerna količi-

na različnih navedenih tobačnih izdelkov;
b) alkohol in alkoholne pijače:
– 2 litra vina in
– 1 liter žgane alkoholne pijače;
c) parfumi: 50 gramov, ali toaletna voda: 0,25 litra.
(2) Potniki mlajši od 17 let ne morejo uveljavljati opro-

stitve iz točke a) in b) prejšnjega odstavka.

2. Podpoglavje
Predmeti, ki jih domači potniki prinašajo iz tujine

11. člen
(1) Domači potniki so oproščeni plačila uvoznih dajatev

tudi za predmete, ki jih prinašajo s seboj iz tujine, do skupne
vrednosti 16.000 tolarjev, če ti predmeti niso namenjeni v
komercialne namene v smislu tretjega odstavka 8. člena te
uredbe in če ne gre za blago iz 10. člena te uredbe.

(2) Za domačega potnika se štejeta slovenski državljan
in tuji državljan, ki imata stalno prebivališče v Republiki Slo-
veniji, če potujeta z veljavno listino.

12. člen
(1) Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s prej-

šnjim členom ne velja za:
– osebe, ki imajo stalno prebivališče na obmejnem

območju,
– osebe, zaposlene na obmejnem območju sosednje

države in
– osebe, zaposlene v prostih carinskih conah, pri pre-

hodu iz prostih carinskih con na preostalo carinsko obmo-
čje.

(2) Omejitev za osebe iz prve in druge alinee prejšnjega
odstavka velja le v primeru, če te osebe prehajajo carinsko
črto z maloobmejnimi prepustnicami.

13. člen
Če vrednost blaga, ki ga domači potnik nosi s seboj

presega vrednost, določeno z 11. členom te uredbe, se
lahko oprostitev plačila uvoznih dajatev odobri le za blago do

te vrednosti, pri čemer pa se vrednost posameznega pred-
meta ne more razdeliti.

3. Poglavje
RABLJENO OSEBNO PREMOŽENJE FIZIČNIH OSEB,

KI SE SELIJO V SLOVENIJO

1. Podpoglavje
Skupne določbe

14. člen
(1) V skladu z 2. točko 161. člena carinskega zakona

so plačila uvoznih dajatev oproščeni predmeti, ki predstav-
ljajo rabljeno osebno premoženje.

(2) Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s tem
poglavjem velja tudi za poročne predmete in običajna po-
ročna darila, ki jih zaradi sklenitve zakonske zveze ob prese-
litvi v Republiko Slovenijo uvozi tuji državljan.

(3) Oprostitev iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavlja
tudi, če gre za novo blago do vrednosti 50.000 tolarjev.

15. člen
(1) Za rabljeno osebno premoženje se štejejo osebni

predmeti, tekstilni izdelki za gospodinjstvo, pohištvo in go-
spodinjski pripomočki, ki so namenjeni za osebno rabo ali
za zadovoljitev gospodinjskih potreb upravičenca in oseb, ki
živijo z njim v skupnem gospodinjstvu ter en rabljen osebni
avtomobil ali eno rabljeno motorno kolo.

(2) Rabljen osebni avtomobil ali rabljeno motorno kolo
se ne všteva v vrednost iz prvega odstavka prejšnjega člena.

(3) Osebnega avtomobila ali motornega kolesa ni mo-
goče oprostiti plačila uvoznih dajatev kot poročno blago ali
poročno darilo.

16. člen
(1) Upravičenec lahko uveljavlja oprostitev plačila uvoz-

nih dajatev za rabljene predmete, ki jih je deklariral za spro-
stitev v prost promet v Republiki Sloveniji, v roku 12 mese-
cev od:

a) dneva, ko se je preselil na carinsko območje, če gre
za državljana Republike Slovenije oziroma

b) dneva izdaje dovoljenja za stalno bivanje na carin-
skem območju, če gre za tujega državljana.

(2) Rabljeni predmeti so lahko v roku, ki ga določa
prejšnji odstavek, sproščeni v prost promet v večih ločenih
pošiljkah.

(3) Če upravičenec zaradi višje sile ni mogel uvoziti
rabljeno osebno premoženje v 12 mesecih in to carinskemu
organu tudi dokaže, se čas, ko je delovala višja sila, ne
všteva v ta rok.

17. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena, lahko

upravičenec zahteva oprostitev plačila uvoznih dajatev za
rabljeno osebno premoženje, ki bodo sproščeni v prost
promet preden se bo preselil oziroma dobil dovoljenje za
stalno bivanje na carinskem območju, če se obveže, da se
bo v roku 6 mesecev dejansko preselil in če položi ustrezni
instrument zavarovanja za plačilo morebitnega carinskega
dolga.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka, se 12 mesečni
rok v smislu prvega odstavka 16. člena te uredbe računa od
dneva, ko so predmeti dejansko pripeljani na carinsko ob-
močje.
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18. člen
Če se upravičenec kljub izkazanemu namenu, da se

za stalno vrne oziroma naseli v Republiki Sloveniji, prej kot
v treh letih od odobritve oprostitve v skladu z 2. točko
161. člena carinskega zakona vrne v tujino, lahko blago
uvoženo brez plačila uvoznih dajatev vrne v tujino ali pa
plača uvozne dajatve.

19. člen
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev plačila

uvoznih dajatev za rabljeno osebno motorno vozilo ali rablje-
no motorno kolo, ki ga upravičenec pripelje iz tujine, na
uvozni carinski deklaraciji.

(2) Carinski organ na uvozni deklaraciji vpiše naslednjo
opombo:

“Če upravičenec odtuji osebno motorno vozilo oziroma
motorno kolo v treh letih od dneva prepustitve, mora plačati
uvozne dajatve v skladu s carinskim zakonom.”

(3) V prometno dovoljenje osebnega motornega vozila
oziroma motornega kolesa, za katerega je bila uveljavljena
oprostitev, se v rubriko ”Opomba” vpiše naslednje besedilo:

“Vozilo oziroma motorno kolo, se ne sme brez plačila
uvoznih dajatev odtujiti do (vpiše se datum poteka triletnega
roka iz prejšnjega odstavka).”

(4) Uporabo osebnega motornega vozila oziroma mo-
tornega kolesa, uvoženega brez plačila uvoznih dajatev v
skladu z zakonom kontrolirajo poleg carinskih organov tudi
policija ter pristojni inšpekcijski organi in o ugotovljenih ne-
pravilnostih obveščajo carinske organe.

(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme regis-
trirati osebnega motornega vozila oziroma motornega kole-
sa, ki ga je upravičenec uvozil brez plačila uvoznih dajatev
na drugo osebo, preden poteče rok iz drugega odstavka
tega člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega
organa, da so bile uvozne dajatve plačane v skladu s carin-
skim zakonom.

20. člen
(1) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega

roka iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesre-
čo in je bilo vozilo oziroma motorno kolo, oproščeno plačila
uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim členom, poškodovano
za več kot 70% tržne vrednosti vozila oziroma motornega
kolesa na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo oziroma
motorno kolo proda, ne da bi plačal uvozne dajatve.

(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoz-
nih dajatev v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinske-
mu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovane-
ga vozila oziroma motornega kolesa, ki ga izda izvedenec za
motorna vozila.

(3) Če upravičenec umre pred potekom triletnega ro-
ka, lahko dediči vozilo, oproščeno plačila uvoznih dajatev v
skladu s prejšnjim členom, podedujejo oziroma podedujejo
in prodajo ne da bi plačali uvozne dajatve.

21. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s tem pod-

poglavjem se ne odobri za:
a) alkohol in alkoholne pijače;
b) tobak ali tobačne izdelke;
c) komercialna prevozna sredstva;
d) izdelke za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica,

razen prenosne opreme za obrt ali svobodne poklice.

2. Podpoglavje
Državljani Republike Slovenije, ki so bivali v tujini

22. člen
Bivanje v tujini zdržema najmanj 12 mesecev je v skla-

du z drugo alineo 2. točke 161. člena carinskega zakona
tudi čas, ko je upravičenec na letnem dopustu, ter čas, ko je
v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja nujnih osebnih zadev
ali na obisku pri družini.

23. člen
(1) Državljan, ki je bival v tujini in je upravičen do

oprostitve iz 2. točke 161. člena carinskega zakona mora
predložiti skupaj s carinsko deklaracijo:

1. potrdilo, da je prebil v tujini najmanj 12 mesecev
brez presledka. Potrdilo lahko izda diplomatsko ali konzular-
no predstavništvo Republike Slovenije v tujini, zavod za za-
poslovanje, preko katerega je bil delavec poslan na delo v
tujino, če vodi o tem evidenco, ali domače podjetje, ki ga je
poslalo na delo v tujino. Če upravičenec nima potrdila po
prvem odstavku te točke, mora dokazati čas, ki ga je prebil
na delu v tujini, na drug ustrezen način (z ustrezno listino tuje
službe za socialno zavarovanje ali tujega delodajalca ipd.);

2. pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavil
oprostitve v skladu s 17. členom te uredbe;

3. pisno izjavo, da se za stalno vrača v Republiko
Slovenijo ali potrdilo o prijavi prebivališča v Republiko Slove-
nijo;

4. seznam rabljenih predmetov (v dveh izvodih), ki jih
uvaža, vključno s tistimi, ki naj bi jih uvozil pozneje. Razen v
upravičenih primerih seznama ni dovoljeno dopolnjevati. Na
seznamih carinski organ potrdi, katere predmete je upravi-
čenec uvozil in kolikšna je njihova vrednost. En izvod priloži
carinski organ k deklaraciji, drugega pa overi in vrne upravi-
čencu. Če upravičenec rabljene predmete uvozi pozneje,
mora carinski deklaraciji priložiti tudi overjeni seznam pred-
metov;

5. pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu
uporabljal oziroma, da so bili v njegovi lasti najmanj 6 mese-
cev pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov mora
upravičenec predložiti tudi dokazila o vsebini izjave.

(2) Dan vrnitve iz tujine ugotovi carinski organ iz potne
listine upravičenca ali na drug ustrezen način.

3. Podpoglavje
Tuji državljani, ki dobijo dovoljenje za stalno bivanje

ali pribežališče v Republiki Sloveniji

24. člen
(1) Tuji državljan, ki je upravičen do oprostitve iz

2. točke 161. člena carinskega zakona, mora predložiti
skupaj s carinsko deklaracijo:

1. dovoljenje za stalno bivanje oziroma potrdilo o odo-
brenem pribežališču v Republiki Sloveniji oziroma dovolje-
nje za prebivanje v Republiki Sloveniji;

2. pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavil
ugodnosti v skladu s 17. členom te uredbe;

3. seznam predmetov (v dveh izvodih), ki jih uvaža,
vključno s tistimi, ki naj bi jih uvozil pozneje. Na seznamih
carinski organ potrdi, katere predmete je upravičenec uvozil
in kolikšna je njihova vrednost. Razen v upravičenih primerih
seznama ni dovoljeno dopolnjevati. En izvod priloži carinski
organ k deklaraciji, drugega pa overi in vrne upravičencu.
Če upravičenec osebno premoženje uvozi pozneje, mora
carinski deklaraciji priložiti tudi overjen seznam predmetov;
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4. pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu
uporabljal oziroma, da so bili v njegovi lasti najmanj 6 mese-
cev pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov mora
upravičenec predložiti tudi dokazila o vsebini izjave.

(2) Tuji državljan, ki uveljavlja oprostitev plačila uvoznih
dajatev v skladu s tretjim odstavkom 17. člena te uredbe,
mora carinskemu organu predložiti dokazila iz 1. do 3. toč-
ke prejšnjega odstavka, izpisek iz poročne matične knjige
ali drug dokaz o sklenitvi zakonske zveze ter pisno izjavo, da
so uvoženi predmeti poročna darila oziroma poročni pred-
meti.

(3) Tuji državljan uveljavlja oprostitev plačila uvoznih
dajatev v skladu s tem poglavjem, tudi za gospodinjske
predmete, ki jih je pred sprostitvijo v prost promet začasno
uvozil v skladu s 30. točko 108. člena carinskega zakona,
in za rabljen osebni avtomobil, ki ga je začasno uvozil z
delno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev, vendar le v prime-
ru, če je imel to blago v lasti oziroma v uporabi šest mesecev
pred preselitvijo. Kot čas preselitve se za tujega državljana
šteje dan pridobitve dovoljenja za začasno bivanje. Blago, ki
je na začasnem uvozu, lahko tuji državljan sprosti v prost
promet z oprostitvijo plačila uvoznih dajatev v enem letu od
dneva izdaje dovoljenja za stalno bivanje.

(4) Kot pribežališče v skladu s to uredbo se šteje zača-
sno zatočišče v skladu z zakonom o začasnem zatočišču
(Uradni list RS, št. 20/97 in 67/02).

(5) Carinski organ lahko dovoli uvoz brez plačila uvoz-
nih dajatev v skladu s tem poglavjem tujemu državljanu, ki
pridobi državljanstvo Republike Slovenije in izkaže namen,
da se preseli v Republiko Slovenijo.

4. Poglavje
POŠILJKE BLAGA NEZNATNE VREDNOSTI

25. člen
V skladu s 3. točko 161. člena carinskega zakona so

plačila uvoznih dajatev oproščeni predmeti, ki jih fizične
osebe priložnostno prejmejo iz tujine v manjših pošiljkah v
pisemski ali paketni pošti, če skupna vrednost pošiljke ne
presega vrednosti 6.000 tolarjev.

26. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim

členom ne velja za:
a) alkohol in alkoholne pijače,
b) parfume in toaletne vode,
c) tobak in tobačne izdelke.

5. Poglavje
NEKOMERCIALNO BLAGO V POŠILJKAH FIZIČNIH

OSEB

27. člen
(1) V skladu s 4. točko 161. člena carinskega zakona

je blago v majhni pošiljki nekomercialne narave, ki jo iz
tujine pošlje fizična oseba drugi fizični osebi, ki živi na carin-
skem območju, oproščeno plačila uvoznih dajatev.

(2) Za namene prejšnjega odstavka “majhna pošiljka
nekomercialne narave” pomeni pošiljko blaga, ki:

– je priložnostna,
– vsebuje blago, namenjeno izključno osebni uporabi

prejemnika ali njegove družine; iz narave in/ali količine bla-
ga pa izhaja, da se ne uvaža za komercialne namene,

– skupna vrednost blaga, skupaj z vrednostjo izdelkov
iz 31. člena te uredbe, ne presega 9.000 tolarjev,,

– pošiljatelj jo pošlje prejemniku brezplačno.

28. člen
Pošiljke iz 27. člena lahko vsebujejo naslednje količine

spodaj naštetega blaga:
a) tobačni izdelki:
– 50 cigaret, ali
– 25 cigarilosov (cigare, težke največ 3 grame), ali
– 10 cigar, ali
– 50 gramov tobaka za kajenje,
b) alkohol in alkoholne pijače:
– destilirane pijače in žgane pijače z alkoholno stopnjo

nad 22% vol 1 liter (države članice lahko zahtevajo, da je
vsebina v eni sami steklenici), ali}

– destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z vinsko ali
alkoholno osnovo, z alkoholno stopnjo največ 22% vol.;
peneča vina, desertna vina 1 liter, ali

– mirna vina: 2 litra,
c) parfumi: 50 gramov, ali toaletne vode: 0,25 litra.

29. člen
Blago, našteto v 28. členu te uredbe, ki je v pošiljki v

količinah, ki presegajo predpisane v tem členu, je v celoti
izključeno iz pravice do uveljavljanja oprostitev plačila uvoz-
nih dajatev.

6. Poglavje
PREDMETI, PRIDOBLJENI Z DEDOVANJEM

30. člen
V skladu s 5. točko 161. člena carinskega zakona so

plačila uvoznih dajatev oproščeni predmeti, ki jih osebe, ki
stalno prebivajo v Republiki Sloveniji, podedujejo v tujini.

31. člen
(1) Oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim čle-

nom ne velja za naslednje predmete:
a) alkohol in alkoholne pijače,
b) tobak in tobačne izdelke,
c) komercialna prevozna sredstva,
d) predmete, ki se uporabljajo v obrti ali poklicu, razen

prenosnih instrumentov in naprav, ki jih je zapustnik uporab-
ljal v svoji obrti ali poklicu,

e) zaloge surovin in končnih proizvodov ter polproizvo-
dov,

f) živino in kmetijske proizvode v količinah, ki presegajo
običajne družinske potrebe.

(2) Oprostitev v skladu s prejšnjim členom ne velja za
predmete, kupljene z denarjem, dobljenim s prodajo pode-
dovanih predmetov ali za predmete, kupljene s podedova-
nim denarjem.

32. člen
(1) Oprostitev plačila uvoznih dajatev je mogoče odo-

briti za predmete, ki so bili deklarirani za sprostitev v prost
promet najpozneje v dveh letih od dneva pridobitve dedišči-
ne. Pristojni organi pa lahko ta rok podaljšajo zaradi pose-
bnih okoliščin.

(2) Podedovane predmete lahko upravičenec uvozi pri
istem carinskem organu v večih ločenih pošiljkah v roku, ki
ga določa prejšnji odstavek.

(3) Če upravičenec zaradi višje sile ni mogel uvoziti
podedovanih predmetov v dveh letih, se čas, ko je delovala
višja sila, ne všteva v ta rok.
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33. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev, mora sku-

paj s carinsko deklaracijo predložiti tudi akt pristojnega or-
gana v Republiki Sloveniji ali v tujini o podedovanju predme-
tov, ki jih uvaža.

(2) Da bi se uveljavila oprostitev za podedovane rablje-
ne predmete osebne garderobe zapustnika ali za njegove
predmete za osebno rabo, se lahko, ne glede na prejšnji
odstavek, priloži kot dokaz tudi smrtovnica.

34. člen
31. do 33. členi te uredbe se smiselno uporabljajo za

osebno lastnino, ki jo z dedovanjem pridobijo pravne osebe,
ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo in so registrirane na
carinskem območju.

7. Poglavje
ZDRAVILA

35. člen
V skladu s 6. točko 161. člena carinskega zakona so

plačila uvoznih dajatev oproščena zdravila za osebno upora-
bo, ki jih fizične osebe prinesejo s seboj ali prejmejo iz tujine
v pošiljkah.

36. člen
(1) Fizične osebe, ki stalno prebivajo v Republiki Slove-

niji, morajo za uveljavitev oprostitve carinskemu organu pre-
dložiti ustrezen zdravniški recept ali njegovo fotokopijo ozi-
roma drug dokument z identifikacijskimi podatki zdravila,
pacienta in zdravnika ter s podpisom zdravnika, v katerem je
razvidna potreba po zagotovitvi zdravila danemu pacientu.

(2) Fizične osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, morajo za uveljavitev oprostitve predloži-
ti carinskemu organu izjavo, da potrebuje zdravila za osebno
uporabo.

8. Poglavje
PREDMETI, POSEBEJ IZDELANI ZA IZOBRAŽEVANJE,

USPOSABLJANJE ALI ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

37. člen
(1) V skladu s 7. točko 161. člena carinskega zakona

se lahko uvozijo brez plačila uvoznih dajatev predmeti, pose-
bej izdelani za izobraževanje, usposabljanje ali zaposlovanje
telesno ali duševno prizadetih oseb, če:

a) jih uvozijo:
– invalidi sami za lastno uporabo ali
– invalidske organizacije, društva in zavodi, ki se ukvar-

jajo z usposabljanjem in zaposlovanjem invalidov in imajo za
opravljanje svoje dejavnosti ustrezna dovoljenja pristojnih
organov;

b) se enakovredni predmeti ne proizvajajo v Sloveniji.
(2) Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s tem

poglavjem se lahko uveljavlja le za predmete, ki so navedeni
v prilogah 2 in 3, ki sta sestavni del te uredbe.

38. člen
Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev iz 7. točke

161. člena carinskega zakona mora skupaj s carinsko de-
klaracijo predložiti dokaz, da mu je deklarirana specifična
oprema oziroma tehnični pripomoček neposredno potreben
za življenje in delo oziroma dokaz, da deklarirane nadome-
stne dele potrebuje za uporabo te opreme oziroma pripo-
močkov.

39. člen
Za odobritev uvoza brez plačila uvoznih dajatev za pred-

mete, ki so poslani v dar invalidom samim in za njihovo
lastno uporabo ali invalidskim organizacijam, društvom in
zavodom, se ne uporablja pogoj iz b) točke 37. člena te
uredbe, če je darilo bilo poslano brez komercialnih motivov.

9. Poglavje
GORIVO IN MAZIVO V REZERVOARJIH, KI SO
TOVARNIŠKO VDELANI V MOTORNA VOZILA

IN MOTORNA KOLESA

40. člen
(1) V skladu z 8. točko 161. člena carinskega zakona

je plačila uvoznih dajatev oproščeno gorivo v tovarniško
vdelanih rezervoarjih motornih vozil, motornih koles in spe-
cialnih kontejnerjev, ki se uvažajo na carinsko območje.

(2) Za tovarniško vdelane rezervoarje, v smislu prej-
šnjega odstavka se štejejo:

– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vsa
motorna vozila in motorna kolesa istega tipa in ki omogoča-
jo, da se gorivo direktno uporablja za pogon, kot tudi za
delovanje hladilnih in drugih naprav med transportom,

– plinski rezervoarji, vgrajeni v motorna vozila, ki za
pogon uporabljajo plin in rezervoarji, ki ustrezajo ostalim
sistemom, s katerimi so lahko motorna vozila opremljena in

– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vse
kontejnerje istega tipa in ki omogočajo, da se gorivo med
transportom direktno uporablja za delovanje hladilnih in dru-
gih naprav, s katerimi so specialni kontejnerji lahko oprem-
ljeni.

(3) Za specialne kontejnerje se štejejo vsi kontejnerji,
ki so opremljeni s posebnimi napravami za hladilne sisteme,
sisteme za dovajanje kisika, toplotno izolacijske ali druge
sisteme.

(4) Oprostitev ne velja za gorivo v dodatnih rezervoarjih
tudi, če so ti rezervoarji že tovarniško dodani vdelanemu
rezervoarju.

41. člen
(1) Gorivo, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev, se

sme uporabiti le v motornih vozilih oziroma motornih kolesih,
v katerih je bilo uvoženo, in se ne sme odstraniti iz tega
vozila oziroma kolesa in skladiščiti, razen v času nujnih
popravil vozila oziroma kolesa, niti se ne sme prodati niti
brezplačno prepustiti drugemu.

(2) Oprostitev se nanaša tudi na maziva, ki so v motor-
nih vozilih oziroma motornih kolesih in ki so potrebna za
njihovo normalno delovanje.

10. Poglavje
RASTLINSKI IN ŽIVINOREJSKI PROIZVODI, KI JIH

SLOVENSKI DRŽAVLJANI PRIDOBIJO NA POSESTVIH, KI
LEŽIJO V OBMEJNEM OBMOČJU SOSEDNJE DRŽAVE

42. člen
(1) V skladu z 9. točko 161. člena carinskega zakona

je plačila uvoznih dajatev oproščen uvoz poljedelskih, živi-
norejskih, čebelarskih, vrtnarskih in gozdarskih pridelkov
oziroma izdelkov, če slovenski državljani, ki opravljajo kme-
tijsko dejavnost v Republiki Sloveniji, pridelajo te izdelke na
svojih posestvih v obmejnem območju sosednje države.

(2) Oprostitve iz prejšnjega odstavka se uporabljajo le
za živinorejske proizvode tistih živali, ki izvirajo iz Republike
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Slovenije ali živali, ki so bile v Republiki Sloveniji sproščene
v prost promet ali imajo slovensko poreklo.

43. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev ne velja za tiste pre-

delane proizvode, ki so bili v obmejnem območju sosednje
države predelani ali obdelani bolj, kot je to običajno po
pridelovanju ali žetvi, zato, da bi se ohranila kvaliteta pridel-
ka oziroma proizvoda.

44. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila

uvoznih dajatev, mora predložiti dokazilo o lastništvu pose-
stev, ki ležijo v obmejnem območju sosednje države ter
izjavo o na omenjenih posestvih pridobljenih pridelkih ozi-
roma proizvodih iz prvega odstavka 42. člena te uredbe.
Oprostitev se odobri le za izdelke, ki jih na carinsko obmo-
čje prinese kmetijski pridelovalec oziroma so uvoženi v
njegovem imenu.

(2) 42. do 44. členi te uredbe se smiselno uporabljajo
za proizvode ribolovne ali ribogojne dejavnosti, ki jih na
jezerih ali vodnih poteh, ki mejijo na sosednje države, oprav-
ljajo slovenski ribiči in proizvode lovskih dejavnosti, ki jih
opravljajo na takšnih jezerih ali vodnih poteh slovenski špor-
tniki.

11. Poglavje
SEMENA, GNOJILA IN IZDELKI ZA OBDELAVO ZEMLJE

IN PRIDELKOV, KI JIH UVAŽAJO KMETIJSKI
PRIDELOVALCI IZ DRUGIH DRŽAV ZA UPORABO

NA POSESTVIH NA CARINSKEM OBMOČJU
REPUBLIKE SLOVENIJE

45. člen
(1) V skladu z 9. točko 161. člena carinskega zakona

se lahko uvozijo brez plačila uvoznih dajatev semena, gnojila
in izdelki za obdelavo zemlje in pridelkov, namenjeni za
uporabo na posestvih, ki se nahajajo na obmejnem območju
Republike Slovenije in katera upravljajo kmetijski prideloval-
ci, ki imajo prebivališče v sosednji državi.

(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka je omejena na
količine semena, gnojil ali drugih izdelkov, potrebnih za
opravljanje dejavnosti na posestvu ter če jih na carinsko
območje neposredno uvozi kmetijski pridelovalec ali se uvo-
zijo v njegovem imenu.

12. Poglavje
UČNI PRIPOMOČKI

46. člen
(1) V skladu z 10. točko 161. člena carinskega zakona

so plačila uvoznih dajatev oproščeni učni pripomočki, ki jih
za lastne potrebe v času študija oziroma po zaključku študija
prinesejo s seboj iz tujine tuji dijaki in študentje, ki se šolajo
v Republiki Sloveniji.

(2) Za učne pripomočke se štejejo predmeti in instru-
menti (vključno z osebnimi in žepnimi računalniki in pisalnimi
stroji), ki jih dijaki in študentje uporabljajo pri svojem študiju.

47. člen
(1) Oprostitev v skladu s tem poglavjem lahko upraviče-

nec uveljavlja največ enkrat v šolskem oziroma študijskem
letu.

(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoz-
nih dajatev, mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti

dokazilo, da je redno vpisan v izobraževalno ustanovo ter da
je uvoženo blago učni pripomoček.

(3) Kot dokazilo iz prejšnjega odstavka lahko upraviče-
nec predloži:

– potrdilo šole ali
– drug dokaz, ki ga carinski organ glede na okoliščine

posameznega primera lahko sprejme za ustreznega.

13. Poglavje
ČASTNA ODLIKOVANJA ALI NAGRADE

IN PRILOŽNOSTNA DARILA

48. člen
(1) V skladu z 11. točko 161. člena carinskega zakona

so plačila uvoznih dajatev oproščeni naslednji predmeti, če
njihova narava ali posamična vrednost kaže na to, da niso
uvoženi za komercialne namene:

a) odlikovanja, ki so jih osebam, s stalnim prebivali-
ščem na carinskem območju, podelile tuje vlade ali medna-
rodne organizacije;

b) pokali, medalje in podobni predmeti simbolične na-
rave, ki so bili podeljeni v drugi državi osebam, ki imajo
stalno prebivališče na carinskem območju kot darilo oziro-
ma izraz spoštovanja za njihovo delovanje na področjih kot
so umetnost, znanost, šport ali javna dela ali v znak prizna-
nja za zasluge ob posebnih priložnostih;

c) pokali, medalje in podobni predmeti simbolične na-
rave, ki jih organi ali osebe iz drugih držav brezplačno dode-
lijo osebam na carinskem območju za enake namene kakor
so navedeni pod točko b) tega člena.

(2) Oprostitev v skladu s tem poglavjem velja tudi za
pokale, medalje in podobne predmete simbolične narave, ki
jih uvozijo tuji organi ali tuje fizične osebe z namenom, da jih
brezplačno podelijo na carinskem območju, za enake na-
mene kot so omenjeni v točki b) prejšnjega odstavka.

49. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoz-

nih dajatev, mora predložiti carinskemu organu dokument,
ki ga izda organizator prireditve, da je odlikovanje, medaljo,
športno ali drugo trofejo oziroma podobne predmete simbo-
lične narave dobil v tujini na tekmovanju, razstavi ali drugi
prireditvi mednarodnega pomena.

(2) Namesto dokumenta iz prejšnjega odstavka, lahko
carinski organ sprejme tudi lastno izjavo upravičenca, če se
glede na okoliščine primera lahko šteje za ustrezno, kot tudi
v primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena.

50. člen
(1) Priložnostna darila v okviru mednarodnih odnosov

se lahko uvozijo brez plačila uvoznih dajatev, če gre za:
a) blago, ki ga na carinsko območje uvozijo osebe, ki

so bile na uradnem obisku v drugi državi in so ob tej prilož-
nosti takšno blago prejele v dar od državnih organov gostite-
ljice;

b) blago, ki ga na carinsko območje uvozijo osebe, ki
prihajajo na uradni obisk v Slovenijo in ob tej priložnosti
prinašajo takšno blago v dar državnim organom gostiteljice;

c) blago, ki ga v znak prijateljstva ali dobre volje pošlje v
dar tuji uradni organ ali skupina, ki opravlja dejavnost v
javnem interesu slovenskemu uradnemu organu ali skupini,
ki opravlja dejavnost v javnem interesu in je le-ta pridobil
mnenje pristojnega organa za uvoz takšnega blaga brez
plačila uvozne dajatve.

(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka se odobri le:
– če so takšna darila priložnostna,
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– če po naravi, vrednosti ali količini ne odražajo komer-
cialnih interesov in

– če se ne uporabljajo v komercialne namene.
(3) Oprostitev ne velja za alkohol, alkoholne pijače ter

tobak in tobačne izdelke.

14. Poglavje
BLAGO ZA BREZPLAČNO RAZDELITEV ŽRTVAM

NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ

51. člen
Dobrodelna ali človekoljubna organizacija, ki želi uve-

ljaviti oprostitev iz 12. točke 161. člena carinskega zakona,
mora skupaj s carinsko deklaracijo, predložiti carinskemu
organu:

1. izjavo, da bo uvoženo blago (npr. hrana, zdravila,
medicinski pripomočki, oblačila, šotori, bivalni kontejnerji)
uporabljeno izključno za brezplačno razdelitev med žrtve
naravnih nesreč, vojn ipd. ali da bo ostalo v lasti dobrodelnih
ali človekoljubnih organizacij, dano pa bo brezplačno na
razpolago prej omenjenim žrtvam; v primeru zdravil ustrezen
dokument države izvoznice o njihovi kakovosti, varnosti in
učinkovitosti, v primeru medicinskih pripomočkov pa CE
oznako,

2. dokazilo o dejanski dobrodelni oziroma človekolju-
bni dejavnosti.

52. člen
Za dobrodelne in človekoljubne organizacije se štejejo

prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so v skladu z
veljavno zakonodajo ustanovljene za namene reševanja so-
cialnih stisk in težav prebivalcev ter nudenju pomoči priza-
detim ob naravnih in drugih nesrečah ali v vojni.

53. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev velja le za tiste do-

brodelne in človekoljubne organizacije, ki vodijo knjigovod-
stvo, ki carinskemu organu omogoča nadzor nad njihovim
delovanjem in ki nudijo vsa potrebna jamstva za to, da jim
oprostitev plačila uvoznih dajatev ne omogoča zlorab ali
večjega omejevanja svobode konkurence.

54. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s 53. čle-

nom te uredbe ne velja za material in opremo, namenjeno za
obnovo prizadetih območij, razen za tisto opremo in materi-
al, ki ga dobi dobrodelna ali človekoljubna organizacija kot
solidarnostno in brezplačno pomoč za izvajanje svojih pro-
gramov za pomoč ljudem, prizadetih ob naravnih in drugih
nesrečah ali v vojni.

55. člen
(1) Dobrodelne ali človekoljubne organizacije, ki ne

izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila uvoznih dajatev
ali, ki so zahtevale, da bi uporabile blago, ki je oproščeno
plačila uvoznih dajatev oproščeno blago za druge namene
kot so predvideni v 53. členu te uredbe, morajo to nemudo-
ma sporočiti pristojnemu carinskemu organu.

(2) V primeru, da blago ne izpolnjuje več pogojev za
oprostitev plačila uvoznih dajatev in dobrodelna ali človeko-
ljubna organizacija to blago prepusti drugi dobrodelni ali
človekoljubni organizaciji, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev
plačila uvoznih dajatev v skladu s 53. členom te uredbe ali
dobrodelni ali človekoljubni organizaciji, ki izpolnjuje pogoje
za oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s 60. členom
te uredbe, se oprostitev dovoli, če ta organizacija uporablja

blago v skladu z nameni, ki opravičujejo pravico do oprosti-
tve. V drugih primerih je blago zavezano plačilu uvoznih
dajatev.

(3) Blago, ki ga dobrodelna ali človekoljubna organiza-
cija, ki je upravičena do oprostitve plačila uvoznih dajatev,
uporablja za druge namene kot so predvideni v 53. členu te
uredbe, je zavezano plačilu uvoznih dajatev, ki se obračuna-
jo v skladu s carinskim zakonom.

15. Poglavje
MATERIAL ZA POSTAVITEV, VZDRŽEVANJE ALI

OKRASITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ, GROBOV ALI
POKOPALIŠČ VOJNIH ŽRTEV; KRSTE, ŽARE ALI

POGREBNI ARTIKLI

56. člen
V skladu s 13. točko 161. člena carinskega zakona je

plačila uvoznih dajatev oproščen material, ki se uporablja za
postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih obeležij, gro-
bov ali pokopališč vojnih žrtev iz drugih držav, ki so pokopa-
ne na carinskem območju in jih v skladu s predpisi, ki
urejajo pokopališko in pogrebno dejavnost oziroma vojna
grobišča, uvažajo s strani pristojnih organov pooblaščene
organizacije.

57. člen
Plačila uvoznih dajatev so oproščeni tudi:
a) krste s posmrtnimi ostanki in žare s pepelom pokoj-

nika, ter cvetje in drugi artikli, ki običajno spremljajo krste in
žare;

b) cvetje in drugi okrasni predmeti, ki jih prinese ose-
ba, ki živi v tujini in ki prisostvuje pogrebu ali prihaja okrasiti
grobove na carinskem območju Republike Slovenije, če to
blago niti po svoji naravi niti po količini ne odraža nobenih
komercialnih namenov.

16. Poglavje
BLAGO ZA DOBRODELNE IN ČLOVEKOLJUBNE

ORGANIZACIJE

58. člen
(1) V skladu s 1. točko 162. člena carinskega zakona

je plačila uvoznih dajatev oproščeno naslednje blago, če ga
uvažajo državni organi in organizacije ter dobrodelne in člo-
vekoljubne organizacije, opredeljene v 52. in 53. členu te
uredbe:

a) osnovne življenjske potrebščine, ki jih uvozijo za
brezplačno razdelitev osebam, potrebnim pomoči;

b) vsakovrstno blago, ki jim ga brezplačno in brez ko-
mercialnih namenov pošlje tuja oseba ali organizacija, zara-
di zbiranja prispevkov na priložnostnih dobrodelnih ali člove-
koljubnih prireditvah, za pomoč pomoči potrebnim osebam;

c) oprema in pisarniški material, ki jim ga brezplačno in
brez komercialnih namenov pošlje tuja oseba ali tuja organi-
zacija, da se uporabi izključno zaradi zadovoljitve njihovih
delovnih potreb ali izvrševanja njihovih nalog.

(2) Izraz “osnovne življenjske potrebščine” iz točke a)
prvega odstavka tega člena pomeni blago, ki je potrebno za
zadovoljitev nujnih človeških potreb npr. hrana, zdravila,
oblačila, posteljnina, šotori in bivalni kontejnerji.

59. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim

členom ne velja za:
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a) alkohol in pijače, ki vsebujejo alkohol,
b) tobak in tobačne izdelke,
c) kavo in pravi čaj,
d) motorna vozila razen reševalnih vozil in vozil konstru-

iranih za prevoz blaga, ki jih dobi dobrodelna ali človekolju-
bna organizacija brezplačno kot solidarnostno pomoč za
opravljanje svojega dela v okviru mednarodne pomoči Re-
publiki Sloveniji.

60. člen
Za izvajanje tega poglavja se smiselno uporablja

55. člen te uredbe.

61. člen
Dobrodelna ali človekoljubna organizacija, ki želi uve-

ljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev, mora predložiti sku-
paj s carinsko deklaracijo:

1. izjavo, da bo uvoženo blago uporabljeno izključno
za neposredno izvedbo dobrodelnih oziroma človekoljubnih
nalog,

2. dokazilo, da je ustanovljena za opravljanje dobrodel-
ne oziroma človekoljubne dejavnosti in se z njo tudi dejan-
sko ukvarja,

3. za blago iz točke b) in c) 58. člena te uredbe ter za
reševalna vozila in vozila konstruirana za prevoz blaga doka-
zilo, da je blago uvozila brezplačno,

4. za zdravila ustrezen dokument države izvoznice o
njihovi kakovosti, varnosti in učinkovitosti, v primeru medi-
cinskih pripomočkov pa CE oznako.

62. člen
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev plačila

uvoznih dajatev za reševalno vozilo oziroma vozilo konstrui-
rano za prevoz blaga, ki ga upravičenec uvozi iz tujine, na
carinski deklaraciji.

(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpiše nasled-
njo opombo:

“Če upravičenec odtuji reševalno vozilo oziroma vozilo
konstruirano za prevoz blaga v treh letih od dneva prepusti-
tve, mora plačati uvozne dajatve v skladu s Carinskim zako-
nom.”

(3) V prometno dovoljenje reševalnega vozila oziroma
vozila konstruiranega za prevoz blaga, za katerega je bila
uveljavljena oprostitev, se v rubriko “Opomba“ vpiše nasled-
nje besedilo:

“Reševalno vozilo oziroma vozilo konstruirano za pre-
voz blaga se ne sme brez plačila uvoznih dajatev odtujiti do
(vpiše se datum poteka roka iz prejšnjega odstavka). Reše-
valno vozilo oziroma vozilo konstruirano za prevoz blaga, je
namenjeno izključno za opravljanje dobrodelnih oziroma člo-
vekoljubnih nalog.”

(4) Uporabo reševalnega vozila oziroma vozila konstru-
iranega za prevoz blaga, uvoženega brez plačila uvoznih
dajatev v skladu z zakonom kontrolirajo poleg carinskih or-
ganov tudi policija ter pristojni inšpekcijski organi, ki o ugo-
tovljenih nepravilnostih obveščajo carinske organe.

(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme regis-
trirati reševalnega vozila oziroma vozila konstruiranega za
prevoz blaga, ki ga je upravičenec uvozil brez plačila uvoznih
dajatev, na drugo pravno ali fizično osebo, preden poteče
rok iz drugega odstavka tega člena, če upravičenec ne
predloži listine carinskega organa, da je bila uvozna dajatev
plačana v skladu s carinskim zakonom.

63. člen
(1) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega

roka iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesre-

čo in je bilo vozilo poškodovano za več kot 70% tržne
vrednosti vozila na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo
proda, ne da bi plačal uvozne dajatve.

(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoz-
nih dajatev v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinske-
mu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovane-
ga vozila, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.

17. Poglavje
OPREMA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

64. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu z 2. točko

162. člena carinskega zakona velja le za opremo, ki je bila
sproščena v prost promet pred potekom 12 mesecev od
dneva, ko je imetnik v državi odhoda prenehal opravljati
svojo dejavnost.

65. člen
Za imetnika opreme za opravljanje dejavnosti se za

izvajanje te uredbe štejejo pravne osebe in podjetniki posa-
mezniki oziroma obrtniki, ki so vpisani v predpisano eviden-
co in ki so deklarirano opremo uporabljali za opravljanje
svoje dejavnosti ter kmetje, ki so kot lastniki, imetniki pravi-
ce uporabe ali uživalci zemljišča vpisani v katastrskem ope-
ratu.

66. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoz-

nih dajatev mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti:
1. potrdilo pristojnega organa, da mu je dovoljeno

ukvarjati se z določeno dejavnostjo (potrdilo o registrirani
dejavnosti), za katero uvaža opremo oziroma, da opravlja
kmetijsko dejavnost in da je davčni zavezanec za davek od
dohodka iz kmetijske dejavnosti, za opravljanje katere uvaža
opremo. Če dovoljenja za opravljanje določene dejavnosti ni
mogoče dobiti pred uvozom opreme, predloži upravičenec
potrdilo pristojnega organa, da po predpisih izpolnjuje po-
goje za ukvarjanje z določeno dejavnostjo, za katero uvaža
opremo, v 6 mesecih od dneva uvoza pa mora predložiti
potrdilo, da mu je dovoljeno ukvarjati se z zadevno dejav-
nostjo;

2. seznam opreme, ki jo uvaža oziroma jo namerava
uvoziti pozneje;

3. dokazilo o prenehanju opravljanja dejavnosti v tujini,
ki ga izda pristojni organ v tujini;

4. dokazilo o tem, da je bil lastnik opreme 12 mesecev
pred preselitvijo dejavnosti.

(2) Seznam opreme predloži upravičenec v dveh izvo-
dih skupaj s carinsko deklaracijo. Na seznamih carinski
organ potrdi, katere predmete je upravičenec uvozil in kolik-
šna je njihova vrednost. En izvod seznama priloži carinski
organ deklaraciji, drugega pa vrne upravičencu. Če upravi-
čenec del opreme uvozi pozneje, mora predložiti to opremo
istemu carinskemu organu in predložiti tudi potrjeni seznam
predmetov, ki mu ga je ta carinski organ vrnil.

67. člen
Določila tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za

opremo v lasti oseb, ki se ukvarjajo s svobodnimi poklici in
opremo v lasti pravnih oseb, ki se ukvarjajo z neprofitnimi
dejavnostmi in jih selijo na carinsko območje.
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18. Poglavje
MUZEJI IN UMETNIŠKE GALERIJE, JAVNE KNJIŽNICE,
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA TER ARHIVI

68. člen
Oprostitev v skladu s 3. točko 162. člena carinskega

zakona se odobri le, če so predmeti uvoženi za:
– javne muzeje, javne galerije, Narodno in univerzitet-

no knjižnico, javne knjižnice in javne arhive, ali
– zasebne muzeje, zasebne galerije in zasebne knjižni-

ce (oziroma subjekte, ki opravljajo knjižnično dejavnost na
podlagi koncesije oziroma javne službe), ki pridobijo sogla-
sje Ministrstva za kulturo in niso namenjeni za nadaljnjo
prodajo.

69. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoz-

nih dajatev, mora predložiti skupaj s carinsko deklaracijo:
– izjavo, da predmeti niso namenjeni za nadaljnjo pro-

dajo in
– ustrezno potrdilo, da gre za javno ustanovo iz prve

alinee prejšnjega člena oziroma soglasje Ministrstva za kul-
turo.

(2) Soglasje Ministrstva za kulturo iz druge alinee prej-
šnjega odstavka se lahko izda za vsak primer posebej ali za
določeno obdobje. Če se soglasje izda za določeno obdob-
je, mora biti v soglasju navedeno tudi blago, na katero se
soglasje nanaša in rok veljavnosti soglasja.

19. Poglavje
ZNANSTVENI INSTRUMENTI IN OPREMA

70. člen
(1) V skladu s 4. točko 162. člena carinskega zakona

so plačila uvoznih dajatev oproščeni znanstveni instrumen-
ti in oprema, če je uvožena izključno za nekomercialne
namene.

(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka se nanaša samo
na znanstvene instrumente in opremo, ki se ne izdeluje v
Republiki Sloveniji in ki je namenjena za:

– javna podjetja in javne zavode, ki se ukvarjajo z znan-
stveno raziskovalno dejavnostjo, ali

– zasebna podjetja in zasebne zavode ali zasebnike, ki
so registrirani za raziskovalno dejavnost in ki pridobijo mne-
nje ministrstva, pristojnega za znanost za oprostitev plačila
uvoznih dajatev.

(3) Mnenje ministrstva, pristojnega za znanost iz 2.
alinee drugega odstavka tega člena, se lahko izda za vsak
primer posebej ali za določeno obdobje. Če se mnenje izda
za določeno obdobje, mora biti v njemu navedeno tudi bla-
go, na katerega se nanaša.

71. člen
(1) Oprostitev iz prejšnjega člena se lahko odobri tudi

za rezervne dele za znanstvene instrumente in opremo, ki se
ne izdelujejo v Republiki Sloveniji in ki se uvažajo istočasno
kot znanstveni instrumenti in oprema ali ki so uvoženi nakna-
dno, če se lahko ugotovi, da so namenjeni izključno za
znanstvene instrumente in opremo:

– ki je bila predhodno že oproščena plačila uvoznih
dajatev in pod pogojem, da se ta oprema v času, ko se
zahteva oprostitev za rezervne dele, še vedno uporablja za
znanstveno raziskovalne namene, ali

– ki je bila upravičena do oprostitve v času, ko se
oprostitev zahteva za rezervne dele.

(2) Oprostitev iz prejšnjega člena se lahko pod istimi
pogoji kot so določeni v prejšnjem odstavku odobri tudi za
orodje, ki se uporablja za vzdrževanje, pregledovanje, pre-
verjanje ali popravilo opreme iz prejšnjega odstavka.

72. člen
(1) Kot znanstveni instrumenti in oprema v skladu s 70.

členom te uredbe se štejejo instrumenti in oprema, ki je
zaradi svojih objektivnih tehničnih lastnosti in rezultatov, ki
jih dosega oziroma jih je sposobna doseči, pretežno ali
izključno namenjena za znanstveno raziskovalne namene.
Kot taka oprema se šteje tudi ustrezna programska oprema.

(2) Za uvoz za nekomercialne namene se za izvajanje
70. člena te uredbe šteje uvoz znanstvenih instrumentov ali
opreme, ki je namenjena za neprofitna znanstvena razisko-
vanja ali za izobraževalne namene.

73. člen
Za oprostitev plačila uvoznih dajatev pri uvozu znan-

stvenih instrumentov in opreme ter orodja, ki ga pošilja
pravna ali fizična oseba, s sedežem izven carinskega ob-
močja upravičencu iz 70. člena te uredbe brezplačno kot
darilo ali dotacijo, se ne uporablja pogoj, da ni domače
proizvodnje.

74. člen
Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih

dajatev, mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti še:
1. dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz

70. člena te uredbe;
2. potrdilo splošnega združenja ustrezne industrijske

panoge, da se blago, ki se uvaža, ne proizvaja v Republiki
Sloveniji;

3. lastno izjavo, da je blago namenjeno neposredno
opravljanju znanstveno raziskovalnega dela,

4. dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz
71. člena te uredbe, če gre za uvoz rezervnih delov ali
orodja.

75. člen
(1) Upravičenec, ki ne izpolnjuje več pogojev za opro-

stitev plačila uvoznih dajatev ali, ki želi uporabiti blago, ki je
oproščeno plačila uvoznih dajatev za druge namene kot so
predvideni s to uredbo, mora to nemudoma sporočiti pristoj-
nemu carinskemu organu.

(2) Blago, ki ostane v posesti upravičenca, ki ne izpol-
njuje več pogojev za oprostitev plačila uvoznih dajatev je
zavezano plačilu uvoznih dajatev, ki se obračunavajo v skla-
du z drugim odstavkom 166. člena carinskega zakona.

20. Poglavje
FARMACEVTSKI PROIZVODI, KI SE UPORABLJAJO
NA MEDNARODNIH ŠPORTNIH MANIFESTACIJAH

76. člen
V skladu s 5. točko 162. člena carinskega zakona so

plačila uvoznih dajatev oproščeni farmacevtski proizvodi za
humano oziroma veterinarsko rabo, ki so namenjeni športni-
kom oziroma živalim, ki sodelujejo na mednarodnih športnih
manifestacijah, organiziranih na carinskem območju in sicer
v okviru količin, ki so potrebne za zadovoljitev njihovih ose-
bnih potreb v času bivanja na tem območju.

77. člen
(1) Športniki oziroma lastniki živali, ki želijo uveljaviti

oprostitev plačila uvoznih dajatev morajo predložiti carinske-
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mu organu izjavo, da potrebujejo farmacevtske proizvode za
zadovoljitev njihovih osebnih potreb v času bivanja na carin-
skem območju in izjavo organizatorja o njihovem sodelova-
nju na mednarodni športni manifestaciji.

(2) Namesto posamičnih izjav organizatorja iz prejšnje-
ga odstavka lahko le-ta carinski upravi predloži skupen spi-
sek vseh sodelujočih na mednarodni športni manifestaciji in
navede čas in kraj vstopa teh oseb na carinsko območje.

21. Poglavje
BIOLOŠKE ALI KEMIČNE SUBSTANCE ZA RAZISKAVE,
TERAPEVTSKE SUBSTANCE ČLOVEŠKEGA IZVORA IN

REAGENTI ZA UGOTAVLJANJE KRVNIH SKUPIN IN VRST
TKIV

78. člen
(1) V skladu s 6. točko 162. člena carinskega zakona

so oproščene uvoznih dajatev biološke ali kemične substan-
ce (snovi), če se enakovredne ne proizvajajo na carinskem
območju, in ki se uvažajo izključno v nekomercialne name-
ne (oziroma za živali, ki se uvažajo za enake namene in so
posebej pripravljene za laboratorijsko uporabo).

(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka je omejena na
živali in biološke ali kemične snovi, ki so namenjene za:

– javne zavode, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževa-
njem ali znanstvenimi raziskavami ter tiste oddelke javnih
zavodov, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znan-
stvenimi raziskavami ali

– zasebna podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z izobra-
ževanjem ali znanstvenimi raziskavami in imajo mnenje pri-
stojnih organov, da gre za izdelke, ki so lahko oproščeni
uvoznih dajatev.

79. člen
(1) Na podlagi 6. točke 162. člena carinskega zakona

se lahko uvozi brez plačila uvoznih dajatev tudi naslednje
blago:

– terapevtske substance (snovi) človeškega izvora,
– reagente za ugotavljanje krvnih skupin in
– reagente za ugotavljanje vrst tkiv.
(2) Za namene prejšnjega odstavka imajo naslednji

pojmi naslednji pomen:
– »terapevtske substance človeškega izvora« pomeni-

jo človeško kri in njene derivate (polna človeška kri, dehidri-
rana človeška plazma, humani albumin in določene raztopi-
ne proteinske frakcije človeške plazme, humani imunoglo-
bulin in humani fibrinogen 9,

– »reagenti za ugotavljanje krvnih skupin« pomenijo vse
reagente, človeške, živalske, rastlinske ali druge, ki se upo-
rabljajo za ugotavljanje krvnih skupin in za odkrivanje neskla-
dnosti krvi,

– »reagenti za ugotavljanje vrst tkiv« pomenijo vse rea-
gente, človeške, živalske, rastlinske ali druge, ki se uporab-
ljajo za določanje vrst človeških tkiv.

80. člen
(1) Oprostitev plačila uvoznih dajatev iz prejšnjega čle-

na je omejena na proizvode, ki:
– so namenjeni ustanovam ali laboratorijem, ki so jih

priznali pristojni organi, za uporabo izključno v nekomercial-
ne zdravstvene ali znanstvene namene,

– jih spremlja certifikat o skladnosti, ki ga je izdal us-
trezno priznan organ tuje države, iz katere proizvod prihaja,

– se nahajajo v posodah s posebno nalepko za identifi-
kacijo.

(2) Oprostitev velja tudi za posebno pakiranje, ki je
nujno za prevoz zdravilnih učinkovin človeškega izvora ali
reagentov za ugotavljanje krvnih skupin ali vrst tkiv ter topila
in opremo, ki so potrebni za njihovo uporabo in so priloženi
pošiljkam.

22. Poglavje
INSTRUMENTI ZA MEDICINSKE RAZISKAVE

81. člen
(1) V skladu s 7. točko 162. člena carinskega zakona

so plačila uvoznih dajatev oproščeni instrumenti in naprave
za uporabo pri medicinskih raziskavah za diagnostiko ali
zdravljenje.

(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka je omejena na:
– instrumente in naprave, podarjene zdravstvenim or-

ganom, bolnišničnim oddelkom ali raziskovalnim ustano-
vam, katerim so pristojni organi izdali mnenje, da gre za
izdelke, ki so lahko oproščeni uvoznih dajatev, ali ki jih
kupijo takšni zdravstveni organi, bolnišnice ali raziskovalne
ustanove v celoti s sredstvi, ki jih je dala dobrodelna ali
človekoljubna organizacija, ali s prostovoljnimi prispevki, če
je ugotovljeno, da:

a) se enakovredni instrumenti in naprave ne proizvajajo
v Sloveniji,

b) donacija zadevnih instrumentov ali naprav ne vsebu-
je komercialnih namenov s strani donatorja;

– rezervne dele, sestavne dele ali dodatke za takšne
instrumente ali naprave, če so takšni rezervni deli, sestavni
deli ali dodatki uvoženi sočasno s takšnimi instrumenti in
napravami, ali če so uvoženi kasneje in je mogoče dokazati,
da so namenjeni za instrumente ali naprave, ki so bili pred
tem uvoženi brez plačila uvoznih dajatev;

– orodje, ki se uporablja za vzdrževanje, preglede, kali-
bracije ali popravila takšnih instrumentov ali naprav, če je
takšno orodje uvoženo sočasno s takšnimi instrumenti in
napravami, ali če je uvoženo kasneje in je mogoče dokazati,
da je namenjeno za instrumente ali naprave, ki so bili pred
tem uvoženi brez plačila uvoznih dajatev.

23. Poglavje
VZORCI BLAGA NEZNATNE VREDNOSTI

82. člen
(1) V skladu s 1. točko 163. člena carinskega zakona

so plačila uvoznih dajatev oproščeni vzorci blaga neznatne
vrednosti, ki so namenjeni za pridobivanje naročil tovrstnega
blaga, ki bo uvoženo na carinsko območje.

(2) Kot vzorec blaga iz prejšnjega odstavka se šteje
tisto blago, ki je reprezentativno za določeno skupino blaga
in ki je glede izgleda ter količine neuporabno za kakršnekoli
druge namene, razen za pospeševanje prodaje blaga iste
vrste in kvalitete.

83. člen
(1) Upravičenec mora skupaj s carinsko deklaracijo

predložiti carinskemu organu izjavo, da so mu deklarirani
vzorci blaga poslani brezplačno in da jih bo uporabljal iz-
ključno v namene iz prvega odstavka prejšnjega člena.

(2) Carinski organ lahko zahteva, da se posamezni
vzorci napravijo trajno neuporabni za trgovske namene (s
tem, da jih žigosa, preluknja ali na kak drug način), vendar
tako, da ne izgubijo lastnosti vzorca.
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24. Poglavje
TISKOVINE IN REKLAMNI MATERIAL

84. člen
V skladu z 2. točko 163. člena carinskega zakona so

plačila uvoznih dajatev oproščene tiskovine, kot so katalogi,
ceniki, navodila za uporabo in brošure in reklamni material,
če se nanašajo na:

a) blago za prodajo ali najem,
b) prometne storitve, storitve zavarovanja ali bančne

storitve, ki jih ponujajo osebe s sedežem izven carinskega
območja.

85. člen
Oprostitev velja le za tiskovine, ki izpolnjujejo naslednje

pogoje:
a) iz tiskovin mora biti jasno razvidno ime podjetja, ki

proizvaja, prodaja ali oddaja v najem ustrezno blago ali, ki
nudi ustrezne storitve;

b) vsaka pošiljka sme vsebovati največ eno reklamno
tiskovino ali posamezen primerek vsake tiskovine, če je
pošiljka sestavljena iz večih tiskovin. Pošiljka, ki vsebuje več
izvodov istih tiskovin je lahko kljub temu oproščena plačila
uvoznih dajatev, če njena bruto teža ne presega enega
kilograma;

c) tiskovine ne smejo biti predmet zbirnih pošiljk istega
pošiljatelja istemu naročniku.

86. člen
Plačila uvoznih dajatev so v skladu s 84. členom te

uredbe oproščeni tudi predmeti brez komercialne vrednosti,
ki jih dobavitelj brezplačno pošilja svojim strankam in ki jih je
mogoče uporabiti le v reklamne namene.

25. Poglavje
PROIZVODI NAMENJENI UPORABI NA SEJMU,

RAZSTAVI ALI PODOBNI PRIREDITVI

87. člen
(1) V skladu s 3. točko 163. člena carinskega zakona,

je plačila uvoznih dajatev oproščeno naslednje blago:
a) majhni vzorci blaga, proizvedenega izven carinskega

območja, namenjeni za razstavljanje na sejmu, razstavi ali
podobni prireditvi, če:

– so kot taki brezplačno uvoženi ali so na sejmu, raz-
stavi ali podobni prireditvi pridobljeni iz nepakirane količine
blaga, ki se uvozi izključno zaradi predstavitve na sejmu,
razstavi ali podobni prireditvi,

– se delijo brezplačno izključno obiskovalcem med pri-
reditvijo,

– imajo v primerjavi s ceno za mersko enoto istovrstne-
ga blaga majhno vrednost,

– jih je v vzorčnih ovitkih očitno manj kot jih je v stan-
dardnih ovitkih za prodajo na drobno,

– se v primeru živil in pijač, ki niso pakirane tako kot je
določeno v prejšnji alinei, potrošijo na sejmu, razstavi ali
podobni prireditvi,

– njihova skupna vrednost in količina ustreza naravi
sejma, razstave ali podobne prireditve ter številu obiskoval-
cev, trajanju prireditve in razstavljalčeve udeležbe;

b) blago, izključno uvoženo za to, da se na sejmu,
razstavi ali podobni prireditvi predstavi blago ali delovanje
stroja ali aparata tuje izdelave, če se to blago ob tem porabi
ali uniči in katerega skupna vrednost in količina ustreza
naravi sejma, razstave ali podobne prireditve ter številu obi-
skovalcev, trajanju prireditve in razstavljalčeve udeležbe;

c) različni materiali manjše vrednosti kot so barve, laki,
tapete in podobno, ki se porabijo za postavitev, opremljanje
in okrasitev začasnih stojnic tujih razstavljalcev;

d) reklamne tiskovine kot so katalogi, prospekti, ceniki,
reklamni plakati, koledarji (ilustrirani ali ne), neuokvirjene
fotografije in ostali artikli, ki se brezplačno razdelijo obisko-
valcem kot propagandni material za tuje blago, ki je razstav-
ljeno na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi in katerih sku-
pna vrednost in količina ustreza naravi sejma, razstave ali
podobne prireditve ter številu obiskovalcev, trajanju priredi-
tve in razstavljalčeve udeležbe.

(2) Za sejem, razstavo ali podobno prireditev v skladu s
prejšnjim odstavkom se šteje:

a) sejem, razstava ali podobna prireditev s področja
trgovine, industrije, kmetijstva ali domače obrti;

b) razstava ali prireditev, organizirana v dobrodelne
namene;

c) razstava ali prireditev, organizirana predvsem za po-
speševanje znanosti, tehnike, umetnosti, izobraževalnega,
kulturnega, športnega ali verskega sodelovanja, sodelova-
nja na področju turizma, domače obrti, dela sindikatov ali
zaradi mednarodnega sporazumevanja;

d) srečanja predstavnikov mednarodnih organizacij ali
združenj;

e) uradne slovesnosti in spominski shodi; razen razstav
prirejenih za zasebne namene v prodajalnah ali drugih po-
slovnih prostorih zaradi prodaje tujega blaga.

88. člen
V skladu s tem poglavjem oprostitev plačila uvoznih

dajatev ne velja za:
– alkohol in alkoholne pijače,
– tobak ali tobačne proizvode,
– parfume in toaletne vode,
– gorivo in kurivo.

26. Poglavje
PROIZVODI UVOŽENI ZARADI PREIZKUŠANJA,

PREISKOVANJA, ANALIZIRANJA ALI TESTIRANJA

89. člen
V skladu s 4. točko 163. člena carinskega zakona je

plačila uvoznih dajatev oproščeno le blago, ki je zaradi dolo-
čitve njegove sestave, kvalitete ali drugih tehničnih značilno-
sti blaga, namenjeno preizkušanju, preiskovanju, analizira-
nju ali testiranju, za potrebe zbiranja informacij ali za potrebe
industrijskih oziroma komercialnih raziskav.

90. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev iz prejšnjega člena je

dovoljena le za takšno količino blaga, kolikor je nujno potre-
bna zaradi namena uvoza. Carinski organ preveri, če je
količina ustrezna glede na namen in vrsto blaga.

91. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s tem pogla-

vjem ne velja za blago:
– ki je po končanem preizkušanju, preiskovanju, anali-

ziranju ali testiranju namenjeno prodaji ali
– uporabljeno pri preizkušanju, preiskovanju, analizira-

nju ali testiranju zaradi pospeševanja prodaje.

92. člen
Razen v primerih iz 93. člena te uredbe se oprostitev

dovoli le pod pogojem, da se blago med preizkušanjem,
preiskovanjem, analiziranjem ali testiranjem v celoti porabi
ali uniči.
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93. člen
(1) Oprostitev plačila uvoznih dajatev se lahko dovoli

tudi za blago, ki ni v celoti porabljeno ali uničeno med
preizkušanjem, preiskovanjem, analiziranjem ali testiranjem
pod pogojem, da se preostanek blaga, s soglasjem carin-
skega organa in pod carinskim nadzorom:

– uniči na stroške uvoznika,
– predela v blago brez komercialne vrednosti,
– brezplačno prepusti carinskim organom v prosto raz-

polaganje,
– v utemeljenih primerih ponovno izvozi.
(2) Z blagom iz prvega odstavka tega člena je mišljeno

blago, ki je rezultat preizkušanja, preiskovanja, analiziranja
ali testiranja ali blago, ki dejansko ni bilo uporabljeno.

94. člen
(1) Razen v primerih iz prvega odstavka prejšnjega

člena je preostalo blago po zaključku preizkušanja, preisko-
vanja, analiziranja ali testiranja iz 89. člena te uredbe, zave-
zano plačilu uvoznih dajatev, ki se obračunajo na podlagi
podatkov, ki veljajo za preostalo blago ob zaključku preizku-
šanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja. Kot carinska
vrednost se upošteva vrednost preostalega blaga ob za-
ključku preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja.

(2) Če se preostalo blago predela v odpadek, lahko na
podlagi pisne prošnje upravičenca carinski organ dovoli, da
se uvozne dajatve obračunajo upoštevaje carinske stopnje,
ki v času predelave veljajo za tak odpadek.

95. člen
Rok, v katerem mora biti zaključeno preizkušanje, pre-

iskovanje, analiziranje ali testiranje ter izvedene upravne
formalnosti za zagotovitev predpisane uporabe blaga, določi
carinski organ z uradnim zaznamkom na carinski deklaraciji.

27. Poglavje
TURISTIČNA INFORMATIVNA DOKUMENTACIJA

96. člen
V skladu s 5. točko prvega odstavka 163. člena Carin-

skega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni:
a) turistična informativna dokumentacija (prospekti, bro-

šure, knjige, revije, vodiči, uokvirjeni in neuokvirjeni poster-
ji, neuokvirjene fotografije in fotografske povečave, ilustrira-
ni in neilustrirani zemljevidi in ilustrirani koledarji), ki je na-
menjena za brezplačno razdelitev in katere glavni namen je
spodbujati obisk tujih držav, predvsem obiskovanje kultur-
nih, turističnih, športnih, verskih, gospodarskih ali strokov-
nih srečanj in prireditev, če je očitna splošna narava njenih
spodbujevalnih namenov. Takšna dokumentacija ne sme
vsebovati več kot 25% tujih privatnih komercialnih reklam in
ne sme vsebovati privatnih komercialnih reklam za podjetja
in posameznike s sedežem v Republiki Sloveniji;

b) listi in letopisi tujih hotelov, ki jih izdajajo uradne tuje
turistične agencije ali se izdajajo po njihovem naročilu ter tuji
vozni redi tujih prevoznikov, ki poslujejo v tujini, če so name-
njeni za brezplačno razdelitev in če ne vsebujejo več kot
25% tujih privatnih komercialnih reklam in ne vsebujejo pri-
vatnih komercialnih reklam za podjetja in posameznike s
sedežem v Republiki Sloveniji;

c) tehnični material, ki ga uradne tuje turistične agenci-
je pošiljajo svojim pooblaščenim zastopnikom ali korespon-
dentom, če ni namenjen za nadaljnjo razdelitev, kot npr.
letopisi, seznami telefonskih številk in številk za telefax, ho-
telski ceniki, sejemski katalogi, vzorci domače obrti majhne
vrednosti ter prospekti muzejev, univerz, zdravilišč ali drugih
podobnih ustanov.

97. člen
Upravičenec mora predložiti skupaj s carinsko deklara-

cijo izjavo, da bo deklarirano blago uporabljal za namene,
določene v prejšnjem členu.

28. Poglavje
BLAGO POSLANO V ZVEZI Z BLAGOVNIMI ZNAMKAMI,
PATENTI TER MODELI IN SPREMLJAJOČI DOKUMENTI

98. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoz-

nih dajatev v skladu s 6. točko 163. člena carinskega zako-
na, mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti še pisno
izjavo o namenu uporabe dokumentacije, če namen ni razvi-
den iz same carinske deklaracije.

(2) V smislu 6. točke 163. člena carinskega zakona so
plačila uvoznih dajatev oproščeni tudi vzorci in skice.

(3) Oprostitev iz prvega oziroma drugega odstavka tega
člena je mogoče uveljaviti samo v tistih primerih, ko se blago
oziroma spremljajoče dokumente pošilja subjektom, ki se
ukvarjajo z zavarovanjem pravic intelektualne lastnine.

29. Poglavje
KRMA ZA ŽIVALI MED TRANSPORTOM; MATERIALI

POTREBNI ZA ZAVAROVANJE BLAGA MED
TRANSPORTOM

99. člen
V skladu s 7. točko 163. člena carinskega zakona je

plačila uvoznih dajatev oproščena krma katerekoli vrste,
naložena na prevozno sredstvo, ki se uporablja med prevo-
zom živali iz tuje države na carinsko območje ali preko
njega.

100. člen
V skladu s 7. točko 163. člena carinskega zakona so

plačila uvoznih dajatev oproščeni naslednji materiali:
– stelja za prevoz živali ter
– materiali kot so vrvi, slama, papir, karton, les, plasti-

ka ipd., ki se uporablja za zavarovanje in pritrditev blaga na
prevoznem sredstvu med transportom iz tujine na carinsko
območje ali preko njega in običajno niso ponovno uporabni.

30. Poglavje
RAZLIČNI DOKUMENTI IN BLAGO

101. člen
Dokumenti in blago, navedeno v 164. členu carinske-

ga zakona, je lahko oproščeno plačila uvoznih dajatev na
podlagi pisne izjave upravičenca o namenu uporabe blaga,
ki se mora predloži skupaj s carinsko deklaracijo, če namen
uporabe blaga ni razviden že iz same carinske deklaracije
oziroma iz same narave blaga.

31. Poglavje
PROIZVODI MORSKEGA RIBOLOVA

102. člen
(1) V skladu s 164.a členom carinskega zakona je

potrebno za uveljavitev oprostitve plačila uvoznih dajatev
proizvodov morskega ribolova in drugih proizvodov, pridob-
ljenih iz teritorialnega morja druge države k deklaraciji za
sprostitev v prost promet priložiti izjavo o ulovu in predelavi,
ki vsebuje naslednje podatke:
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1. ime, priimek in naslov lastnika ladje,
2. ime in tip ladje, registrska številka in luka, v kateri je

ladja registrirana,
3. opis in teža (v kg) ulova,
4. opis predelanih proizvodov in njihova teža (v kg),
5. izjavo kapitana ladje, da je ulov iz 3. točke tega

odstavka opravljen oziroma so pridobljeni izdelki iz 4.točke
tega odstavka proizvedeni na ladji in je oboje vneseno v
ladijski dnevnik pod določeno zaporedno številko.

(2) Izjava mora biti potrjena (podpis, žig in datum) s
strani pristojnega carinskega organa.

(3) Za izvajanje prvega odstavka tega člena izraz “ladja”
pomeni vsako plovilo, namenjeno lovu oziroma ribolovu in
predelavi teh proizvodov na krovu plovila.

(4) Namesto posebne izjave iz prvega odstavka tega
člena se lahko uporabi knjiga ribolova, ki jo vodi poveljnik
ladje v skladu s pogodbo med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (Uradni list
RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/96).

32. Poglavje
UPORABA MEDNARODNIH POGODB

103. člen
(1) Če mednarodne pogodbe določajo oprostitve plači-

la uvoznih dajatev, za katere postopek uveljavljanja ni dolo-
čen s to uredbo, lahko način uveljavljanja teh oprostitev
določi minister, pristojen za finance.

(2) Za blago, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev na
podlagi mednarodnih pogodb, se primerno uporablja 166.
člen Carinskega zakona.

33. Poglavje
KAZENSKE DOLOČBE

104. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,200.000 to-

larjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti, če:

– predmet oprostitve ne označi s posebno nalepko iz
3. člena te uredbe ali jo odstrani pred potekom rokov iz
166. člena Carinskega zakona;

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

105. člen
(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 to-

larjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma posa-
meznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če:

– blago, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev na
podlagi mednarodnih pogodb v nasprotju s 166. členom
Carinskega zakona odtuji, ga da v uporabo drugemu ali
kako drugače uporabi blago, razen za namene, za katere je
bilo blago oproščeno plačila uvoznih dajatev oziroma blago,
ki je bilo oproščeno plačila uvoznih dajatev zastavi, posodi
ali kako drugače izroči za zavarovanje obveznosti, preden je
plačan carinski dolg (drugi odstavek 103. člena te uredbe).

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe,
če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

106. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 120.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
– blago, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev na

podlagi mednarodnih pogodb v nasprotju s 166. členom
carinskega zakona odtuji, ga da v uporabo drugemu ali kako
drugače uporabi blago, razen za namene, za katere je bilo
blago oproščeno plačila uvoznih dajatev oziroma blago, ki je
bilo oproščeno plačila uvoznih dajatev zastavi, posodi ali
kako drugače izroči za zavarovanje obveznosti, preden je
plačan carinski dolg (drugi odstavek 103. člena te uredbe);

– predmet oprostitve ne označi s posebno nalepko iz
3. člena te uredbe ali jo odstrani pred potekom rokov iz
166. člena carinskega zakona.

34. Poglavje
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

107. člen
Odločbe (dovoljenja), izdane na podlagi uredbe o uve-

ljavljanju pravice do carinske oprostitve (Uradni list RS, št.
46/99) veljajo do poteka njihove veljavnosti.

108. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

uveljavljanju pravice do carinske oprostitve (Uradni list RS,
št. 46/99).

109. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je in začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 424-41/2002-1
Ljubljana, dne 12. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
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PRILOGA 1

Vzorec nalepke iz tretjega odstavka 3. člena uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve.

PRILOGA 2

Seznam specifične opreme oziroma tehničnih pripomočkov ter njihovih nadomestnih delov, za katere lahko invalidi
uveljavljajo pravico do oprostitev uvoznih dajatev

Opomba: Tarifne številke, ki so navedene v prilogi 2, so le informativne narave, dokončne tarifne številke se določijo ob
carinjenju blaga, navedenega v prilogi

1. DEL – Splošna oprema in tehnični pripomočki ter njihovi nadomestni deli

39.20 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture, neojačeni, nelaminira-
ni, brez podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi materiali

3920.71 – – iz regenerirane celuloze:
Iz:
– – – folije za dializo krvi

39.22 Kadi, pršne kadi, odtoki, lijaki, bideji, straniščne školjke, deske in pokrovi, zplakovalni kotliči in podobni
sanitarni proizvodi iz plastičnih mas:
Iz:
– kopalne kadi, prilagojene za kopanje invalidov
– straniščne školjke, prilagojene za invalide
– umivalniki,prilagojeni za invalide
– tuš kabine, prilagojene za invalide
– sanitarni dodatki: držala, opornice, mešalne baterije na fotocelico, sanitarni premični stoli, sedeži za kadi,
premična ogledala ipd.

39.26 Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz drugih materialov iz tar. št. 39.01 do 39.14

3926.90 – Drugo:

3926.909 – – – drugo:
Iz:
– – – – Moški in ženski urinali (vrečke za seč)
– – – – Pasi in vrečke za blato
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67.04 Lasulje, umetne brade, obrvi, trepalnice, kite ipd. iz človeških las, živalske dlake ali drugih tekstilnih surovin;
izdelki iz človeških las ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

84.21 Centrifuge, vključno sušilne; naprave za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov:

8421.2 – Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin:

8421.21 – – za filtriranje in čiščenje vode:
Iz:
– – – Aparati za deioniziranje vode

84.23 Tehtnice – tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo do 5 centigramov (0,05g)), vključno s stroji za štetje
in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase; uteži za tehtnice vseh vrst:

8423.10 – Osebne tehtnice, vključno tehtnice za dojenčke; gospodinjske tehtnice
Iz:
– – Posteljne tehtnice za invalide

84.28 Drugi stroji in naprave za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje (npr.: dvigala, premične stopnice,
transporterji in žičnice)
Iz:
– vgrajene premične ploščadi, sedeži ali kabine za premagovanje stopnic
– dvigala za vstopanje in izstopanje nepokretnih oseb v avtomobil
– dvigala za prestavljanje in dviganje v kad, tuš kabino ali na straniščno školjko
– prenosne naprave za prenos invalidov z invalidskim vozičkom po stopnicah
– dvigala za manipulacijo s posteljo
– dvigala za dviganje in premeščanje nepokretnih oseb po prostoru
– dvigala za dviganje in spuščanje nepokretnih oseb v bazen
– posebna hidravlična ali kabelska dvigala za prevoz invalida z invalidskim vozičkom v notranjih prostorih
– stopniščni vzpenjalec

85.17 Električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo, vključno telefonski aparati z brezžično slušalko ter telekomu-
nikacijski aparati za žične sisteme z nosilnim tokom za digitalne žične sisteme; videofoni

8517.1 – Telefonski aparati, videofoni

8517.1100 – – Žični telefonski aparati z brezžično slušalko
Iz:
– – – Posebni telefonski aparati za invalide

8517.19 – – drugi:
Iz:
– Posebni telefonski aparati za invalide

8517.80 – Drugi aparati

8517.8010 – – domofonski sistemi
Iz:
– – – posebni domofoni za kontrolo in odpiranje vhodnih vrat

8517.90 – Deli
Iz:
– Telefonski dodatki (ušesne slušalke z mikrofonom), ki omogočajo žično ali brežzično telefoniranje brez
dvigovanja slušalke

8517.8010 – – domofonski sistemi:
Iz:
– – – Posebni domofoni za kontrolo in odpiranje vhodnih vrat

87.08 Deli in pribor za motorna vozila iz tar. št. 87.01 do 87.05:
Iz:
– Naprave za prilagoditev osebnih motornih vozil potrebam invalidov

87.13 Invalidski vozički, vključno z vozički z motornim ali drugačnim mehaničnim pogonom:
Iz:
– Elektromotorni invalidski vozički za notranjo uporabo, s posebno napravo za dviganje
– Elektromotorni invalidski vozički za uporabo na prostem, z adapterjem za premostitev stopnice – robnika
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– Invalidski vozički za hišno uporabo za otroke in mladino, s premičnim sedežem
– Invalidski vozički v izvedbi trikolesnega skuterja

90.18 Medicinski, kirurški in zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vključno z scintigrafskimi, elektro-
medicinskimi aparati in aparati za preiskavo vida; deli in pribor

9018.3 – Inekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile in podobno:

9018.31 – – Inekcijske brizgalke, z iglami ali brez njih
Iz:
– – – Avtomatske inekcijske brizgalke za dajanje insulina

9018.90 – Drugi instrumenti in aparati:

9018.9085 – – drugi
Iz:
– – – Umetni dializatorji krvi – terapijski aparati za odstranjevanje škodljivih sestavin v krvi iz organizma
(nadomestitev naravne funkcije ledvic)
– – – Urin receptor
– – – Pnevmatični aparati za terapijo edemov
– – – Ročne sesalke za odsesavanje sekreta idr. po operacijskem posegu
– – – Urinski katetri z zamaškom ali brez
– – – Urinski katerter za enakratno uporabo
– – – Stimulatorji za urinski mehur
– – – Zbiralnik za seč (urinala)
– – – Urinalkondomi z lepilnimi trakovi
– – – Vrečke za seč z vgrajeno kožno podlago
– – – Predloge ali hlačne predloge (plenice)
– – – Prevleke za zbirno vrečko
– – – Vrečke za stomo z vgrajeno kožno podlago
– – – Zamaški za stomo
– – – Kožne podlage (ploščice)

90.19 Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo,
kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati; deli in pribor
Iz:
– električni stimulatorji za mišice

9019.10 – Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo, aparati za psihološka testiranja:
Iz:
– – Električni vibracijski masažni aparati
– – Terapevtski pripomočki za razgibavanje udov npr. električno kolo za razgibavanje nog in rok
– – Fizikalnoterapijska kolesa za rehabilitacijo
– – Žimnice proti preležaninam za težke bolnike

9019.20 – Aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni
aparati
Iz:
– – Prenosni respiratorji za pljučno insuficienco
– – Insuflatorji
– – Eksuflatorji

90.27 Instrumenti in aparati za fizikalne in kemične analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za
analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja
površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, zvoka ali svetlobe
(vključno z ekspozimetri); mikrotomi

9027.80 – Drugi instrumenti in aparati

9027.801 – – elektronski

9027.8017 – – – Drugi
Iz:

– – – – Aparati za določanje sladkorja v krvi
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94.02 Medicinsko, kirurško, zobozdravniško in veterinarsko pohištvo (npr. operacijske mize, mize za preglede,
bolniške postelje z mehaničnimi napravami, zobozdravniški stoli); frizerski stoli in podobni stoli, ki se lahko
vrtijo, nagibajo in dvigajo; deli navedenih izdelkov:

9402.90 – Drugo:
Iz:
– – katapult – stol za pomoč invalidom pri vstajanju
– – posebni naslanjači – postelje, v katerem se lahko spreminja položaj bolnikov

94.04 Nosilci za žimnice; posteljnina in podobno blago (npr. žimnice, prešite odeje, pernice, blazine, blazinice), ki
imajo vzmeti ali so napolnjeni s kakršnimkoli materialom ali iz penaste gume ali plastične mase, vključno
prevlečene:

9404 2 – Žimnice:

9404.21 – – iz penaste gume ali plastične mase, prevlečene ali neprevlečene
Iz:
– – – Žimnice iz impregniranega materiala, napolnjene z oljno tekočino

9404.90 – Drugo:
Iz:
– – Blazine iz impregniranega materiala, napolnjene z oljno tekočino
– – Prožni valji za spremembo lege težkih bolnikov
– – Specialne sedežne antidekubitusne blazine za invalidski voziček
– – Zaščitne blazine proti preležaninam za ude

2. DEL – Seznam specifične opreme oziroma tehničnih pripomočkov ter njihovih nadomestnih delov za mišično
obolele

84.69 Pisalni stroji, razen tiskalnikov iz tar. št. 8471; stroji za obdelavo besedila
Iz:
– Posebni električni stroji za pisanje s posebnim upravljačem in vizualno kontrolno ploščo
– Električni pisalni stroji z vgrajenim spominom in ali brez displeja
– Žepni kalkulatorji tudi z možnostjo programiranja

84.71 Računalniki – stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali optični čitalniki, stroji za
prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

8471.60 – Vhodne ali izhodne enote, vštevši tudi tiste, ki imajo ali nimajo v istem ohišju tudi pomnilniške enote

85.20 Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka, ali brez njih
Iz:
– žepni in stabilni diktafoni
– magnetofoni s senzorskimi komandami ali telekomando

3. DEL – Seznam specifične opreme oziroma tehničnih pripomočkov ter njihovih nadomestnih delov za paraplegike

90.21 Ortopedske priprave, tudi bergle, kirurški 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 odpravili hibo ali
invalidnost:

9021.1010 – – ortopedski pripomočki
Iz:
– kilni pas pri inoperabilni, umbilikalbni, ingvinalni ali femoralni kili

9021.3 – Drugi umetni deli telesa

9021.3100 – – umetni sklepi
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9021.39 – – drugo:
Iz:
– – – Umetne proteze, ki nadomeščajo normalno funkcijo delov organizma 94.02 Medicinsko, kirurško,
zobozdravniško in veterinarsko pohištvo (npr. operacijske mize, mize za preglede, bolniške postelje z me-
haničnimi napravami, zobozdravniški stoli); frizerski stoli in podobni stoli, ki se lahko vrtijo, nagibajo in dvigajo;
deli navedenih izdelkov:

9402.90 – Drugo
Iz:
– – posteljna mizica prilagojena za invalide
– – posteljni trapez

4. DEL – Seznam specifične opreme oziroma tehničnih pripomočkov ter njihovih nadomestnih delov za gluhe in
naglušne

84.71 Računalniki – stroji za avtomatično obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali optični čitalniki, stroji za
prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu:
Iz:
– vizualne povezave za računalnik

90.21 Ortopedske priprave, tudi bergle, kirurške pasove in kilni pasove; opornice in druge priprave za prelome;
umetni deli telesa; aparati za zboljšanje sluha in druge priprave, ki se nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi
odpravili hibo ali invalidnost:

9021.4000 – Aparati za zboljšanje sluha, razen delov in pribora
Iz:
– Pripomočki za zboljšanje sluha

9021.90 – Drugo:

9021.9010 – – deli in pribor za slušne aparate

9021.9090 – – drugo:
Iz:
– Aparati za boljše sporazumevanje (brezžični sistem s frekvenčno modulacijo)
– Aparati za omogočanje glasnega govora

94.05 Svetilke in pribor za njih, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu
Iz:
– Svetlobni indikatorji: baby cry, zvonci, budilke ipd.

5. DEL – Seznam specifične opreme oziroma tehničnih pripomočkov ter njihovih nadomestnih delov za slepe in
slabovidne

39.26 Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz drugih materialov iz tar. št. 39.01 do 39.14:

3926.90 – Drugo:

3926.9099 – – – drugo
z:
– plastične talne oznake
– markerji, sponke za nogavice, natiči za ključe in obeski, merilci denarja ipd., prilagojeni za slepe in
slabovidne

32.12 Pigmenti (vključno kovinski prah in luske), dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem stanju ali v pasti, ki se
uporabljajo pri proizvodnji premaznih sredstev (vključno emajlov); tiskarske folije, barve in druga barvila, ki so
pripravljena v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno končnemu porabniku brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo:

3212.10 – Tiskarske folije:
Iz:
– – folija za risanje prilagojena za slepe in slabovidne
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40.16 Drugi izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trdega vulkaniziranega kavčuka (gume)
Iz:
– nedrseča gumijasta podloga
– gumijaste talne oznake

48.02 Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje in druge grafične namene, vključno papir in
karton za luknjane kartice in trakove v zvitkih ali pravokotnikih (vključno kvadratnih) listih, katere koli velikosti,
razen papirja iz tar.št. 48.01 ali 48.03; ročno izdelana papir in karton:

4802.5 – Drug papir in karton brez lesnih vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično – mehaničnim postopkom ali ki
vsebuje po masi do vključno 10% teh vlaken od skupne vsebine vlaken:
Iz:
– – Braillov papir

4802.6 – Drug papir in karton, ki od skupne količine vlaken vsebujeta po masi nad 10% vlaken, dobljenih z
mehaničnim postopkom:
Iz:
– – Braillov papir

48.05 Drug nepremazan papir ali karton, v zvitkih ali listih:

4805.9 – Drug

4805.91 – – papir in karton z maso nad 150 g/m2, toda pod 225 g/m2:

4805.9199 – – – – drug
Iz:
– – – – – Braillov papir
– Drug

4805.92 – – papir in karton z maso nad 150 g/m2, toda pod 225 g/m2:

4805.9299 – – – – drug
Iz:
– – – – – Braillov papir

4805.93 – – papir in karton z maso nad 225 g/m2:

4805.9399 – – – – drug
Iz:
– – – – – Braillov papir

48.20 Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki, dnevniki in
podobni izdelki, zvezki, podstavki za pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za knjige (po sistemu prostih listov
ali druge), mape, ovitki in fascikli za spise, zložljivi poslovni obrazci, kompleti z vstavljanjem karbon papirjem in
podobni izdelki za pisanje iz papirja ali kartona, albumi za vzorce ali zbirke in knjižni ovitki iz papirja ali kartona

4820.10 – Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki, dnevniki in
podobni izdelki:
Iz:
– – Prilagojeni za slepe in slabovidne

48.23 Drug papir, karton, celulozna vata te listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike,
drugi izdelki iz celuloze,papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken:

4823.90 – drugo
– – drugo
– – – – drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali druge grafične namene:

4823.9014 – – – – drug
Iz:
– – – – – Braillov papir

4903.0000 Otroške slikanice, vključno s tistimi za risanje in barvanje
Iz:
– Reliefne slikanice
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49.05 Zemljevidi in hidrografske karte in podobne karte vseh vrst, vključno z atlasi, stenskimi zemljevidi, topografski-
mi načrti in globusi, tiskani
Iz:
– Prilagojeni za slepe in slabovidne

49.11 Druge tiskovine, vključno tiskane slike in fotografije

4911.10 – Trgovinski reklamni material, katalogi in podobno

4911.1090 – – Drugo:
Iz:
– Namenjeno za slepe in slabovidne

4911.9 – Drugo:

4911.91 – – Slike, gravure in fotografije:
Iz:
– – – Namenjeno za slepe in slabovidne

66.02 Sprehajalne palice, palice – stolčki, biči, korobači ipd.
Iz:
– Palice za slepe: zložljive, teleskopske, sprehajalne, utrazvočne in infrardeče

73.19 Šivalne igle, pletilne igle, tope igle, kvačke, igle za vezenje in podobni izdelki za ročno delo, iz železa ali jekla;
varnostne zaponke in druge igle iz železa ali jekla, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu
Iz:
– Igle z avtomatičnim vdevanjem sukanca za slepe

76.07 Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov),
debeline do vključno 0,20 mm (merjeno brez podlage)
Iz:
– aluminijasti listi za diagrame in reliefe za slepe in slabovidne

82.05 Ročno orodje in priprave (vključno s stekloreškimi diamanti), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
spajkalne plamenke; primeži, vpenjala in podobno, razen prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni
pogon
Iz:
– pisalke za braillovo pisavo

82.11 Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tar.št. 8208 in rezil
zanje:
Iz:
– kuhinjski noži z distančnikom za slepe

84.22 Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in sušenje steklenic in druge posode; stroji za polnjenje, zapiranje,
hermetično zapiranje ali etiketiranje steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih posod; stroji za kapsuliranje
steklenic, kozarcev za vlaganje, cevi in podobnih posod; drugi stroji za pakiranje ali zavijanje (vključno stroji za
zavijanje na osnovi toplotnega krčenja); stroji za gaziranje pijač:
Iz:
– pomivalni stroji prilagojeni za slepe

84.23 Tehtnice – tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05g)), vključno s stroji
za štetje in kontrolo, ki delujejo napodlagi merjenja mase; uteži za tehtnice vseh vrst:
Iz:
– braillove in zvočne tehtnice za slepe

84.50 Pralni stroji za gospodinjstva in pralnice, vključno s stroji, ki perejo in sušijo
Iz:
– pralni stroji za gospodinjstvo, prilagojeni za slepe

84.69 Pisalni stroji, razen tiskalnikov iz tar. št. 8471; stroji za obdelavo besedila:
Iz:
– električni Braillov pisalni stroj
– mehanski Braillov pisalni stroj
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84.70 Računski stroji in žepni shranjevalniki podatkov, stroji za reprodukcijo ter stroji za prikazovanje z računskimi
funkcijami; knjigovodski stroji, frankirni stroji, stroji za izdajanje kart in podobni stroji z vdelanimi računskimi
napravami; registrirne blagajne
Iz:
– Žepni kalkulatorji prilagojeni za slepe in slabovidne

84.71 Računalniki – stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote; magneti ali optični čitalniki, stroji za
prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu:
Iz:
– Braillov tiskalnik
– Braillova vrstica
– Čitalnik dokumentov oznak in naprav za vnašanje podatkov (čitalnik z govornoindikacijo za slepe)
– Elektronska Braillova beležnica

84.72 Drugi pisarniški stroji (npr. razmnoževalni stroji – hektografski ali na matrice, stroji za naslavljanje, avtomatski
stroji za izplačilo bankovcev, stroji za sortiranje, štetje in zavijanje bankovcev, stroji za šiljenje svinčnikov, stroji
za perforiranje ali spajanje z žičnimi sponkami)

8472.2000 – Stroji za naslavljanje in stroji za vtiskovanje besedila na naslovnih tablicah
Iz:
– – Braillov strojček za etiketiranje

85.16 Električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki; električni aparati za ogrevanje prostorov
in električne naprave za ogrevanje tal; elektrotermični za urejanje las (npr. aparati za sušenje las, aparati za
kodranje las idr.) in aparati za sušenje rok; električni likalniki; druge gospodinjske elektrotermične naprave;
električni grelni upori, razen tistih iz tar. št. 8545
Iz:
– Električni likalniki, prilagojeni za slepe
– Štedilniki, ki imajo vgrajeno vsaj pečico in grelno ploščo, prilagojeni za slepe

85.18 Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah; naglavne slušalke, slušalke za
eno uho, kombinirane z mikrofonom ali ne; in kompleti, ki sestojijo iz mikrofona in enega ali več zvočnikov;
avdio frekvenčni električni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka:

8518.10 – Mikrofoni in njihova stojala

8518.2 – Zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah

8518.21 – – zvočne omarice z enim zvočnikom

8518.22 – – zvočne omarice z več zvočniki

8518.30 – Naglavne slušalke, slušalke za eno uho, kombinirane z mikrofonom ali ne, in kompleti, ki sestojijo iz
mikrofona in enega ali več zvočnikov

8518.40 – Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki

8518.50 – Kompletne električne enote za ojačevanje zvoka

8518.9000 – Deli

85.20 Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka, ali brez njih
Iz:
– žepni in stabilni diktafoni
– kasetni in standardni magnetofon

85.23 Pripravljeni neposneti nosilci za zvočna snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz
37. poglavja:
Iz:
– prazni nosilci zvoka z antiresonančnim mehanizmom

85.24 Plošče, trakovi in drugi posneti noslici z zvočnimi in drugimi podobnimi fenomeni, vključno z matricami in
galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz 37. poglavja
Iz:
– govoreče knjige
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85.27 Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodofuzijo, vključno s sprejemniki, kombiniranimi v istem
ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro:
Iz:
– radiokasetofon

85.43 Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju:
Iz:
– Elektronska povečala za slepe

90.01 Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken, razen tistih iz tar. št. 85.44; listi in plošče iz
polarizirajočega materiala; leče (vključno kontaktne leče); prizme, zrcala in drugi optični elementi iz kakršnega-
koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov:

9001.3000 – Kontaktne leče
Iz:
– – Kontaktne leče, mehke

9001.40 – Steklene leče za očala
Iz:
– – Bifokalne leče (kriptar, telezin)
– – lentikularne leče v plusu (+)
– – plastične leče CR-39

90.04 Očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni, zaščini ali drugi

9004.90 – Drugo (korektivna, zaščitna ali druga):
Iz:
– – Očala z bifokalnimi, trifokalnimi ali multifokalnimi stekli v vseh oblikah (kriptar, telezin)
– – teleskopska očala
– – ultrazvočna očala za slepe

90.05 Daljnogledi (z enim ali drema objektivoma), optični teleskopi in njihova stojala; drugi astronomski instrumenti in
njihova stojala; razen instrumentov za radio astronomijo
Iz:
– Prizmatična očala
– Kukala za slabovidne

90.13 Sklopi s tekočimi kristali (LCD), ki ne pomenijo izdelkov, podrobneje opisanih drugih tarifnih številkah; laserji,
razen laserskih diod; druge optične naprave in nstrumenti, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
poglavju:
Iz:
– lupe za slabovidne

90.14 Kompasi; drugi navigacijski instrumenti in aparati:

9014.10 – Kompasi, vključno navigacijski
Iz:
– Kompasi, prilagojeni za slepe in slabovidne

90.17 Instrumenti in aparati za risanje, označevanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati, pantografi,
kotomeri, risalni pribori v kompletu, logaritemska računala, računala v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti
za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso navedeni in
ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

9017.20 – Drugi instrumenti za risanje, označevanje ali matematično računanje:
Iz:
– – Šablone za podpisovanje slepih
– – Računala s kroglicami
– – Šestila, ravnila, kotomeri, trikotniki ipd. prilagojeni za slepe in slabovidne

90.23 Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstracije (npr. pri pouku, na razstavah), ki niso primerni za
kaj drugega:

9023.0080 – Drugo:
Iz:
– – Učni pripomočki in aparati posebej namenjeni za uporabo slepih in slabovidnih
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90.25 Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihometri, tudi
kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje:
Iz:
– Prilagojeni za slepe in slabovidne

91.02 Ročne, žepne in druge osebne ure, vključno štoparice, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 91.01:
Iz:
– Braillove ure, ki niso izdelane iz plemenitih kovin
– zvočne ure

91.03 Hišne, pisarniške in podobne ure z mehanizmom za osebne ure, razen ur iz tar. št. 91.04:
Iz:
– Braillove ure, ki niso izdelane iz plemenitih kovin
– zvočne ure

96.08 Svinčniki s kroglico; flomastri in označevalci z vrhom iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa
in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala;
deli (vključno kapice in ščipalke) navedenih izdelkov, razen tistih iz tar. št. 96.09:
Iz:
– Prilagojeni za slepe in slabovidne

96.100000 Tablice in table, za pisanje in risanje, z okvirji ali brez okvirjev
Iz:
– Braillove tablice

PRILOGA 3
Specifična oprema, priprave in instrumenti (tehnični pripomočki) ter nadomestni deli in potrošni material za to opremo,

priprave in instrumente, za katere lahko invalidske organizacije, društva in zavodi uveljavljajo pravico do oprostitev uvoznih
dajatev

Opomba: Tarifne številke, ki so navedene v prilogi 3, so le informativne narave, dokončne tarifne številke se določijo ob
carinjenju blaga navedenega v prilogi

1. Za invalidske organizacije, društva in zavode se smiselno uporablja priloga 2, če se specifična oprema, priprave in
instrumenti (tehnični pripomočki) ter njihovi nadomestni deli in potrošni material za to opremo, priprave in instrumente
uvaža za potrebe invalidskih organizacij, društev in zavodov ali njihovih članov.

2. Druga specifična oprema, priprave in instrumenti (tehnični pripomočki) ter nadomestni deli in potrošni material za to
opremo, priprave in instrumente, za katere lahko invalidske organizacije, društva in zavodi uveljavljajo pravico do
oprostitev uvoznih dajatev:

39.23 Izdelki za prevoz in pakiranje blaga (embalaža), iz plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala
iz plastičnih mas

3923.1000 – Šklatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi
Iz:
– škatle za pošiljanje knjig in časopisov za slepe na zvoku ali na braillovi pisavi

83.02 Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča, okna, rolete,
karoserije, sedlarsko blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki za klobuke, konzole ipd.; koleščki
(za pohištvo ipd.), s pritdilnimi elementi iz navadnih kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz navadnih kovin

8302.60 – Avtomatična zapirala za vrata:

84.41 Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst

8441.10 – Stroji za rezanje:
Iz:
– Stroji za rezanje Braillovega papirja

84.43 Tiskarski stroji, ki se uporabljajo za tiskanje v smislu tiskanja z uporabo črk, klišejev, pološč, valjev in drugih
tiskarskih komponent iz tar. št. 8442, vključno ink-jet tiskarski stroji, razen tistih iz tar. št. 8471; stroji za
pomožno uporabo pri tiskanju
Iz:
– Braillov tiskalni stroj



Uradni list Republike Slovenije Št. 112 / 20. 12. 2002 / Stran 13615

– Rotor za razmnoževanje brajice
– Stroji za obdelavo knjig za slepe

85.17 Električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo, vključno telefonski aparati z brezžično slušalko ter telekomu-
nikacijski aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ali za digitalne žične sisteme; videofoni:

8517.2100 – – telefaksi

8517.3000 – Telefonske centrale za telefonijo ali telegrafijo
Iz:
– – Telefonska centrala z zunanjimi in internimi priključki, prilagojena za invalide

85.25 Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo in radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z vgrajenim
sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere; video kamere za sneman-
je posamičnih slik in druge video snemalne kamere; digitalni fotoaparati

8525.2099 – – – drugi
Iz:
– – – – Primopredajniki in druga oprema za radijsko vodenje organiziranega prevoza invalidov

85.36 Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi
tokokrogi ali znotraj njih (npr. stikala, releji, varovalke, dušilni elementi motečih valov, vtiči in vtičnice, okovi
žarnic in razdelilne omarice), za napetosti do vključno 1.000 V:
Iz:
– Releji za napetost do 60 V, za slepe telefoniste

85.43 Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju:
Iz:
– Teletekst analyser in decoder
– Kopirni stroj za zvočno tehniko
– Naprave za pretvorbo Braillove pisave v črni tisk
– Optakon
– Nomad

87.02 Motorna vozila za prevoz deset ali več oseb, vštevši voznika
Iz:
– avtobusi s pomično nakladalno ploščadjo ali hidravličnim nagibom šasije za prevoz invalidov na invalidskih
vozičkih

87.03 Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar. št. 8702), vključno
z motornimi vozili za kombiniran prevoz ljudi in blaga (tipa “karavan“, “kombi“ itd.) in dirkalni avtomobili
Iz:
– osebna vozila tipa karavan in kombi vozila, namenjena za prevoz slepih
– osebna vozila tipa karavan posebej prirejena za prevoz invalidov na invalidskih vozičkih
– kombi vozila posebej prirejena za prevoz invalidov na invalidskih vozičkih

90.09 Aparati za fotokopiranje z vdelanim optičnim sistemom, aparati za kontaktno kopiranje in aparati za termično
kopiranje

9009.3000 – Aparati ta termično kopiranje
Iz:
– – Naprava za reliefno tiskanje za slepe

92.09 Deli (npr. mehanizmi za glasbene skrinje) in pribor (npr. kartice, plošče in valji za mehanična glasbila) za
glasbila; metronomi, glasbene vilice in piščalke (za dajanje tona) vseh vrst

9209.1000 – Metronomi, glasbene vilice in piščalke (za dajanje tona)

94.02 Medicinsko, kirurško, zobozdravniško in veterinarsko pohištvo (npr. operacijske mize, mize za preglede,
bolniške postelje z mehaničnimi napravami, zobozdravniški stoli); frizerski stoli in podobni stoli, ki se lahko
vrtijo, nagibajo in dvigajo; deli navedenih izdelkov:
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9402.9000 – Drugo:
Iz:
– – Miza za fizioterapijo z mehanskim pogonom
– – Miza za fizioterapijo z električnim pogonom
– – Preiskovalna miza z električnim pogonom
– – Ležišča z napravami za dviganje, premikanje in nagibanje invalidov

95.06 Izdelki in oprema za splošno fizično počutje, telovadbo, atletiko, druge športe (vključno za namizni tenis) in
igre na prostem, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; plavalni bazeni in bazeni za
otroke (vključno z deli in priborom)
Iz:
– Zunanji plastični bazeni
– Zunanji in notranji bazeni s keramično površino in strojno opremo za prečrpavanje in čiščenje vode
– Montažni bazeni za hidroterapijo invalidov (npr. Habertova banja, hoja v vodi, plavalno razgibavanje inval-
idov)

5547. Sklep o spremembah in dopolnitvi sklepa o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Znanstveno-raziskovalno središče Republike
Slovenije, Koper

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91 in Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl.US, 8/96, 31/00 in
36/00) in prvega odstavka 32. člena zakona o raziskovalni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91 in Uradni list RS, št.
96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvi sklepa

o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Znanstveno-raziskovalno središče

Republike Slovenije, Koper

1. člen
V sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda

Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Ko-
per (Uradni list RS, št. 76/94, 86/99 in 46/02) se v prvem
odstavku 3. člena doda nova alinea, ki se glasi:

»– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti«.

2. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad

odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.«.

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

»17. člen
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z

zakonom in odločitvijo ustanovitelja.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

MINISTRSTVA

5548. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi
števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in
ostalih delavcev sodnega osebja na okrajnih
sodiščih

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) izdaja minister za
pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o določitvi števila

sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih
delavcev sodnega osebja na okrajnih sodiščih

I
V pravilniku o določitvi števila sekretarjev, strokovnih

sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na okrajnih
sodiščih (Uradni list RS, št. 83/02) se v:

– 27. točki pod II (Okrajno sodišče v Piranu) prva ali-
nea spremeni tako, da se glasi:

“3 strokovne sodelavce ter”,
– 44. točki pod II (Okrajno sodišče v Žalcu) druga

alinea spremeni tako, da se glasi:
“22 ostalih delavcev sodnega osebja.”.

II
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 163-8/01
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje

Št. 691-20/2002-2
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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5549. Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov in
sprememb podatkov o plači, plačanem
prispevku in obdobju zavarovanja

Na podlagi četrtega odstavka 65. člena zakona o mat-
ični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00)
izdajam

P R A V I L N I K
o obrazcu za prijavo podatkov in sprememb

podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju
zavarovanja

1. člen
Ta pravilnik določa obrazec za prijavo podatkov in spre-

memb podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju
zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: M4/M8).

2. člen
Obrazec M-4/M-8 je objavljen skupaj s tem praviln-

ikom in je njegov sestavni del.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha upora-

bljati obrazec za prijavo podatkov in spremembe podatkov o
plači in zavarovalni dobi – M-4/M-8 iz pravilnika o obrazcih
prijav podatkov za matično evidenco o zavarovancih in
uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ter zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 76/98).

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2003.

Št. 017-01-020/98
Ljubljana, dne 3. decembra 2002.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino in socialne
zadeve
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DRŽAVNI SVET
5434. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republi-

ke Slovenije 13505

5435. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Re-
publike Slovenije 13505

5436. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Repu-
blike Slovenije 13505

5437. Izvolitev predsednice in člane Mandatno-imuni-
tetne komisije Državnega sveta Republike Slo-
venije 13505

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5438. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 13506

5439. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-
de Republike Slovenije 13506

VLADA
5546. Uredba o uveljavljanju pravice do oprostitev

uvoznih dajatev 13592

5547. Sklep o spremembah in dopolnitvi sklepa o usta-
novitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstve-
no-raziskovalno središče Republike Slovenije,
Koper 13616

MINISTRSTVA
5440. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni no-

tranji revizor in preizkušeni državni notranji revi-
zor 13506

5441. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero dav-
kov po zakonu o davkih občanov za leto 2003 13509

5442. Pravilnik o spremembi odredbe o uvedbi agro-
melioracije na območju Občine Cerkno 13510

5443. Pravilnik o spremembi signalnega pravilnika 13510

5444. Pravilnik o prepovedi uporabe cestno-železni-
ških prehodov 13510

5548. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi šte-
vila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in osta-
lih delavcev sodnega osebja na okrajnih sodi-
ščih 13616

5549. Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov in
sprememb podatkov o plači, plačanem
prispevku in obdobju zavarovanja 13617

5445. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvo-
za in prevoza določenih pošiljk zaradi prepreči-
tve vnosa atipične kokošje kuge 13510

VSEBINA

5446. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o
prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz
Ljudske Republike Kitajske 13511

USTAVNO SODIŠČE
5447. Sklep o ugotovitvi, da prvi in šesti odstavek 209.

člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju in četrti odstavek 2. člena in prvi in
drugi odstavek 4. člena pravilnika o določanju
zavarovalnih osnov in postopkov za razvrščanje
v zavarovalne osnove niso v neskladju z ustavo 13511

5448. Odločba o razveljavitvi določb 5., 9. in 10. člena
odloka o določitvi pomožnih objektov v Občini
Škofljica 13520

5449. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe 13522

BANKA SLOVENIJE
5450. Navodilo za izdelavo poročila za izračun in iz-

polnitev obveznih rezerv 13523

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5451. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni re-

vizor in preizkušeni državni revizor 13527
5452. Sklep o razpisu volitev v skupščino zastopnikov

članov Vzajemne 13529
5453. Poročilo o gibanju plač za oktober 2002 13530

OBČINE
BOROVNICA

5454. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero na-
domestila za uporabo stavbnih zemljišč na ob-
močju Občine Borovnica 13531

BREZOVICA
5455. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Ob-

čine Brezovica v letu 2003 13531

CERKNO
5456. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do

sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2003 13531

ČRNA NA KOROŠKEM
5457. Sklep o začasnem financiranju potreb iz

proračuna Občine Črna na Koroškem za leto
2003 13532

5458. Poročilo o izidu glasovanj na lokalnih volitvah
2002 13532

ČRNOMELJ
5459. Sklep o spremembi sklepa o načinu financira-

nja političnih strank v Občini Črnomelj 13533
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DOBRNA

5460. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna
za leto 2002 13533

5461. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Do-
brna 13534

5462. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinske-
ga sveta občine Dobrna 13536

5463. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-
čine Dobrna za leto 2003 13536

5464. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Dobrna 13537

HRPELJE-KOZINA

5465. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-
treb Občine Hrpelje-Kozina v letu 2003 13537

IG

5466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Ig za leto 2002 13538

IVANČNA GORICA

5467. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmerne-
ga dela stroškov opremljanja stavbnega zemlji-
šča izven območja urejanja stavbnega zemljišča
za Občino Ivančna Gorica 13539

5468. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Ob-
čine Ivančna Gorica za leto 2003 13539

KOBARID

5469. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o pro-
računu Občine Kobarid za leto 2002 13539

KOBILJE

5470. Odlok o spremembah odloka o odvajanju in či-
ščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vo-
da 13540

KOČEVJE

5471. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sve-
ta občine Kočevje prešel na naslednjega kandi-
data 13541

KOZJE

5472. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za
leto 2003 13541

LENDAVA

5473. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi o osnut-
ku odloka o lokacijskem načrtu za območje In-
dustrijske cone v Lendavi 13541

5474. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župa-
na Občine Lendava 13542

5475. Poročilo o izidu naknadnih volitev članov Sveta
krajevnih skupnosti Pince in Krajevne skupno-
sti Genterovci Občine Lendava 13542

LITIJA

5476. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Obči-
ne Litija 13543

LJUBLJANA

5477. Tržni red na ljubljanskih tržnicah 13543

LJUTOMER
5478. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ljuto-

mer 13544

LOŠKI POTOK
5479. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Loški Potok za leto 2002 13545
5480. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Loški Potok za leto 2003 13545

MEDVODE
5481. Sklep o začasnem financiranju proračunske

porabe v Občini Medvode za leto 2003 13546

METLIKA

5482. Ugotovitev o izvolitvi župana Občine Metlika in
člana Občinskega sveta občine Metlika 13546

MEŽICA

5483. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih služba v Občini Mežica 13547

5484. Odlok o podelitvi koncesije za distribucijo in do-
bavo zemeljskega plina ter graditev in upravlja-
nje distribucijskega omrežja zemeljskega plina
v Občini Mežica 13547

5485. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem na-
črtu “Smrečnik” v Mežici 13547

5486. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Meži-
ca 13548

5487. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine
Mežica 13548

MIRNA PEČ

5488. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Mirna Peč 13549

MISLINJA

5489. Poročilo o izidu volitev župana 13550

5490. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sve-
ta občine Mislinja 13550

MORAVSKE TOPLICE

5491. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za
leto 2003 13551

5492. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občin-
ske uprave občine Moravske Toplice 13552

MURSKA SOBOTA

5493. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-
čuna Mestne občine Murska Sobota za obdob-
je januar–marec 2003 13552

PIVKA

5494. Odlok o spremembi odloka o vaških skupno-
stih Občine Pivka 13552

5495. Poročilo o izidu lokalnih volitev v Občini Pivka 13553

PODLEHNIK

5496. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Obči-
ne Podlehnik 13554

5497. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampa-
nje za lokalne volitve v Občini Podlehnik 13555



Uradni list Republike Slovenije Št. 112 / 20. 12. 2002 / Stran 13621

5498. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Ob-
čine Podlehnik za leto 2003 13556

RAVNE NA KOROŠKEM

5499. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-
čuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2003 13556

ROGAŠOVCI

5500. Sklep o začasnem financiranju Občine Roga-
šovci v obdobju prvih treh mesecev leta 2003
oziroma med 1. 1. 2003 in 31. 3. 2003 13556

5501. Poročilo o izidu naknadnih lokalnih volitev za čla-
ne sveta KS Per toča za naselji Per toča
in Večeslavci 13557

RIBNICA

5502. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Ribnica v letu 2003 13557

SEVNICA

5503. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2002 13557

5504. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavo-
dov Občine Sevnica 13558

5505. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-
treb Občine Sevnica za leto 2003 13559

5506. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 13559

SLOVENJ GRADEC

5507. Sklep o začasnem financiranju v letu 2003 13559

SLOVENSKA BISTRICA

5508. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-
čuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2003 13560

SLOVENSKE KONJICE

5509. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne
10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Draža vas 13560

5510. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne
10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Jernej 13560

5511. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne
10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Loče 13561

5512. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne
10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Polene 13561

5513. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne
10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje 13561

5514. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne
10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Zbelovo 13562

5515. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne
10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Zeče 13562

5516. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne
10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Žiče 13562

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

5517. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-
treb Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
v letu 2003 13563

ŠENTJUR PRI CELJU

5518. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Obči-
ne Šentjur 13563

ŠKOFLJICA

5519. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Škofljica za leto 2002-2 13564

5520. Odlok o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v
Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in
G2-106/260 z R3-646/1194 13565

5521. Sklep o začasnem financiranju proračunske po-
rabe v letu 2003 13570

5522. Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavo-
du Osnovna šola in vrtec Škofljica 13570

5523. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Škofljica 13571

5524. Program priprave za spremembo in dopolnitev
odloka o lokacijskem načrtu dvojnega križišča
v Škofljici G2-106/215 (od km 4,450 do km
4,600) z G2-106/216 in G2-106/260 z R3-
646/1194 13571

ŠMARJE PRI JELŠAH

5525. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-
čuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003 13573

TIŠINA

5526. Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župa-
na Občine Tišina 13573

5527. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana, čla-
ne občinskega sveta in člane odborov vaških
skupnosti v Občini Tišina, dne 10. 11. 2002 13574

5528. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sve-
ta občine Tišina – pripadnika romske skupno-
sti, dne 10. 11. 2002 13576

TREBNJE

5529. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje
za 1. trimesečje 2003 13576

5530. Končno poročilo o izidu volitev župana, članov
občinskega sveta in članov svetov krajevnih sku-
pnosti v Občini Trebnje 13577

VIDEM

5531. Odlok o rebalansu št. 4 proračuna Občine Vi-
dem za leto 2002 13580

5532. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2003 13581

VIPAVA

5532. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampa-
nje za lokalne volitve v Občini Vipava v letu 2002 13583

5533. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-
čuna Občine Vipava 13584
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VITANJE

5534. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Vita-
nje 13584

ZAVRČ

5535. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-
ne Zavrč za leto 2002 13584

ZREČE

5536. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta in-
dustrijska cona II Unior Zreče – Atras 13585

ŽALEC

5537. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Žalec za leto 2002 13586

5538. Sklep o začasnem financiranju proračuna Ob-
čine Žalec za leto 2003 13587

ŽELEZNIKI

5539. Odlok o spremembah odloka o proračunu Ob-
čine Železniki za leto 2002 13587

5540. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-
čuna Občine Železniki v obdobju od 1. 1. 2003
do 31. 3. 2003 13588

5541. Izid glasovanja na lokalnih volitvah 2002 v Občini
Železniki 13588

ŽETALE

5542. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2003 13589

5543. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča 13590

ŽUŽEMBERK

5544. Poročilo o izidu volitev za župana 13590

5545. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta 13590

MEDNARODNE POGODBE
89. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Re-

publike Slovenije in Vlado Irske o zračnem pro-
metu (BIEZP) 1109

90. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in
gospodarskem sodelovanju med Vlado Repu-
blike Slovenije in Vlado Republike Moldove
(BMDTGS) 1120

91. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne repu-
blike Jugoslavije o vzajemnem spodbujanju in
zaščiti naložb (BYUSZN) 1124

92. Uredba o ratifikaciji Spremembe in prilagoditev
k Montrealskemu protokolu o substancah, ki
škodljivo delujejo na ozonski plašč 1131

93. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 2/2001 Skupne-
ga odbora po Sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo o
spremembah Priloge A in Priloge B k Protokolu
1 Sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Estonijo 1138

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih po-
godb 1140

– Popravek obvestila o začetku veljavnosti med-
narodnih pogodb 1140
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ZAKON O GRADITVI
OBJEKTOV (ZGO-1)

in
ZAKON O UREJANJU
PROSTORA (ZUreP-1)
ki začneta veljati 1. januarja 2003 in
bosta v knjižni obliki izšla sredi januarja.

Sredi februarja pa izideta oba zakona z obsežnimi uvodnimi pojasnili,
ki jih pripravljata strokovnjaka Ministrstva za okolje, prostor in energijo.
Uvodna pojasnila k Zakonu o graditvi objektov pripravlja TTTTTomaž Jegličomaž Jegličomaž Jegličomaž Jegličomaž Jeglič,
uvodna pojasnila k Zakonu o urejanju prostora pa NikNikNikNikNiko Vladimiro Vladimiro Vladimiro Vladimiro Vladimirooooovvvvv
s sodelavci.

Pripravljamo
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

ZAKON O DELOVNIH
RAZMERJIH

Pravkar izšlo

V starem Rimu so rekli: Ignorantia iuris nocet
(Nepoznavanje prava škoduje). Ker Zakon o
delovnih razmerjih velja za slehernega
delojemalca in delodajalca na slovenskem
ozemlju, ga imejte stalno pri roki.
Založba Uradni list RS ga je izdala v knjižici,
ki meri v višino 10 cm, v širino 6,5 cm in
tehta 54 gramov.

Cena 950 SIT z DDV 10606

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· DELOVNA RAZMERJA

– 10606 Miniaturka 950 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec DA NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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