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VLADA
5563.

Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D
Tržaškega sporazuma o maloobmejnem
prometu

Na podlagi Sporazuma med SFR Jugoslavijo in
Republiko Italijo o brezcarinski blagovni menjavi v okviru
Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu z listama
C in D z dne 25/5-1984 (Uradni list SFRJ - Mednarodne
pogodbe, št. 8/89), Akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list
RS, št. 40/92 - Mednarodne pogodbe, št. 11/92), izmenjave not št. 002615/290 z dne 26.10.1995 in št. 575SD/95-24070 z dne 14.12.1995 v zvezi z blagovnima
listama C in D ter 5. in 67. člena Carinskega zakona (Uradni
list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 62/01 in 59/02)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o izvajanju liste D
Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu
1. člen
V Uredbi o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o
maloobmejnem prometu (Uradni list RS, št. 13/97, 83/97,
6/99, 105/99, 121/00, 110/01 in 113/02) se spremeni
priloga k uredbi tako, da se glasi:
“UVOZ BLAGA PO LISTI D TRŽAŠKEGA SPORAZUMA ZA LETO 2004
Zap. št. Carinska tarifa

Naziv blaga

1

2

3

1.

02.02 - 21.06

Meso goveje zmrznjeno; meso svinjsko sveže ali zmrznjeno ali razne obreznine;ribe, raki,
mehkužci; razni rastlinski proizvodi; zelenjava, vrtnine; agrumi, sveži ali suhi in drugo sadje; aditili

1.373.603,20

Razni mineralni proizvodi - sol, žveplo; zemljine in kamenj; sadra, apno in cement; rude; žlindre
in pepeli; mineralna goriva, olja in pr. njihove destilacije; anorganski kemični pr., org. in anorg.,
spojine, plemenit. kovine; ogljik. in njihovi halogen. derivati; alkoholi in njihovi halogenski derivati;
fenoli estri, peroksidi, karbonske kisline

19.281,05

2.

25.01 - 29.17

Kvota za leto 2004 (v EUR)
4

3.

32.04

Sintetična organska barvila

1.549,37

4.

32.05 - 32.15

Organski pigmenti (naravni in sintetični), barve, laki, kiti, tuši, črnila itd.

82.633,10

5.

33.01 - 38.02

Eterična olja, izdelki za ličenje, mila, voski, loščila, proiz. za fotograf. in kinemat. namene, lepila ipd.

63.696,35

6.

38.08 - 38.23

Razni proizv. kemične ind., insekticidi, fundicidi, herbicidi itd.

7.

39.01 - 39.26

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas; primarne oblike - polimeri, polietilen polivinilklorid;
poliuretanske pene, razni drugi poliestri in kem. derivati; odpadki, ostružki, talne obloge, plošče listi,
folije in razni proizvodi iz plastičnih mas

1.549,37

856.113,38

Stran

18602 / Št. 131 / 24. 12. 2003

Uradni list Republike Slovenije

Zap. št. Carinska tarifa

Naziv blaga

1

2

3

8.

40.05 - 40.16

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; plošče, listi, trakovi, palice, in profili iz gume, avtomobilske
gume, zunanje in notranje; higienski in farmac. izdelki iz gume idr.

9.

44.08 - 44.18

Kvota za leto 2004 (v EUR)

Listi furnirja in listi za vezane plošče in drug žagan les; stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi
za gradbeništvo

10.

45.03 - 45.04

Izdelki iz naravne plute, aglomerirana pluta itd.

11.

48.02 - 48.23

Papir, karton, izdelki iz papirne mase ali kartona, embalaža (škatle, vreče ipd.); registri, knjigovodske
knjige in podob. izdelki za pisarne

4

103.291,38
3.098,74
28.405,13
499.241,67

12.

50.07

Preja iz česane volne, nepriprav. za prodajo na drobno

1.549,37

13.

51.05 - 51.08

Volna in fina ali groba žival.dlaka, mikana ali česana; preja iz mikane ali česane volne in fine živalske
dlake, nepripravljena za prod. na drobno

3.098,74

14.

52.02 - 52.12

Bombažni odpadki, bombaž mikan ali česan, sukanec iz bombaža in preje Bombažna preja priprav.
za prodajo na drobno

16.526,62

15.

54.01 - 56.04

Filamenti iz umetnih ali sintetičnih vlaken; klobučevina, spec. preja ipd.

6.197,48

16.

56.07 - 56.08

Vrvi, motvozi, konopi, vozlani, mrežasti izdelki

8.263,31

17.

68.05 - 68.10

Naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu ali zrnu; žlindra
Proizvodi iz bitumna in podob. materialov, table, listi, plošče iz mineral. vlaken; proizvodi iz cementa,
lepenke in gipsa, pr. iz sadre

8.263,31

Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in drugi keram. izdelki; razni granitni in keram. izdelki, ploščice,
sanitarna keramika in izdel. ipd.

223.797,99

Steklo in stekl. Izdelki (ornament, baravna, termopan-steklo, stekl. baloni in steklenice, ogledala, bloki,
zidaki, kocke ipd.)

168.709,25

18.
19.

69.02 - 69.13
70.03 - 70.19

20.

72.08 - 72.19

21.

73.04 - 73.26

Železo iz nelegiranega jekla; ploščati vročevaljani izd.; palice, progili, žice; nerjavno jeklo, ploščati,
valjani proiz. iz nerjav. jekla
Železni in jekleni proizvodi; cevi in votli profili; razne železne konstrukcije, rezervarji; verige, žeblji,
sidra, vijaki, šivalne igle, peči za ogrevanje in radiatorji, razni namizni, kuhinjski in drugi proizvodi iz
železa ali jekla; sanitarni predmeti iz ž. ali j. idr.

203.139,71
254.785,40

22.

74.07 - 74.12

Bakrene palice in profili, žica, trakovi, plošče, folije, cevi

23.

76.04 - 76.10

Aluminijaste palice in profili; alumin. žica, plošče, pločevine

109.833,16

24.

82.07 - 84.08

Izmenljivo orodje za ročno obdelavo, priprav. na mehan. pogon, noži in rezila za stroje, turbine,
generatorji, batni motorji, kotli za centr. kurjavo ipd.

223.797,99

Črpalke za tekočine z merilnimi napravami ali brez njih logistična oprema; zamrzovalna tehnika;
klimatizacijske naprave stroji, naprave in laboratorijska oprema

413.165,52

Pomivalni stroji; stroji za polnjenje, zapiranje, etiketiranje, tehtnice; mehanične naprave; škribčevja,
dvigala, ipd. transporterji, viličarji, avto dvigala; buldožerji, grejderji, Bagri, nakladalniki ipd.

183.858,39

25.
26.

84.13 - 84.19
84.22 - 84.29

67.139,39

27.

84.32 - 84.52

Stroji za pripravo in kultivir. zemlje v kmetijstvu, za obiranje, žetev, mlatev, molzni stroji, str. za proizv.
celuloze, knjigoveški stroji, tiskarski in pletilni stroji, stroji za šivanje ipd.
Razni stroji za pranje, čiščenje, ožemanje, sušenje, likanje, kemično čiščenje (razen strojev iz tarife 84.50)
Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig, igle za šivalne stroje ipd.
130.835,74

28.

84.65 - 84.66

Stroji za obdelavo lesa, plute kosti, trde gume, plastike
Deli in pribor, ki so izklj. ali pretežno primerni za uporabo s stroji iz tar.št. 84.56 do 84.65

15.493,70

Pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila; rač. stroji, knjigovodski stroji; razni stroji za avtomatsko
obdelavo podatkov; razmnoževalni stroji; stroji za sortiranje, separacijo, pranje ipd. stroji za brizganje in
pihanje plast. mas in obdelavo gume

16.526,62

29.

84.69 - 84.77
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Št.

Zap. št. Carinska tarifa

Naziv blaga

1

2

3

30.

84.80 - 84.83

Utopi za livarne kovin.; modelne plošče, modeli za forme
Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje ipd.

31.

85.01 - 85.44

32.

87.01 - 87.15

33.
34.
35.
36.

88.01 - 89.03
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Kvota za leto 2004 (v EUR)
4

203.139,71

Akumulatorji
Reduktorji, električni motorji, transformatorji, akumulatorji
Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka in slike,
TV aparati ipd. akustika
Traktorji, cestni vlačilci za polpriklop. in druga vlečna vozila; sanitetna vozila; motorna vozila za
prevoz blaga ali posebne namene, šasije za motorna vozila, karoserije in drugi rezervni deli,
motorna kolesa, kolesa, invalidski vozički ter njihovi deli in pribor; otroški vozički in njihovi deli

120.506,61
299.545,00

Ribiške ladje in ladje za predelavo ali konzerviranje ribjih izdelkov
Razna plovila za šport in razvedrilo

8.263,31

Medicinski, kirurški, zobozdravst. veterin. inštrumenti, aparati za mehanoterapijo, dihalni aparati;
ortopedski pripomočki ipd.

2.065,82

93.03, 93.04
in95.07

Orožje za lov in šport
Drugo orožje, razen orožja iz tar.št. 93.07; deli in pribor

6.197,48

94.01 - 94.05

Pohištvo; in njegovi deli; svetilke in druga svetila, reflektorji, lestenci in njihovi deli

90.18 - 90.27

37.
96.12
SKUPAJ:

Trakovi za pisalne stroje ipd.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 913-00/2000-4
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0122
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop
Predsednik

5564. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto
2004 po splošnem sporazumu o carinah in
trgovini (GATT)

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Protokola o
pristopu Republike Slovenije k Splošnemu sporazumu o
carinah in trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe,
št. 17/94) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi carinskih kvot za leto 2004 po
splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
1. člen
Za blago v okviru carinskih kvot, ki je navedeno v
prilogah 1, 2 in 3, ki so sestavni del te uredbe, se pri uvozu
v letu 2004 plačujeta carina in posebna uvozna dajatev po
stopnjah oziroma v višinah določenih v teh prilogah.

120.162,30
2.065,82
5.849.390,84“

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev
blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
priloge 1 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic
do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 2 k tej
uredbi po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu
prispelih zahtevkov, iz priloge 3 k tej uredbi pa po metodi
komisijske razdelitve. Te metode so določene z uredbo o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni
list RS, št. 115/02 in 11/03).
4. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno
carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02 in
50/03) v polje 39 vpiše štirimestno šifro “5002“.
5. člen
Ta uredba začne veljati od 1. januarja 2004 in velja do
30. aprila 2004.
Št. 424-13/2000-6
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0123
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Obseg
kvote
(tone)
3

Carinska
stopnja

1
0201
0201 10 00

2
Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

0201 20
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00

- Drugi kosi s kostmi:
- - "kompenzirane četrti"
- - nerazkosane ali razkosane sprednje četrti
- - nerazkosane ali razkosane zadnje četrti
- - drugo
- Brez kosti

0202

Meso goveje, zamrznjeno

0202 10 00

- Trupi in polovice

176

0202 20

- Drugi kosi s kostmi:

107

0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30
0202 30 10

- - "kompenzirane" četrti
- - nerazkosane ali razkosane sprednje četrti
- - nerazkosane ali razkosane zadnje četrti
- - drugo
- Brez kosti:

- Trupi in polovice

Posebna
dajatev
(SIT/kg)
5

4
1,8

68

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

98
98
98
98
117

1,8

60

1,8
1,8
1,8
1,8

89
89
89
89

1,8

96

1,8

96

1,8

96

9

-

9

-

9

-

9

-

9

-

- - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
Meso goveje, zamrznjeno
- Trupi in polovice

9

-

- - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

9

-

0202 30 50

- - sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka
sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku;
kompenzirane četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje
sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del
pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu
- - vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom plečeta

0202 30 90

- - drugo

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

0201 10 00
iz 0201 10 00 10
0201 20
0201 20 20
iz 0201 20 20 10
0201 20 30
iz 0201 20 30 10
0201 20 50
iz 0201 20 50 10
0201 20 90
iz 0201 20 90 10
0201 30 00
iz 0201 30 00 10
0202
0202 10 00
iz 0202 10 00 10

- Trupi in polovice
- - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
- Drugi kosi s kostmi:
- - "kompenzirane četrti"
- - - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
- - nerazkosane ali razkosane sprednje četrti
- - - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
- - nerazkosane ali razkosane zadnje četrti
- - - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
- - drugo
- - - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
- Brez kosti

46
107

107

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
0202 20
0202 20 10
iz 0202 20 10 10
0202 20 30
iz 0202 20 30 10
0202 20 50
iz 0202 20 50 10
0202 20 90
iz 0202 20 90 10
0202 30
0202 30 10

Št.

Poimenovanje
2
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Obseg
kvote
(tone)
3

Carinska
stopnja

Posebna
dajatev
(SIT/kg)
5

4

- Drugi kosi s kostmi:
- - "kompenzirane" četrti
- - - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
- - nerazkosane ali razkosane sprednje četrti
- - - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
- - nerazkosane ali razkosane zadnje četrti
- - - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
- - drugo
- - - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
- Brez kosti:

iz 0202 30 10 10
0202 30 50

- - sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka
sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku;
kompenzirane četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje
sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del
pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu
- - - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
- - vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom plečeta

iz 0202 30 50 10
0202 30 90
iz 0202 30 90 10

- - - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
- - drugo
- - - mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

9

-

9

-

9

-

9

-

9

-

9

-

9

-

518

- Sveže ali ohlajeno:
- - trupi in polovice:

0203 11
0203 11 10
0203 11 90
0203 12

- - - domačih prašičev
- - - drugo
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

5,45
5,45

42
42

0203 12 11
0203 12 19
0203 12 90
0203 19

- - - domačih prašičev:
- - - - šunke in njihovi kosi
- - - - plečeta in njihovi kosi
- - - drugo
- - drugo:

5,45
5,45
5,45

61
61
61

5,45
5,45
5,45

68
68
68

5,45
5,45
5,45

68
68
68

5,45
5,45

42
42

0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 19 90

0203 21
0203 21 10
0203 21 90

- - - domačih prašičev:
- - - - prednji deli in njihovi kosi
- - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi
- - - - prsa s potrebušino in njihovi kosi
- - - - drugo:
- - - - - brez kosti
- - - - - drugo
- - - drugo
- Zamrznjeno:
- - trupi in polovice:
- - - domačih prašičev
- - - drugo

259

Stran
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Tarifna
oznaka
1
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Poimenovanje

0203 22

2
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

0203 22 11
0203 22 19
0203 22 90
0203 29

- - - domačih prašičev:
- - - - šunke in njihovi kosi
- - - - plečeta in njihovi kosi
- - - drugo
- - drugo:

0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59
0203 29 90
0210

0210 11

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni
ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih
odpadkov

0210 12 11
0210 12 19
0210 12 90
0210 19

- - - domačih prašičev:
- - - - nasoljene ali v slanici
- - - - sušene ali dimljene
- - - drugo
- - drugo:
- - - domačih prašičev:
- - - - nasoljeno ali v slanici:
- - - - - prašičje polovice ("bacon sides") ali njihovi kosi
("spencers")

0210 19 20

- - - - - skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli
("middles")

0210 19 30
0210 19 40

- - - - - prednji deli in njihovi kosi
- - - - - ledja in njihovi kosi
- - - - - drugo:
- - - - - - brez kosti
- - - - - - drugo
- - - - sušeno ali dimljeno:
- - - - - prednji deli in njihovi kosi
- - - - - ledja in njihovi kosi

0210 19 51
0210 19 59
0210 19 60
0210 19 70

4

Posebna
dajatev
(SIT/kg)
5

5,45
5,45
5,45

61
61
61

5,45
5,45
5,45

62
62
62

5,45
5,45
5,45

62
62
62

5,45
5,45

119
119

5,45
5,45
5,45

119
119
119

5,45
5,45
5,45

61
61
61

5,45

119

5,45

119

5,45
5,45

119
119

5,45
5,45

119
119

5,45
5,45

119
119

28

- Meso, prašičje:
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

0210 11 31
0210 11 39
0210 11 90
0210 12

0210 19 10

Carinska
stopnja

- - - domačih prašičev:
- - - - prednji deli in njihovi kosi
- - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi
- - - - prsa s potrebušino in njihovi kosi
- - - - drugo:
- - - - - brez kosti
- - - - - drugo
- - - drugo

- - - domačih prašičev:
- - - - nasoljena ali v slanici:
- - - - - šunke in njihovi kosi
- - - - - plečeta in njihovi kosi
- - - - sušena ali dimljena:
- - - - - šunke in njihovi kosi
- - - - - plečeta in njihovi kosi
- - - drugo
- - prsi s potrebušino in njihovi kosi:

0210 11 11
0210 11 19

Obseg
kvote
(tone)
3

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka

Št.
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Poimenovanje

1

2

0210 19 81
0210 19 89
0210 19 90

- - - - - drugo:
- - - - - - brez kosti
- - - - - - drugo
- - - drugo

0210 20

- Meso, goveje:

0210 20 10
0210 20 90

- - s kostmi
- - brez kosti

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan
sladkor ali druga sladila

Obseg
kvote
(tone)
3

Carinska
stopnja
4

Posebna
dajatev
(SIT/kg)
5

5,45
5,45
5,45

119
119
119

5,45
5,45

283
283

5,45

151

5,45

151

5,45

151

5,45

151

5,45

151

4,4
4,4
4,4
4,4
4,4

170
170
170
170
170

4,4

170

4,4

170

4,4

170

4,4

170

4,4

170

5

33

- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo
maščobe več kot 1,5 mas.%:
0402 21

- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil:
- - - z vsebnostjo maščobe do vključno 27 mas.%:

0402 21 11

- - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 21 17
0402 21 19

- - - - drugo:
- - - - - z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas.%
- - - - - z vsebnostjo maščob več kot 11 mas.% do vključno 27
mas.%

0402 21 91

- - - z vsebnostjo maščob več kot 27 mas.%:
- - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 21 99

- - - - drugo

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni
namazi

0405 10

- Maslo:

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20
0405 20 10

- - z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas.%:
- - - naravno maslo:
- - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg
- - - - drugo
- - - rekombinirano maslo
- - - sirotkino maslo
- - drugo
- Mlečni namazi:
- - z vsebnostjo maščob 39 mas.% ali več, vendar z manj kot 60
mas.% maščobe

0405 20 30

- - z vsebnostjo maščob 60 mas.% ali več, pa do vključno 75
mas.% maščobe

0405 20 90

- - z vsebnostjo maščob več kot 75 mas.%, vendar z manj kot 80
mas.% maščobe

0405 90
0405 90 10

- Drugo:

0405 90 90

- - z vsebnostjo maščob 99,3 mas.% ali več, ter vsebnostjo vode
do vključno 0,5 mas.%
- - drugo

33
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Poimenovanje

1

2

0808
0808 10

Jabolka, hruške in kutine, sveže
- Jabolka:

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

- - drugo:
- - - vrste zlati delišes
- - - vrste granny smith
- - - druga

Obseg
kvote
(tone)
3

Carinska
stopnja
4

Posebna
dajatev
(SIT/kg)
5

1333

4,5
4,5
4,5

16
16
16

PRILOGA 2
Tarifna
oznaka
1
0206

Poimenovanje
2
Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovac, koz, konj,
oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

Obseg
kvote
(tone)
3

Carinska
stopnja
4

Posebna
dajatev
(SIT/kg)
5

111
0206 10
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 95
0206 10 99

- Od goved, sveži ali ohlajeni:
- - za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov
- - drugi:
- - - jetra
- - - mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone
- - - drugo
- Od goved, zamrznjeni:

0206 29
0206 29 10

2,55

122

2,55
2,55
2,55

122
122
122

5,1

-

5,1
5,1

-

23333

7,7

-

40000

7,7

-

55

- - drugi:

0206 29 91
0206 29 99

- - - za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov
- - - drugi:
- - - - mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone
- - - - drugi

1003 00

Ječmen

1003 00 90

- Drug

1005

Koruza

1005 90 00

- Druga
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Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

1514

100
- Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne
kisline in njegove frakcije:
1514 19
1514 19 10

- - Drugo:

1514 19 90

- - - drugo
- Drugo:
- - Drugo:

1514 99
1514 99 10

- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo
hrane za človeško prehrano

- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo
hrane za človeško prehrano

1514 99 90

- - - drugo

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih
odpadkov ali krvi

1602 50
1602 50 10

- Goved:

1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80

4,5

23

4,5

23

4,5
4,5

23
23

5,45

260

5,45
5,45
5,45

260
260
260

4

- - nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali klavničnih odpadkov
in nekuhanega mesa ali klavničnih odpadkov
- - drugo:
- - - v nepredušni embalaži:
- - - - "Corned beef"
- - - - drugo
- - - drugo

PRILOGA 3
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2

1001
1001 90

Pšenica in soržica
- Drugo:

1001 90 99

- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - drugo

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice

1101 00 11
1101 00 15

- Pšenična moka:
- - iz trde pšenice (Triticum durum)
- - iz navadne pšenice ali pire

Obseg
kvote
(tone)
3

34000

Carinska
stopnja
4

Posebna
dajatev
(SIT/kg)
5

4,5

-

4,5
4,5

-

4000
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Uredba o postopku pridobitve uvoznega
dovoljenja za uvoz določenih tekstilnih izdelkov
s poreklom iz Srbije in Črne Gore ali Severne
Koreje po vstopu Republike Slovenije v
Evropsko skupnost

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
(Uradni list RS št. 4/1993, 71/1994, 23/1996, 47/1997,
23/1999, 119/2000, 30/2001, 52/2002) in za izvajanje
Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani s sklepno listino, ter Protokola, s katerim se spreminja
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za
uvoz določenih tekstilnih izdelkov s poreklom iz
Srbije in Črne Gore ali Severne Koreje po vstopu
Republike Slovenije v Evropsko skupnost
1. člen
(1) Ta uredba ureja postopek pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz kategorij tekstilnih izdelkov, navedenih v
prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, s poreklom iz
Srbije in Črne Gore in kategorij tekstilnih izdelkov, navedenih v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, s poreklom iz Severne Koreje v Evropsko skupnost po 1. maju
2004.
(2) Kategorije izdelkov iz prilog 1 in 2 so določene v
prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
2. člen
Uvoz izdelkov iz priloge 1 s poreklom iz Srbije in Črne
Gore in izdelkov iz priloge 2 s poreklom iz Severne Koreje
bo po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost mogoč le na podlagi uvoznega dovoljenja in v okviru kvot iz
priloge 1 oziroma priloge 2.
3. člen
(1) Uvoznik vloži zahtevek za kvote iz stolpca 3 tabele v
prilogi 1 oziroma prilogi 2, ob upoštevanju maksimalnih
količin iz stolpca 4 tabele v prilogi 1, oziroma prilogi 2 (novi
uvoznik).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, pa lahko uvoznik, ki
dokaže, da je izdelke iz priloge 1 s poreklom iz Srbije in
Črne Gore, oziroma izdelke iz priloge 2 s poreklom iz Severne Koreje uvažal v Republiko Slovenijo v letu 2003 v količinah, ki presegajo maksimalne količine za vsako posamezno
kategorijo, vloži zahtevek za kvote za posamezno kategorijo
v višini uvoza izdelkov iz te kategorije v letu 2003 (tradicionalni uvoznik).
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(3) Kot dokazilo iz prejšnjega odstavka se štejejo:
– overjena kopija izvirnika dokumenta za sprostitev v
prost promet, izstavljenega na ime zadevnega uvoznika ali
oziroma subjekta, katerega dejavnost je prevzel;
– dokumenti, ki jih sestavijo in potrdijo pristojni organi
v Republiki Sloveniji na podlagi razpoložljivih carinskih informacij in ki dokazujejo, da je uvoznik oziroma subjekt, katerega dejavnost je prevzel, sam opravil sprostitev v prost
promet zadevnih izdelkov.
4. člen
(1) Zahtevke za izdajo uvoznega dovoljenja uvozniki
vložijo na obrazcu iz priloge 4 k tej uredbi, ki je
njen sestavni del. Obrazec je dostopen tudi na spletni
strani Ministrstva za gospodarstvo: http://www.mg-rs.si. Zahtevki, ki ne bodo vloženi na zgornjem obrazcu, ne bodo
upoštevani.
(2) Zahtevku za uvozno dovoljenje je potrebno priložiti
dokaz o obstoju pogodbe glede dobave blaga, za uvoz
katerega se vlaga zahtevek.
(3) Uvozniki lahko vložijo zahtevke na naslednje načine:
– po telefaksu št. 01/478-3611;
– po pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Področje ekonomskih odnosov s tujino, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, s pripisom “Uvozna dovoljenja“.
(4) Šteje se, da je zahtevek vložen, ko Ministrstvo za
gospodarstvo prejme popoln, podpisan in žigosan zahtevek.
(5) Za uvoz vsake kategorije izdelkov iz posamezne
države je potrebno vložiti samostojen zahtevek. Posamezen
uvoznik lahko vloži le en zahtevek za vsako kategorijo izdelkov s poreklom iz ene od držav iz prvega člena te uredbe.
5. člen
(1) Ministrstvo za gospodarstvo bo zahtevke za uvozna
dovoljenja od 5. januarja 2004, od 10:00 ure posredovalo
Evropski komisiji. Slednja bo kvote delila na podlagi kronološkega vrstnega reda prispetja zahtevkov.
(2) Ministrstvo za gospodarstvo bo uvozno dovoljenje
izdalo do 1. maja 2004, pod pogojem odobritve količine s
strani Evropske komisije in do višine odobrene količine.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-10/2003-2
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0129
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Kategorija
izdelkov

Enota

Kvota

Maksimalna
količina

1
2
2a
3
5
6
7
8
9
15
16
67

tone
tone
tone
tone
1 000 kosov
1 000 kosov
1 000 kosov
1 000 kosov
tone
1 000 kosov
1 000 kosov
tone

1.580
1.904
431
208
897
409
215
753
195
317
155
164

20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PRILOGA 2
Kategorija
izdelkov

Enota

Kvota

Maksimalna
količina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
26
27
28
29
31
36
37
39
59

tone
tone
tone
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
tone
1000 parov
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
tone
1000 kosov
tone
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
tone
tone
tone
tone

85
101
65
194
126
146
66
202
47
878
1.006
103
117
59
41
41
274
95
2.279
175
117
193
191
80
195
65
259
34
311

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Kategorija
izdelkov

Enota

Kvota

Maksimalna
količina

61
68
69
70
73
74
75
76
77
78
83
87
109
117
118
142
151A
151B
161

tone
tone
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
1000 kosov
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone

27
80
123
180
99
89
26
80
9
123
36
6
7
34
15
7
7
7
102

10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PRILOGA 3
Besedilo poimenovanja izdelkov v prilogi 3 je indikativne narave. Izdelki, ki jih zajema vsaka kategorija so
določeni z oznakami kombinirane nomenklature (KN). Kjer je pred oznako KN simbol »ex«, se izdelki, ki jih
zajema zadevna kategorija določijo s skupno uporabo obsega te oznake KN in zadevnega poimenovanja.
Kategorija
izdelkov
1

2

Poimenovanje izdelkov in oznake KN
za posamezno kategorijo tekstilnih izdelkov
Bombažna preja, nepripravljena za prodajo na drobno
52041100

52041900

52051100

52051200

52051300

52051400

52051510

52051590

52052100

52052200

52052300

52052400

52052600

52052700

52052800

52053100

52053200

52053300

52053400

52053500

52054100

52054200

52054300

52054400

52054600

52054700

52054800

52061100

52061200

52061300

52061400

52061510

52061590

52062100

52062200

52062300

52062400

52062510

52062590

52063100

52063200

52063300

52063400

52063500

52064100

52064200
52064300
52064400
52064500
ex 56049000
Bombažne tkanine, razen gaza tkanin, frotirnih tkanin, ozkih tkanin, tkanin z lasasto površino,
ženiljskih tkanin, tila in drugega mrežastega materiala
52081110

52081190

52081216

52081219

52081296

52081299

52081300

52081900

52082110

52082190

52082216

52082219

52082296

52082299

52082300

52082900

52083100

52083216

52083219

52083296
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izdelkov
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Poimenovanje izdelkov in oznake KN
za posamezno kategorijo tekstilnih izdelkov
52083299

52083300

52083900

52084100

52084200

52084300

52084900

52085100

52085210

52085290

52085300

52085900

52091100

52091200

52091900

52092100

52092200

52092900

52093100

52093200

52093900

52094100

52094200

52094300

52094910

52094990

52095100

52095200

52095900

52101110

52101190

52101200

52101900

52102110

52102190

52102200

52102900

52103110

52103190

52103200

52103900

52104100

52104200

52104900

52105100

52105200

52105900

52111100

52111200

52111900

52112100

52112200

52112900

52113100

52113200

52113900

52114100

52114200

52114300

52114910

52114990

52115100

52115200

52115900

52121110

52121190

52121210

52121290

52121310

52121390

52121410

52121490

52121510

52121590

52122110

52122190

52122210

52122290

52122310

52122390

52122410

52122490

52122510

52122590

ex 58110000

ex 63080000
2(a)

3

a) Od tega: Razen nebeljenih ali beljenih
52083100

52083216

52083219

52083296

52083299

52083300

52083900

52084100

52084200

52084300

52084900

52085100

52085210

52085290

52085300

52085900

52093100

52093200

52093900

52094100

52094200

52094300

52094910

52094990

52095100

52095200

52095900

52103110

52103190

52103200

52103900

52104100

52104200

52104900

52105100

52105200

52105900

52113100

52113200

52113900

52114100

52114200

52114300

52114910

52114990

52115100

52115200

52115900

52121310

52121390

52121410

52121490

52121510

52121590

52122310

52122390

52122410

52122490

52122510

52122590

ex 58110000
ex 63080000
Tkanine iz sintetičnih vlaken (rezanih ali odpadnih), razen ozkih tkanin, tkanin z lasasto
površino (vključno frotirne tkanine) in ženiljskih tkanin
55121100

55121910

55121990

55122100

55122910

55122990

55129100

55129910

55129990

55131120

55131190

55131200

55131300

55131900

55132110

55132130

55132190

55132200

55132300

55132900

55133100

55133200

55133300

55133900

55134100

55134200

55134300

55134900

55141100

55141200

55141300

55141900

55142100

55142200

55142300

55142900

55143100

55143200

55143300

55143900

55144100

55144200

55144300

55144900

55151110

55151130

55151190

55151210

55151230

55151290
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Kategorija
izdelkov

4

Poimenovanje izdelkov in oznake KN
za posamezno kategorijo tekstilnih izdelkov
55151311

55151319

55151391

55151399

55151910

55151930

55151990

55152110

55152130

55152190

55152211

55152219

55152291

55152299

55152910

55152930

55152990

55159190

55159130

55159190

55159211

55159219

55159291

55159299

55159910

55159930
55159990
58039030
ex 59050070
ex 63080000
Srajce, T-majice, lahki fino pleteni puloverji s puli ovratnikom, polo ovratnikom ali želvjim
izrezom (razen iz volne ali fine živalske dlake), spodnje majice in druge majice, pletene ali
kvačkane
61051000

5

6

7
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61052010

61052090

61059010

61091000

61099010
61099030
61102010
61103010
Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki, kompleti puloverjev in jopic iz istega materiala in v isti
barvi, pletene jope, spalne jopice in žemperji (razen suknjičev in jopičev), anoraki, vetrovke,
športni suknjiči do pasu, pleteni ali kvačkani
61011090

61012090

61013090

61021090

61022090

61023090

61101110

61101130

61101190

61101210

61101290

61101910

61101990

61102091

61102099

61103091
61103099
Tkane jahalne hlače (pumparice), kratke hlače, razen kopalnih hlačk in hlač (vključno hlače za
prosti čas), za moške ali dečke; tkane hlače in hlače za prosti čas, iz volne, bombaža, umetnih
ali sintetičnih vlaken, za ženske ali deklice; spodnji deli podloženih trenirk, razen kategorije 16
ali 29, iz bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken
62034110

62034190

62034231

62034233

62034235

62034290

62034319

62034390

62034919

62034950

62046110

62046231

62046233

62046239

62046318

62046918
62113242
62113342
62114242
62114342
Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske ali deklice, vključno pletene ali kvačkane, iz
bombaža, volne, umetnih ali sintetičnih vlaken
61061000

61062000

61069010

62062000

62063000

8

62064000
Srajce za moške ali dečke, iz volne, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken, razen pletenih ali
kvačkanih

9

62051000
62052000
62053000
Frotirne tkanine za brisače in podobne frotirne tkanine iz bombaža; toaletno in kuhinjsko
perilo, razen pleteno ali kvačkano, iz frotirja ali podobne frotirne tkanine, iz bombaža

12

58021100
58021900
ex 63026000
Hlačne nogavice in oprijeto oblačilo za spodnji del telesa (pajkice), nogavice, podnogavice,
kratke nogavice, dogleženjske nogavičke, nogavičke za stopala in podobno, pleteno ali
kvačkano, razen za dojenčke, vključno nogavice za krčne žile, razen izdelkov iz kategorije 70
61151200

13

61151900

61152011

61152090

61159100

61159200
61159310
61159330
61159399
61159900
Spodnje hlače in oprijete spodnje hlače brez hlačnic, za moške ali dečke, pumparice in
oprijete spodnje hlače brez hlačnic za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane, iz volne,
bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken
61071100

61071200

61082900

ex 62121010

61071900

61082100

61082200
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14

16
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Poimenovanje izdelkov in oznake KN
za posamezno kategorijo tekstilnih izdelkov
Plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine (s kapuco ali brez), za moške ali dečke, iz volne,
bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken (razen ekskimskih jop – bund) (iz kategorije 21)
62011100

15

Št.

ex 62011210

ex 62011290

ex 62011310

ex 62011390
62102000
Plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine (s kapuco ali brez), za ženske ali deklice; suknjiči
in jopiči, iz volne, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken (razen eskimskih jop – bund) (iz
kategorije 21)
62021100

ex 62021210

ex 62021290

ex 62021310

ex 62021390

62043100

62043290

62043390

62043919

62103000
Obleke in kompleti, za moške ali dečke, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža,
umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; podložene trenirke, z zunanjo plastjo iz
samo ene vrste blaga, za moške ali dečke, iz bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken
62031100

62031200

62031910

62031930

62032100

17

62032280
62032380
62032918
62113231
62113331
Suknjiči in jopiči, za moške ali dečke, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža, umetnih
ali sintetičnih vlaken

18

62033100
62033290
62033390
62033919
Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, oprijete spodnje hlače brez hlačnic, spalne
srajce, pižame, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, za moške ali dečke, razen
pletenih ali kvačkanih
62071100

62071900

62072100

62072200

62072900

62079110
62079190
62079200
62079900
Spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, oprijete spodnje hlače brez hlačnic,
spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, domače halje in podobni
izdelki, za ženske ali deklice, razen pletenih ali kvačkanih
62081100

62081910

62081990

62082100

62082200

62082900

62089111

62089119

62089190

62089200

62089900

ex 62121010

63023110

63023190

19

Robčki, razen pletenih ali kvačkanih

20

Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega

62132000
63022100
21

24

62139000
63022290

63022990

63023290
63023990
Eskimske jope – bunde, anoraki, vetrovke, športni suknjiči do pasu in podobno, iz volne,
bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken, razen pletenih ali kvačkanih; zgornji deli podloženih
trenirk iz bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken, razen kategorije 16 ali 29
ex 62011210

ex 62011290

ex 62011310

ex 62011390

62019100

62019200

62019300

ex 62021210

ex 62021290

ex 62021310

ex 62021390

62029100

62029200

62029300

62113241
62113341
62114241
62114341
Spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, za moške ali dečke,
pleteni ali kvačkani
61072100

61072200

61079200

ex 61079900

61072900

61079110

61079190
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Kategorija
izdelkov

26

27

Poimenovanje izdelkov in oznake KN
za posamezno kategorijo tekstilnih izdelkov
Spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, za ženske ali
deklice, pleteni ali kvačkani
61083110

61083190

61083211

61083219

61083290

61083900

61089110

61089190

61089200

61089910

Obleke, za ženske ali deklice, iz bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken
61044100

61044200

61044300

62044200

62044300

62044400

29

61044400

62044100

61045900

62045100

Krila in hlačna krila, za ženske ali deklice
61045100

28
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61045200

61045300

62045200
62045300
62045910
Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače (razen kopalk),
pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken
61034110

61034190

61034210

61034290

61034310

61034390

61034910

61034991

61046110

61046190

61046210

61046290

61046310

61046390

61046910

61046991
Kostimi in kompleti, za ženske in deklice, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža,
umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; podložene trenirke z zunanjo plastjo iz
samo ene vrste blaga, za ženske in deklice, iz bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken
62041100

62041200

62041300

62041910

62042100

62042280

62042380

62042918

62114231

62114331

31

Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani

36

Tkanine iz preje iz umetnih filamentov, razen tkanin za zračnice iz kategorije 114

ex 62121010

37

39

59

62121090

54081000

54082100

54082210

54082290

54082310

54082390

54082400

54083100

54083200

54083300

54083400

ex 58110000

ex 59050070

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken
55161100

55161200

55161300

55161400

55162100

55162200

55162310

55162390

55162400

55163100

55163200

55163300

55163400

55164100

55164200

55164300

55164400

55169100

55169200

55169300

55169400
58039050
ex 59050070
Namizno perilo, toaletno in kuhinjsko perilo, razen pleteno ali kvačkano, razen frotirnih tkanin
za brisače ali podobnih frotirnih tkanin iz bombaža
63025110

63025190

63025390

63029190

63029390

ex 63029900

ex 63025900

63029110

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, razen preprog iz kategorije 58
57021000

57023100

57023200

57023910

57024100

57024200

57024910

57025100

57025200

ex 57025900

57029100

57029200

ex 57029900

57031000

57032011

57032019

57032091

57032099

57033011

57033019

57033051

57033059

57033091

57033099

57039000

57041000

57049000

57050010

57050030

ex 57050090
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Kategorija
izdelkov
61

68
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Poimenovanje izdelkov in oznake KN
za posamezno kategorijo tekstilnih izdelkov
Ozke tkanine in ozki materiali (bolduc), ki so sestavljeni samo iz osnove brez votka, zlepljene,
razen etiket in podobnih izdelkov iz kategorije 62
Elastični materiali in pozamenterija (ki niso pleteni ali kvačkani), izdelani iz tekstilnih
materialov v kombinaciji z gumijastimi nitmi
ex 58061000

67

Št.

58062000

58063100

58063210

58063290

58063900
58064000
Pribor za oblačila, pleten ali kvačkan, razen za dojenčke; posteljno, namizno, toaletno in
kuhinjsko perilo, pleteno ali kvačkano; zavese (vključno draperije) in notranje platnene
navojnice, kratke okrasne draperije za okna in postelje in drugi izdelki za notranjo opremo,
pleteni ali kvačkani; odeje in potovalne odeje, pletene ali kvačkane; drugi pleteni ali kvačkani
izdelki, vključno z deli oblačil ali pribora za oblačila
58079090

61130010

61171000

61172000

61178010

61178090

61179000

63012010

63013010

63014010

63019010

63021010

63021090

63024000

ex 63026000

63031100

63031200

63031900

63041100

63049100

ex 63052000

63053211

ex 63053290

63053310

ex 63053900

ex 63059000
63071010
63079010
Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov, za
dojenčke, iz kategorij 10 in 87, nogavic, kratkih nogavičk in nogavičk za stopala, za dojenčke,
razen pletenih ali kvačkanih, iz kategorije 88
61111090

61112090

61113090

ex 62092000

ex 62093000

ex 62099000

ex 61119000

ex 62091000

69

Kombineže in spodnja krila, za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

70

61081100
61081900
Hlačne nogavice in oprijeto oblačilo za spodnji del telesa (pajkice) iz sintetičnih vlaken,
številke enojne preje manj kot 67 deciteksov (6,7 teks)
61151100

61152019

Ženske dolge nogavice iz sintetičnih vlaken
61159391
73

Trenirke, iz pletenih ali kvačkanih materialov, iz volne, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken

74

61121100
61121200
61121900
Kostimi in kompleti, za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani, iz volne, bombaža, umetnih ali
sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek
61041100

75

76

61041200

61041300

ex 61041900

61042100

61042200
61042300
ex 61042900
Obleke in kompleti, za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani, iz volne, bombaža, umetnih ali
sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek
61031100

61031200

61032300

61032900

61031900

61032100

61032200

Delovna in poklicna oblačila, za moške ali dečke, razen pletenih ali kvačkanih
62032210

62032310

62032911

62033210

62033310

62033911

62034211

62034251

62034311

62034331

62034911

62034931

62113210

62113310
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Kategorija
izdelkov
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Poimenovanje izdelkov in oznake KN
za posamezno kategorijo tekstilnih izdelkov
Predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila, za ženske in deklice,
razen tkanih ali pletenih
62042210

62042310

62042911

62043210

62043310

62043911

62046211

62046251

62046311

62046331

62046911

62046931

62114210

62114310

77

Smučarske obleke, razen pletenih ali kvačkanih

78

ex 62112000
Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, razen oblačil iz kategorij 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21,
26, 27, 29, 68, 72, 76 in 77

83

87

62034130

62034259

62034339

62034939

62046180

62046190

62046259

62046290

62046339

62046390

62046939

62046950

62104000

62105000

62113100

62113290
62113390
62114100
62114290
62114390
Plašči, suknjiči, jopiči in druga oblačila, vključno smučarske obleke, pleteni ali kvačkani, razen
oblačil iz kategorij 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 72, 73, 74, 75
61011010

61012010

61013010

61021010

61022010

61023010

61033100

61033200

61033300

ex 61033900

61043100

61043200

61043300

ex 61043900

61122000

61130090

61141000

61142000

61143000

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, ki niso pleteni ali kvačkani
ex 62091000

ex 62092000

ex 62093000

ex 62099000

62160000
109

Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende)
63061100

117

118

63061200

63061900

63063100

63063900

53091110

53091190

53091900

53092110

53092190

53092900

53110010

58039090

59050030

Tkanine iz lana ali ramije

Namizno, toaletno in kuhinjsko perilo, iz lanu ali ramije, razen pleteno ali kvačkano
63022910

142

63023910

63023930

63025200

ex 63025900

63029200
ex 63029900
Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz sisala, drugih vlaken iz družine agave ali iz
manilske konoplje
ex 57023990

ex 57024990

ex 57025900

ex 57029900

ex 57050090
151A

Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

151B

57022000
Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen
taftanih ali kosmičenih
ex 57023990

161

ex 57024990

ex 57025900

ex 57029900

Oblačila, ki niso pletena ali kvačkana, razen tistih iz kategorij od 1 do 123 in kategorije 159
62011900

62019900

62021900

62029900

62031990

62032990

62033990

62034990

62041990

62042990

62043990

62044990

62045990

62046990

62059010

62059090

62069010

62069090

ex 62112000

62113900

62114900
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PRILOGA 4
OBRAZEC ZAHTEVKA
Št. zahtevka
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Podroþje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 478-36-00 Fax: (01) 478-36-11

ZAHTEVEK ZA IZDAJO UVOZNEGA DOVOLJENJA
UVOZ TEKSTILA S POREKLOM IZ SRBIJE IN ýRNE GORE IN SEVERNE KOREJE
UVOZNIK
Ime
Naslov
Poštna št.
Država
tel. št.
fax. št.
Ident. št.
DDV št.
VLAGATELJ
Ime
Naslov
Poštna št.
Država
tel. št.
fax. št.
Ident. št.
DDV št.

BLAGO
Trgovski naziv
Poimenovanje blaga
Pošta
Oznaka KN
Oznaka TARIC
Vrednost
Država porekla
Država odpreme
KVOTA
Kategorija
Prekrižajte ustrezno:
̝ Zahtevek vlagam kot tradicionalni uvoznik
Uvoz v letu 2003
Zahtevana koliþina
Enota mere
̝ Zahtevek vlagam kot novi uvoznik
Zahtevana koliþina
Enota mere

Pošta

DOMNEVNI IZVOZNIK
Ime
Naslov
Poštna št.
Pošta
Država

NAýIN PREVZEMA DOVOLJENJA
Prekrižajte ustrezno:
̝ Poslati na naslov
Ime
Polni naslov
̝ Osebni prevzem na MG
Ime in priimek

KONTAKTNA OSEBA
Ime in priimek
Podjetje
Država
tel. št.
fax. št.
e-mail

Spodaj podpisani izjavljam, da so informacije, navedene v tem zahtevku, pravilne in dane v dobri
veri, da imam sedež oz. stalno prebivališþe v Republiki Sloveniji, in da je ta zahtevek moj edini,
oziroma edini vložen v mojem imenu, za uvoz zadevne kategorije iz zadevne tretje države.

Priimek in ime podpisnika

Datum

Podpis
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Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Na podlagi 117., 118. in 121. člena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o metodologiji za oblikovanje najemnin
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
I. TEMELJNA NAČELA
1. člen
Z metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih se določa način in postopek za izračun najvišjih
najemnin, ki jih lahko lastniki neprofitnih stanovanj zaračunavajo najemnikom, postopnost pri njihovi uveljavitvi, merila
glede vpliva lokacije ter merila in postopek za uveljavljanje
subvencionirane najemnine.
Podlaga za izračun najvišje neprofitne najemnine so
elementi neprofitne najemnine, pri čemer lahko lastniki neprofitnih stanovanj določijo tudi nižje stopnje najemnine kot
so določene v 3. členu te uredbe.
Občina lahko z odlokom za svoje območje določi tudi
vpliv lokacije po merilih iz 7. in 8. člena te uredbe.
II. ELEMENTI NEPROFITNE NAJEMNINE
2. člen
Neprofitna najemnina vsebuje naslednje elemente:
a) stroške vzdrževanja stanovanja in skupnih delov,
b) stroške za opravljanje upravniških storitev,
c) amortizacijo in
d) stroške financiranja, vložene v stanovanje.
III. NAJVIŠJE STOPNJE POSAMEZNIH ELEMENTOV
NAJEMNINE
3. člen
Stroški vzdrževanja stanovanja in skupnih delov vključujejo tudi stroške za zavarovanje skupnih delov stanovanjske stavbe in znašajo največ:
– pri stanovanjih, mlajših od 60 let, 1,11% od vrednosti
stanovanja,
– pri stanovanjih, starejših od 60 let, pa 1,81% od
vrednosti stanovanja.
Stroški za opravljanje upravniških storitev znašajo največ 0,40% od vrednosti stanovanja letno.
Amortizacija za stanovanja, mlajša od 60 let, znaša
največ 1,67% od letne vrednosti stanovanj. Za stanovanja,
starejša od 60 let, se stroški amortizacije ne obračunavajo,
pač pa se prizna strošek v višini 0,97% letno za amortizacijo
vlaganj, potrebnih zaradi podaljšanja dobe koristnosti stanovanja.
Stroški financiranja znašajo največ 1,50% od vrednosti
stanovanja letno.
Seštevek najvišjih stopenj posameznih elementov najemnine je zgornja letna stopnja neprofitne najemnine, ki
znaša največ 4,68% od vrednosti stanovanja.
Struktura najvišje letne stopnje neprofitne najemnine v
odstotkih
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Elementi najemnine Stanovanja stara do 60 let (v%) Stanovanja stara nad 60 let (v%)

stroški vzdrževanja
stroški za opravljanje
upravniških storitev
amortizacija
stroški financiranja
Skupaj

do 1,11

do 1,81

do 0,40
do 1,67
do 1,50
do 4,68

do 0,40
do 0,97
do 1,50
do 4,68

IV. NAČIN IZRAČUNA NAJEMNINE
4. člen
Osnova za izračun neprofitne najemnine je vrednost
stanovanja, ugotovljena na podlagi pravilnika o merilih za
ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb iz
116. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03, v nadaljevanju: zakon).
Vrednost stanovanja se izračuna po naslednji enačbi:
Vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x
uporabna površina x vpliv velikosti stanovanja (korekcijski
faktor) x vpliv lokacije stanovanja.
5. člen
Število točk, uporabna površina in vpliv velikosti stanovanja so razvidni iz zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj po pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb iz prvega odstavka prejšnjega
člena.
6. člen
Vrednost točke za izračun neprofitnih najemnin je 2,63
EUR, preračunana v tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izračuna najemnine.
V. VPLIV LOKACIJE
7. člen
Vpliv lokacije na višino najemnine lahko na svojem območju določi občina z odlokom in lahko znaša največ 30%
od neprofitne najemnine. Občina lahko na svojem območju
določi različen vpliv lokacije za posamezna območja. Vpliv
lokacije lahko zaračunavajo lastniki neprofitnih stanovanj,
katerih stanovanja se nahajajo na teritoriju občine, ki je z
odlokom določila vpliv lokacije.
V tem primeru se vrednost stanovanja pomnoži z ustreznim količnikom zaradi vpliva lokacije, ki pa ne sme biti
višji kot 1,3. Če vpliv lokacije z odlokom ni določen, se
upošteva količnik 1.
8. člen
Merila, ki vplivajo na višjo najemnino zaradi lokacije in
jih občina natančneje opredeli z odlokom, so:
– velikost mesta oziroma naselja, ki se opredeli s številom prebivalcev;
– prometne povezave obravnavanega mesta ali naselja
z ostalimi mesti ali naselji, pri čemer se upošteva vrsta
povezave (cestna, železniška povezava, javni mestni in primestni promet) in kapaciteta teh povezav;
– oddaljenost stanovanja od središča mesta ali naselja, pri čemer se upošteva čas in stroške prevoza, ki so
odvisni predvsem od kakovosti prometnic, prometnih sredstev in razpoložljivosti ter časovne dostopnosti javnega prometa;
– opremljenost z infrastrukturo oziroma komunalna
opremljenost, izražena z možnostjo, da se obstoječe sekun-

Uradni list Republike Slovenije
darno omrežje takoj priključi na obstoječe primarne vode
vodovoda, toplovoda, plinovoda, kanalizacijskega kolektorja, razdelilne transformatorske postaje in kabelske televizije;
– oddaljenost od virov emisij in motnje zaradi hrupa, ki
lahko nastanejo zaradi bližine železniške proge, regionalne
ceste, gospodarskih objektov in podobno;
– bližina zelenih površin, kot so objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (športna igrišča na prostem, javna otroška
igrišča, parki in naravne zelene površine);
– bližina kulturnih in infrastrukturnih objektov, kot so
stavbe namenjene kulturi in razvedrilu, muzeji, upravni objekti, izobraževalni, trgovski, zdravstveni objekti in podobno;
– atraktivnost lokacije se upošteva, če se stanovanje
nahaja na lokaciji, v kateri tržne cene stanovanj bistveno
presegajo povprečne tržne cene stanovanj v teh občinah,
ali če gre za stanovanja v obmorskih in drugih turističnih
središčih.
9. člen
Mesečna neprofitna najemnina se izračuna po naslednjem obrazcu:
vrednost stanovanja x letna stopnja najemnine: 12 mesecev.
10. člen
Najemnina se plačuje do 15. dne v mesecu za tekoči
mesec, če ni z najemno pogodbo določeno drugače.
Od najemnine, ki ni plačana v roku iz prejšnjega odstavka, se od poteka roka naprej plačajo zakonite zamudne
obresti, če ni z najemno pogodbo določeno drugače.
VI. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE NAJEMNINE
11. člen
Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovne cenzuse iz prvega odstavka
121. člena zakona in ostale premoženjske pogoje, če so
najemniki:
– neprofitnih stanovanj,
– namenskih najemnih stanovanj do višine neprofitnih
najemnin ali
– bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.
Organ občinske uprave, pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljevanju: organ občinske uprave), lahko skladno z občinskim stanovanjskim programom dodeli subvencijo tudi najemnikom tržnih stanovanj, ob upoštevanju
določbe 121. člena zakona in te uredbe.
VII. UGOTAVLJANJE DOHODKA IN PREMOŽENJSKEGA
STANJA
12. člen
Dohodek in premoženjsko stanje najemnika in oseb, ki
so navedene v najemni pogodbi, se ugotavlja na način, kot
velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92, 13/93, 42/94 – odl. US, 1/99, 41/99, 36/00,
54/00, 26/01, 6/02 in 110/02).
Dohodek in premoženjsko stanje iz prejšnjega odstavka sestavljajo viri, ki so navedeni v Prilogi št. 1, ki je sestavni
del te uredbe.
Vloga za subvencionirano najemnino se na predpisanem obrazcu, navedenem v Prilogi št. 1, predloži organu
občinske uprave v občini, kjer se stanovanje nahaja.
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VIII. POSTOPEK UGOTAVLJANJA VIŠINE
SUBVENCIONIRANE NAJEMNINE
13. člen
Če dohodek najemnika in oseb, navedenih v najemni
pogodbi (v nadaljevanju: dohodek najemnika), pade pod
mejo, določeno v prvem in drugem odstavku 121. člena
zakona, in če so izpolnjeni tudi ostali premoženjski pogoji v
skladu s predpisi o socialnem varstvu, organ občinske uprave v postopku ugotovi pripadajočo subvencijo najemnine.
Pri ugotavljanju višine subvencije najemnine se upošteva mesečna najemnina brez vpliva lokacije, izračunana na
način, kot je določeno v 9. členu te uredbe.
Za izračun subvencionirane najemnine se upošteva dejanska površina stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna površina glede na število oseb po pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem iz 87. člena zakona.
Če je obračunana (pogodbena) najemnina nižja od najvišje dovoljene neprofitne najemnine, se subvencija prizna
od dejanske neprofitne najemnine.
Subvencija se določi za vsakega najemnika posebej,
glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje, vendar
največ v višini 80% neprofitne najemnine, določene v tretjem in četrtem odstavku tega člena.
Subvencije se obračunavajo po enotnem računalniškem programu.
14. člen
O upravičenosti najemnika do subvencionirane najemnine odloči organ občinske uprave z odločbo v 30 dneh po
vložitvi popolne vloge. Odločba se izda za eno leto. Po en
izvod odločbe prejmejo najemnik, lastnik stanovanja oziroma njegov pooblaščenec in pristojni občinski organ.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko najemnik stanovanja med letom ponovno zaprosi za izračun pripadajoče subvencije, če se mu med letom najemnina poveča zaradi postopne uveljavitve neprofitne najemnine skladno z 21.
členom te uredbe ali če se socialni položaj najemnika ali
oseb, navedenih v najemni pogodbi, poslabša.
Po prejemu odločbe lastnik stanovanja zniža najemnino za znesek subvencije, navedene v odločbi, organ občinske uprave pa lastniku stanovanja mesečno nakazuje izračunani znesek subvencije.
IX. PRAVICE IN DOLŽNOSTI NAJEMNIKOV
15. člen
Najemnik je upravičen do plačila subvencionirane najemnine z naslednjim mesecem, ko je bila odločba o upravičenosti izdana. Če se odločba o upravičenosti plačevanja
subvencionirane najemnine izda po roku, navedenem v prvem odstavku prejšnjega člena, se najemniku prizna plačilo
subvencionirane najemnine, kot da bi bila odločba izdana v
predpisanem roku.
16. člen
Najemnik, ki je upravičen do plačila subvencionirane
najemnine, je dolžan v osmih dneh pisno sporočiti organu
občinske uprave vsako spremembo (dohodkov ali premoženjskega stanja), ki bi lahko vplivala na pravico do subvencionirane najemnine.
Če upravni organ ugotovi, da je najemnik ravnal v nasprotju s prejšnjim odstavkom ali da je v vlogi navajal lažne
podatke, se postopek skladno z določili zakona, ki ureja
splošni upravni postopek, obnovi ter pravica do subvencije
ustavi. Hkrati se mu skladno s pravili zakona, ki ureja obli-
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gacijska razmerja o neupravičeni pridobitvi, naloži vračilo
razlike med celotno in subvencionirano najemnino skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi.

postopno, dokler ne dosežejo vrednosti, določene v petem
odstavku 3. člena te uredbe, in sicer po naslednji dinamiki:
Postopen dvig znižanih najemnin

17. člen
Zoper izdano odločbo organa občinske uprave ima
najemnik pravico do pritožbe na ministrstvo, pristojno za
stanovanjske zadeve.

Leto

18. člen
Najemnik lahko po preteku dobe, za katero je bila
izdana odločba o subvencionirani najemnini, ponovno vloži
vlogo za subvencionirano najemnino, če se okoliščine niso
spremenile.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Neprofitne najemnine, ki so bile oblikovane skladno z
odlokom o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03
– odl. US, v nadaljevanju: odlok o metodologiji) največ v
višini 3,81% oziroma 2,54% od vrednosti stanovanj, in najemnine za stanovanja, ki so bila vrnjena po zakonu, ki ureja
denacionalizacijo, in so zasedena s prejšnjimi imetniki stanovanjske pravice, se dvigujejo postopoma, dokler ne dosežejo stopnje, določene v petem odstavku 3. člena te
uredbe.
Postopen dvig neprofitnih najemnin se izvede kot je
razvidno iz naslednje preglednice:
Postopen dvig neprofitnih najemnin
Leto

Najemnina
(v% od vrednosti stanovanja)

2004 –
dosedanji predpisi
1. 1. 2005
30. 6. 2005
31. 12. 2005
30. 6. 2006
31. 12. 2006

3,81
3,81
4,03
4,25
4,46
4,68

Najemnina
(v% od vrednosti stanovanja)

2,54
3,81
4,03
4,25
4,46
4,68

20. člen
Znižane najemnine, ki so jih lastniki stanovanj smeli
zaračunavati socialnim upravičencem skladno z zakonom o
spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 1/00) in odlokom o metodologiji, se povišajo

Najemnina
(v% od vrednosti stanovanja)

2004dosedanji predpisi
1. 1. 2005
30. 6. 2005
31. 12. 2005
30. 6. 2006
31. 12. 2006

Najemnina
(v% od vrednosti stanovanja)

1,91
2,31
2,90
3,49
4,08
4,68

2,31
2,31
2,90
3,49
4,08
4,68

21. člen
Lastniki neprofitnih stanovanj, ki so skladno z odlokom
o metodologiji smeli zaračunavati najemnine po stopnji
5,08% od vrednosti stanovanj, smejo s 1. januarjem 2005
najemnikom zaračunavati najemnine največ po stopnji 4,68
od vrednosti stanovanja.
22. člen
Odločbe o upravičenosti do plačila znižane neprofitne
najemnine na podlagi 63. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 13/93 – odl. US, 9/94,
21/94, 22/94 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96 –
odl. US, 44/96 – odl. US, in 1/00, 22/00 – ZJS, 87/02 –
SPZ in 29/03 – odl. US) se za leto 2004 izdajo le za
obdobje do 31. 12. 2004.
Upravičenci do povečane denarne socialne pomoči za
višino neprofitne najemnine na podlagi 22. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 26/01) prejemajo omenjeno povečanje
največ za obdobje do 31. 12. 2004, s 1. 1. 2005 pa lahko
uveljavljajo pravice skladno z zakonom in to uredbo.
23. člen
Ta uredba začne veljati 1. 1. 2004, uporabljati pa se
začne 1. januarja 2005, razen 22. člena, ki se začne uporabljati s 1. 1. 2004.
Št. 383-08/2001-2
Ljubljana, dne 16. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0171
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
mag. Anton Rop l. r.
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Priloga št. 1
OBČINA ………………
Organ občinske uprave pristojen za
stanovanjske zadeve

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANO NAJEMNINO

Vlagatelj – najemnik stanovanja: ____________________________________________
Ime in priimek
EMŠO:

____________________

Davčna št.: _________________________

Stalno prebivališče
________________________________________________________________________
Kraj, ulica in hišna številka
___________________________________________________________________________
____________
številka in ime pošte, občina
PODATKI O STANOVANJU IN NAJEMNINI ZA STANOVANJE
Lastnik stanovanja (najemodajalec) oziroma njegov pooblaščenec:
___________________________________________________________________________
naziv ali ime in priimek
Pogodba o najemu stanovanja št.__________________ z dne: _______________________,
registrirana pri upravnem organu ________________________________ dne: __________ .
Zadnja mesečna najemnina: _____________________SIT.
Vrsta stanovanja: neprofitno, namensko najemno, bivalna enota namenjena začasnemu
reševanju socialno ogroženih oseb, tržno (ustrezno obkrožite).
Skupaj z najemnikom živijo v stanovanju še naslednje osebe, razvidne iz najemne pogodbe:
Zap. št.

Priimek in ime

EMŠO

Davčna številka
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PODATKI O DOHODKIH IN MATERIALNEM STANJU VLAGATELJA IN
OSTALIH DRUŽINSKIH ČLANOV
1. DOHODKI IN PREJEMKI (v neto zneskih), prejeti v zadnjih 3 mesecih pred
mesecem vložitve vloge
zneski v SIT
Vrsta dohodkov:
1.1. Plača in prejemki iz dela (plača, nadomestilo
plače – bolniška, stimulacije in bonitete)
1.2. Prejemki po predpisih po ZPIZ:
pokojnina in drugo (invalidnina, varstveni
dodatek, odpravnina, oskrbnina …)
1.3. Prejemki po predpisih o zaposlovanju in
Zavarovanju za primer brezposelnosti:
(denarno nadomestilo in denarna pomoč za
brezposelnost)
1.4. Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih
(porodniška, starševski dodatek)
1.5. Nagrada za rejnico
1.6. Nadomestilo za invalidnost, prejemki po
»vojnih« zakonih (veteranski, invalidski
dodatek, invalidnina, oskrbnina …)
1.7. Preživnina, nadomestilo preživnine
1.8. Sredstva za tujo nego in pomoč
1.9. Dohodki iz premoženja (udeležba pri dobičku,
najemnine…)
1.10 Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in
poslov po pogodbah in na drugih podlagah
1.11. Dohodki iz premoženjskih pravic (avtorske
pogodbe)
1.12. Prejemki učencev in študentov, prejetih preko
študentskih ali mladinskih organizacij
1.13. Drugo (bolniška izplačana pri drugih
izplačevalcih…)
1.14. Dohodek iz kmetijske dejavnosti (KD ali
dobiček), za celo leto
1.15. Dohodek iz dejavnosti, za celo leto
1.16. Denarna socialna pomoč

Vlagatelj

Ostali člani
(skupaj)
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2. OBČASNI DOHODKI (v neto zneskih), prejeti v zadnjih 12 mesecih pred mesecem
vložitve vloge
zneski v SIT
Vrsta dohodkov

Vlagatelj

Ostali člani
(skupaj)

2.1. Regres
2.2. Odpravnine, jubilejne nagrade
2.3. Dividende
2.4. Dediščine
2.5. Dobiček iz kapitala
2.6. Drugo, navedi (dohodki iz avtorskih in
drugih pravic) …….
3. ODHODKI (v neto zneskih)
3.1. Izplačane preživninske obveznosti
IZJAVA
Vlagatelj-ica vloge za subvencionirano najemnino in polnoletne osebe, ki bivamo v istem
stanovanju, izjavljam-o:
1.
2.
3.
4.
5.

da nisem – nismo lastniki oziroma solastniki hiše, stanovanja, poslovnega prostora;
gradbene parcele, kmetijskega ali gozdnega zemljišča;
da nisem – nismo lastniki osebnega vozila, ki presega vrednost 18 minimalnih plač;
da so vsi podatki, ki sem - smo jih navedel-li v vlogi resnični, točni in popolni;
da so v vlogi navedeni vsi dohodki in prejemki vseh oseb, ki bivajo v stanovanju za
zahtevano obdobje;
6. da sem seznanjen-a s prvim odstavkom 16. člena uredbe o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin, ki določa, da sem v osmih dneh dolžan-na sporočiti dejstva in
okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na pravico do subvencionirane najemnine,
njeno višino in obdobje prejemanja;
7. da sem seznanjen-a z določbo drugega odstavka 16. člena iste uredbe, ki določa, da sem v
primeru lažnega prikazovanja ali zamolčanja podatkov dolžan-na povrniti neupravičeno
izračunano razliko med celotno in subvencionirano najemnino skupaj z obrestmi od dneva
neupravičeno izračunane subvencionirane najemnine.
Za svojo izjavo prevzemam-o vso materialno in kazensko odgovornost.
V/Na_______________, dne __________ Podpis vlagatelja/-ice: ______________________
Podpisi ostalih polnoletnih oseb:____________________________
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Priložite ustrezne priloge:
a) Potrdilo o prejetih dohodkih in prejemkih v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve
vloge za vsak mesec posebej, oziroma v drugih obdobjih;
b) Na davčnem organu overjeno napoved za odmero dohodnine za preteklo leto in zadnjo
odločbo davčnega organa o odmeri dohodnine
c) Registrirano najemno pogodbo
d) Potrdilo o državljanstvu, stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstev pridobi organ
občinske uprave neposredno od pristojnih državnih organov.
e) Zapisnik o ugotovitvi vrednosti stanovanja po 116. členu stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03) - za neprofitna stanovanja
f) Zadnje potrdilo o plačilu najemnine
g) Številko transakcijskega računa lastnika oz. njegovega pooblaščenca, na katerega se nakazuje
razlika v najemnini in davčno številko
h) Potrdilo o katastrskem dohodku;
i)

Potrdilo o obdavčljivem premoženju

j)

Potrdilo o šolanju za otroke starejše od 18 let

k) Dokazilo o preživninski obveznosti in o izplačani preživnini v zadnjih treh mesecih pred
mesecem vložitve vloge za vsak mesec posebej.
l)

Fotokopija prometnega dovoljenja

Uradni list Republike Slovenije

5567.

SKLEP
o razrešitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v Clevelandu
1. člen
Tone Gogala se razreši dolžnosti generalnega konzula
Republike Slovenije v Clevelandu.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-262/2003
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-1811-0094
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Sklep o imenovanju generalnega konzula
Republike Slovenije v Clevelandu

Na podlagi 23. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03) in šestega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 –
ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1)
ter na predlog ministra za zunanje zadeve št. Z-ZKD-8/0342 z dne 10. 10. 2003 je Vlada Republike Slovenije na 44.
seji, dne 23. 10. 2003 sprejela

SKLEP
o imenovanju generalnega konzula Republike
Slovenije v Clevelandu
1. člen
Za generalnega konzula Republike Slovenije Clevelandu se imenuje Marcel Koprol.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430/03-1
Ljubljana, dne 23. oktobra 2003.
EVA 2003-1811-0145
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MINISTRSTVA

Sklep o razrešitvi generalnega konzula
Republike Slovenije v Clevelandu

Na podlagi 23. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) in šestega odstavka 21. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94
– ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01
– ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) ter na predlog ministra za
zunanje zadeve št. DKP-8/03-5 z dne 26. 5. 2003 je Vlada
Republike Slovenije na 32. seji, dne 24. 7. 2003 sprejela

5568.

Št.

5569.

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99 in 52/00 – ZENDMPE) je minister za
okolje, prostor in energijo dne 9. decembra 2003 sprejel

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 1006 Latkova vas, 1009 Ojstriška vas, 991 Orla vas, 1001 Petrovče, 1005 Prebold, 1703
Jezero, 1704 Kamnik, 1995 Podsmreka, 1705 Preserje,
1652 Rakitna, 1990 Žažar, 1788 Vino, 1795 Velike Lipljene, 1796 Cesta, 1799 Videm Dobrepolje, 1800 Podgora,
1801 Kompolje, 1798 Zagorica, 1829 Veliko Globoko,
1830 Ambrus, 2021 Dobračeva, 2022 Žirovski Vrh, 2023
Žiri, 2024 Vrsnik II, 2025 Opale, 2039 Gorenja Ravan,
2047 Dobje, 2048 Dolenje Brdo, 2057 Gorenja vas, 2058
Dolenja Dobrava, 2059 Lučine, 2060 Dražgoše, 2061 Podlonk, 2062 Studeno, 2063 Kališe, 2070 Martinj Vrh, 2071
Železniki, 2357 Idrija mesto, 2274 Anhovo, 2275 Plave,
2285 Biljana, 2292 Šmaver, 2294 Bate, 2296 Lokovec,
2297 Čepovan, 2299 Lokve, 2303 Solkan, 2310 Ozeljan,
1563 Vinica, 1564 Preloka, 1257 Bizeljsko, 1258 Podgorje, 1287 Vrhje, 1270 Brezje, 1268 Dednja vas, 1290 Kapele, 1277 Mali Vrh, 1271 Vitna vas, 1391 Log, 1390 Vrh,
1058 Rožni Vrh, 1048 Socka, 1047 Čreškova, 1087 Svetina, 1069 Šentjungert, 1081 Zagrad, 2639 Zvodno, 1072
Šmiklavž, 1066 Vojnik okolica, 1061 Višnja vas, 1051 Verpete, 1073 Trnovlje, 1060 Strmec pri Vojniku, 1086 Prožinska vas, 1080 Tremerje, 1085 Kompole, 1079 Košnica,
1053 Loka, 1056 Dobrna, 1226 Babna Gora, 1224 Babna
Reka, 1225 Grobelce, 1223 Orehovec, 1195 Rjavica, 1170
Spodnje Sečovo, 1179 Tržišče, 1209 Koretno, 1222 Vršna
vas, 1221 Zibika, 2421 Avber, 2458 Bazovica, 2408 Brestovica, 2426 Brje, 2701 Dolanci, 2432 Dutovlje, 2423
Gabrovica, 2425 Gorjansko, 2439 Griže, 2417 Hruševica,
2409 Ivanji Grad, 2438 Kazlje, 2418 Kobdilj, 2415 Kobjeglava, 2419 Koboli, 2702 Kodreti, 2412 Komen, 2422 Kopriva, 2430 Krajna vas, 2435 Križ, 2459 Lokev, 2413 Mali
Dol, 2454 Merče, 2429 Pliskovica, 2453 Povir, 2558 Prešnica, 2554 Rodik, 2428 Salež, 2455 Sežana, 2431 Skopo, 2410 Sveto, 2411 Škrbina, 2416 Štanjel, 2420 Štjak,
2442 Štorje, 2414 Tomačevica, 2436 Tomaj, 2437 Utovlje,
2427 Veliki Dol, 2433 Veliki Repen, 2440 Veliko Polje,
2434 Voglje, 2424 Volčji Grad, 208 Negova, 209 Kunova,
222 Jamna, 226 Sovjak, 227 Terbegovci, 228 Galušak in
229 Kokolajnščak se z dnem sprejema tega sklepa začne
uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz
podatkov zemljiškega katastra.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-32/2003
Ljubljana, dne 9. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0218

Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
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5570.

Pravilnik o načinu ogrevanja na območju
Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 36. in za izvrševanje 48. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) izdaja minister
za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o načinu ogrevanja na območju Mestne občine
Ljubljana
1. člen
Ta pravilnik določa način ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana tako da se zlasti iz ekoloških razlogov
zagotovi smotrna izraba energije.
Ta pravilnik ne velja za neposredno uporabo goriv v
tehnoloških procesih.
Določbe tega pravilnika ne veljajo za izvedbo energetskih virov in uporabo goriv za proizvodnjo toplote za sistem
oskrbe s toploto (daljinsko ogrevanje).
2. člen
Zavezanec za priključitev stavbe na energetski sistem
oziroma uporabo čistih goriv po tem pravilniku je investitor
ali lastnik stavbe.
3. člen
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji
pomen:
– ogrevanje je uporaba energije oziroma goriv (toplote)
za posredno ali neposredno ogrevanje, hlajenje, klimatizacijo ali prezračevanje prostorov in pripravo tople sanitarne
vode,
– sistem oskrbe s toploto (daljinsko ogrevanje) je centralni sistem daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana, ki temelji na soproizvodnji toplote in električne energije. Za sistem oskrbe s toploto po tem pravilniku se
štejejo tudi lokalni sistemi daljinske oskrbe, ki se uvedejo na
zaokroženih območjih v Mestni občini Ljubljana in temeljijo
na obnovljivih virih energije ali na soproizvodnji toplote in
električne energije.
4. člen
Okoljsko sprejemljivi viri energije za ogrevanje po tem
pravilniku so:
– obnovljivi viri energije (sončna energije, biomasa,
bioplin, geotermalna energija…),
– toplota iz sistema oskrbe s toploto (daljinsko ogrevanje),
– zemeljski plin,
– utekočinjeni naftni plin,
– ekstra lahko kurilno olje,
– električna energija.
Viri energije za ogrevanje se morajo uporabljati po vrstnem redu iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Vse nove in obstoječe stavbe, ki se jih dograjuje, nadziduje, rekonstruira, spreminja tehnologijo ali kako drugače
prenavlja, tako da se njihova skupna uporabna površina
poveča za več kot 20% ali se v njih spreminja sistem ogrevanja (vpeljava centralne kurjave, zamenjava kotlov, zamenjava
gorilnikov na kotlih in podobno) je treba priključiti na sistem
oskrbe s toploto, razen v primeru uporabe obnovljivih virov
energije iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
Če to ni mogoče, je treba stavbe priključiti na sistem
oskrbe z zemeljskim plinom.
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Stavbo je potrebno priključiti na sistem oskrbe s toploto oziroma zemeljskim plinom ob izdaji uporabnega dovoljenja ali ob začetku uporabe prenovljene stavbe ali uvedbe
novega sistema ogrevanja pri obstoječih stavbah.
6. člen
V skladu s predpisi o urejanju prostora določi izvajalec
gospodarske javne službe oskrbe s toploto in plinom na
območju Mestne občine Ljubljana pri izdaji smernic in mnenj
k prostorskim aktom obvezen energetski sistem ali obvezno
vrsto goriva.
V postopkih izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja določi izvajalec gospodarske javne službe
oskrbe s toploto in plinom na območju Mestne občine Ljubljana na zahtevo projektanta oziroma investitorja projektne
pogoje, k projektnim rešitvam pa daje soglasja v skladu s
predpisi o graditvi objektov, v zvezi s posegi, ki zadevajo
njegova omrežja.
Pri določitvi smernic, mnenj oziroma projektnih pogojev in soglasij iz prvega in drugega odstavka tega člena
mora izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s toploto in
plinom na območju Mestne občine Ljubljana upoštevati tehnično ekonomske možnosti priključitve na sistem oskrbe s
toploto oziroma plinom na posameznih lokacijah vključno s
predvideno širitvijo sistemov.
Pri spremembah prostorskih aktov se upošteva način
ogrevanja v skladu s tem pravilnikom.
7. člen
V obstoječih stavbah, ki se že oskrbujejo z energijo za
ogrevanje iz sistema oskrbe s toploto ali zemeljskim plinom,
se lahko spremeni sistem oskrbe za ogrevanje le v naslednjih primerih:
– če preidejo na uporabo obnovljivih virov energije,
– če preidejo iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom
na sistem oskrbe s toploto, ali
– če obstoječi oskrbovalni sistemi ne morejo zagotoviti
potrebne energije.
8. člen
Uporaba električne energije je dovoljena za dodatno
ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode, če ni
drugih tehničnih možnosti.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je
uporaba električne energije dovoljena za pogon toplotnih
črpalk.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo inšpektorji za okolje, prostor in energijo.
10. člen
Za postopke pridobitve dovoljenj po predpisih o graditvi objektov, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika,
se določbe tega pravilnika ne uporabljajo.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-73/2003
Ljubljana, dne 5. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0131
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

Uradni list Republike Slovenije

5571.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 - odl. US, 21/94,
29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 - odl.
US, 1/00, 22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US
in 69/03 – SZ-1) v zvezi s 196. členom stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03) izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 206,94 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stanovanja (Uradni list RS, št. 117/03).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-17/2003
Ljubljana, dne 16. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0224
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

Št.
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PRAVILNIK
o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega
povračila
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino napovedi za plačilo vodnega povračila, ki jo mora zavezanec za plačilo
vodnega povračila predložiti ministrstvu, pristojnemu za
okolje.
2. člen
Napoved za plačilo vodnega povračila mora biti oblikovana tako, da obsega:
– del s podatki o zavezancu in njegovi dejavnosti,
– del s podatki o upravljavcu objekta ali naprave za
oskrbo s pitno vodo in
– del s podatki o osnovi za plačilo vodnega povračila
za rabo vode.
3. člen
Podatki o zavezancu in njegovi dejavnosti, podatki o
upravljavcu objekta ali naprave za oskrbo s pitno vodo in
podatki o osnovi za plačilo vodnega povračila za rabo vode
morajo biti predloženi ministrstvu, pristojnemu za okolje, v
izpolnjenem obrazcu, določenem v prilogi, ki je sestavni del
tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-01-122/2003
Ljubljana, dne 16. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0217

5572.

Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo
vodnega povračila

Na podlagi 10. člena uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02) izdaja minister za okolje, prostor in
energijo

Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

Uradni list Republike Slovenije
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Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Agencija RS za okolje
Vojkova 1/b
1000 Ljubljana

Napoved za plačilo vodnega povračila za leto _____
za zavezance iz uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02)

1. PODATKI O ZAVEZANCU
Naziv zavezanca

(skrajšana firma iz sodnega
registra)

Davčna številka

Matična številka

Šifra in naziv dejavnosti

Hišna št.

Ulica
Poštna št.

Ime pošte

Občina

Št. transakcijskega računa

Naziv banke

Naslov banke

Kontaktna oseba

Telefon

Fax

e-pošta

Zakoniti zastopnik

2. PODATKI O UPRAVLJAVCU OBJEKTA OZIROMA NAPRAVE ZA OSKRBO S PITNO VODO
(skrajšana firma iz sodnega
Hišna št.
Naziv upravljavca
registra)
Ulica
Poštna št.

Ime pošte

3. OSNOVE ZA PLAČILO VODNEGA POVRAČILA ZA RABO VODE
3.1. Raba vode za oskrbo s pitno vodo:
3.1.1. iz vodnih virov odvzeta voda za oskrbo s pitno vodo
3.1.2. količina izgubljene vode v sistemu za oskrbo s pitno vodo
3.1.3. količina vode prodana zavezancem, ki vodna povračila plačujejo
neposredno Agenciji RS za okolje

količina (m3)

Uradni list Republike Slovenije
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3.2. Raba vode iz lastnega zajetja (površinske in podzemne) za:
3.2.1. proizvodnjo pijač
3.2.2. tehnološke namene
3.2.3. potrebe kopališč in naravnih zdravilišč
3.2.4. zasneževanje smučišč
3.2.5. tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrski elek.
3.2.6. namakanje kmetijskih površin
3.2.7. namakanje površin, ki niso namenjene kmetijski proizvodnji
3.2.8. vzrejo vodnih organizmov
3.2.9. ostale namene

količina (m3)

3.3. Raba vode iz sistema za javno oskrbo s pitno vodo za:
3.3.1. proizvodnjo pijač
3.3.2. tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizv.
3.3.3. potrebe kopališč in naravnih zdravilišč
3.3.4. namakanje površin
3.3.5. ostale namene

količina (m3)

3.4. Raba vode za:
3.4.1. proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah nad 10 MW
3.4.2. proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah do 10 MW
3.4.3. pogon mlina, žage ali podobne naprave
3.4.4. pridobivanje toplote

količina (MWh)

3.5. Raba:
3.5.1. morskega dobra za školjčišče in gojišče morskih organizmov
3.5.2. vodnih zemljišč (površina vodnega ali morskega dobra)
3.5.3. plavajoče naprave (površina vodnega ali morskega dobra)
število dni, ko je bila plavajoča naprava v uporabi

količina (m2)

3.6. Odvzem naplavin:
3.6.1. prod
3.6.2. mivka

količina (m3)

3.7. Uporaba naplavin za izvajanje javne službe urejanja voda:
3.7.1. uporabljen prod
3.7.2. uporabljena mivka

količina (m3)

m2
dni

3.8. Porečje/povodje
V primeru rabe vode za proizvodnjo električne ali mehanske energije (točke 3.4. napovedi) ali vzreje
vodnih organizmov (točka 3.2.8. napovedi), obkrožite porečje/povodje na katerem poteka proizvodnja
oziroma vzreja:
1. Sava

2. Drava

3. Mura

4. Soča

5. druge jadranske reke

V (Na) ______________________________________

dne: _______________________

Štampiljka

Podpis zakonitega zastopnika
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Pravilnik o spremembah pravilnika o tehničnih
in organizacijskih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati preskusni laboratoriji za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil

Na podlagi 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02- ZMR-1) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o tehničnih
in organizacijskih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje
skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
V pravilniku o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št.
58/01,117/02, 62/03) se v 4. členu besedilo “31. decembra 2003” nadomesti z besedilom “30. aprila 2004”.

Uradni list Republike Slovenije
izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 93/01
in 117/02) se doda nov 42.b člen, ki se glasi:
»42.b člen
(potrdilo o temeljnem znanju)
Ne glede na določbe četrtega odstavka 17. člena tega
pravilnika lahko imetniki, ki pridobijo dovoljenje za izdajanje
rastlinskih potnih listov do 31. januarja 2004, predložijo
potrdilo o temeljnem znanju za svojo odgovorno osebo za
zdravstveno varstvo rastlin najpozneje do 31. januarja 2005.«
2. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-11/01-3
Ljubljana, dne 12. decembra 2003.
EVA 2003-2311-0316
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5575.
Št. 324-01-35/2003
Ljubljana, dne 10. novembra 2003.
EVA 2003-2311-0296
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

5574.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih za
registracijo imetnikov določenih rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov za namene zdravstvenega varstva
rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih
potnih listov

Na podlagi 20., 21., 22., 23., 41., 43., 44., 45.,
49. in 50. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o pogojih za registracijo
imetnikov določenih rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov
za namene zdravstvenega varstva rastlin
in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov
1. člen
V pravilniku o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
za namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za

Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih
glede strokovne, prostorske in tehnične
usposobljenosti laboratorijev za izvajanje
laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike
škodljivih organizmov

Na podlagi 61., 66. in 68. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o pogojih glede
strokovne, prostorske in tehnične
usposobljenosti laboratorijev za izvajanje
laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike
škodljivih organizmov
1. člen
V pravilniku o pogojih glede strokovne, prostorske in
tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 82/02) se v 17. členu besedilo »1. januarja
2004« nadomesti z besedilom »1. januarja 2005«.
2. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-74/01-3
Ljubljana, dne 3. decembra 2003.
EVA 2003-2311-0315
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

5576.

Št.

Pravilnik o spremembi pravilnika o veterinarskih
pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil
živalskega izvora

Na podlagi desetega odstavka 27. člena, drugega odstavka 30. člena in sedmega odstavka 31. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 – ZGO-1)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o veterinarskih pogojih
za proizvodnjo in oddajo v promet živil
živalskega izvora
1. člen
V pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in
oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št.
100/02, 30/03 in 89/03) se četrti odstavek 145. člena
spremeni tako, da se glasi:
“(4) VURS lahko posameznim obratom izjemoma odobri podaljšanje roka za prestrukturiranje obrata najdlje do
30. aprila 2004 v naslednjih primerih:
(a) če je nosilec dejavnosti izpolnil pogoje iz prejšnjega
odstavka;
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(b) če nosilec dejavnosti že gradi ali bo gradil nov
nadomestni objekt in je za novogradnjo pred 31. 12. 2003
zagotovil:
– projektno dokumentacijo in pridobil veterinarsko soglasje iz drugega odstavka 29. člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01), razen če dokaže, da je bil
postopek pridobitve dokumentacije začet pred 31. 12.
2003;
– finančne in druge pogoje, ki so predpogoj za gradnjo novega objekta;
(c) za objekte, ki so v rekonstrukciji:
– če so se postopki rekonstrukcije začeli pred 31. 12.
2003 ali če je nosilec dejavnosti pred 31. 12. 2003 zagotovil pogoje iz prve alinee prejšnje točke;
– če nosilec dejavnosti izpolnjuje tudi finančne in druge pogoje, ki so predpogoj za rekonstrukcijo objekta.“.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 31. decembra 2003.
Št. 323-593/2002-3
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2311-0318
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pravilnik o obrazcu izpisa iz evidence

Na podlagi 86. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o obrazcu izpisa iz evidence
1. člen
S tem pravilnikom se določi vsebina in oblika obrazca
izpisa iz evidence v slovenski, slovensko-italijanski in slovensko-madžarski jezikovni različici.
Obrazec iz prejšnjega odstavka se uporablja za izdajo
nadomestnih javnih listin v skladu z 8.a, 14. in 17. členom
pravilnika o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 64/99, 27/02 in 82/03) in 8.a, 9., 12. in 12.a
členom pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 29/96, 11/99, 27/02 in 82/03).
2. člen
Obrazec izpisa iz evidence v vseh treh jezikovnih različicah je velikosti 21 cm x 29,7 cm, A4 formata in natisnjen
na 80 gr. brezlesnem papirju v enobarvnem tisku.
3. člen
Obrazci izpisa iz evidence so v prilogah 1 do 3 tega
pravilnika in so njegov sestavni del.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-182/2003
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
EVA 2003-3311-0212
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

Stran
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REPUBLIKA

SLOVENIJA

V skladu z doloœbami 82. œlena in v povezavi s 86. œlenom ter 111. œlenom Zakona o osnovni øoli (Uradni list RS,
øt. 12/96, 33/97 in 59/01) in doloœbami Pravilnika o dokumentaciji v 9-letni osnovni øoli (Uradni list RS, øt. 64/99,
27/02 in 82/03) in Pravilnika o dokumentaciji v osnovni øoli (Ur. l. RS, øt. 29/96, 11/99, 27/02 in 82/03) izdaja
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime in sedeæ øole)

IZPIS IZ EVIDENCE

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime in priimek)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(datum in kraj ter dræava rojstva)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(razred s programom osemletne/devetletne osnovne øole)
(øolsko leto)

Ocene/toœke pri posameznih predmetih
.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

Napreduje v naslednji razred / ne napreduje

Sploøni uœni uspeh

Uœenka/uœenec je izpolnila/izpolnil osnovnoøolsko obveznost v øolskem letu .......................... / ..........................

Ta Izpis iz evidence izda øola kot nadomestno javno listino, ki je enakovredna naslednji izvirni javni listini:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime izvirne javne listine)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime in sedeæ izdajatelja)
.................................................................................................................................
(øtevilka delovodnika izvirne javne listine)

.................................................................................................................................
(kraj in datum izdaje izvirne javne listine)

......................................................................................................
(øtevilka delovodnika)

......................................................................................................
(ravnateljica / ravnatelj)

Peœat
......................................................................................................
(kraj in datum)

......................................................................................................
(podpis)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

REPUBLIKA
REPUBBLICA

131 / 24. 12. 2003 / Stran 18635

SLOVENIJA
DI SLOVENIA

V skladu z doloœbami 82. œlena in v povezavi s 86. œlenom ter 111. œlenom Zakona o osnovni øoli (Uradni list RS, øt. 12/96, 33/97 in 59/01)
in doloœbami Pravilnika o dokumentaciji v 9-letni osnovni øoli (Uradni list RS, øt. 64/99, 27/02 in 82/03) in Pravilnika o dokumentaciji v
osnovni øoli (Ur. l. RS, øt. 29/96, 11/99, 27/02 in 82/03) izdaja / In conformità alle disposizioni dell’articolo 82 in relazione agli articoli 86 e
111 della Legge sulla scuola elementare (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 12/96, 33/97 e 59/01) e alle disposizioni del Regolamento sulla
documentazione nella scuola elementare novennale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 64/99, 27/02 e 82/03) e del Regolamento sulla
documentazione nella scuola elementare (Gazzetta Ufficiale della RS n. 29/96, 11/99, 27/02 e 82/03) si rilascia il presente

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime in sedeæ øole / denominazione e sede della scuola)

IZPIS IZ EVIDENCE / ESTRATTO DAL REGISTRO
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime in priimek / nome e cognome)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(datum in kraj ter dræava rojstva / data, luogo e stato di nascita)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(razred s programom osemletne/devetletne osnovne øole / classe della scuola ottennale/novennale)
(øolsko leto / anno scolastico)

Ocene/toœke pri posameznih predmetih / Voti/punti nelle singole materie
.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

Napreduje v naslednji razred / ne napreduje
Promosso alla classe successiva/ non promosso

Sploøni uœni uspeh
Profitto generale

Uœenka/uœenec je izpolnila/izpolnil osnovnoøolsko obveznost v øolskem letu .......................... / ..........................
L’alunna/o ha assolto la scuola dell’obbligo nell’anno scolastico
Ta Izpis iz evidence izda øola kot nadomestno javno listino, ki je enakovredna naslednji izvirni javni listini:
Il presente Estratto dal registro viene rilasciato in qualità di copia conforme all’originale:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime izvirne javne listine / documento originale)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime in sedeæ izdajatelja / denominazione e sede dell’istituto)
.................................................................................................................................
(øtevilka delovodnika izvirne javne listine / numero di protocollo dell’originale)

.................................................................................................................................
(kraj in datum izdaje izvirne javne listine / luogo e data di rilascio dell’originale)

......................................................................................................
(øtevilka delovodnika / numero di protocollo)

......................................................................................................
(kraj in datum / luogo e data)

......................................................................................................
(ravnateljica/ravnatelj / il Preside)

Peœat
Timbro

......................................................................................................
(podpis / firma)

Stran
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SZLOVÉN

Uradni list Republike Slovenije

SLOVENIJA
KÖZTÁRSASÁG

V skladu z doloœbami 82. œlena in v povezavi s 86. œlenom ter 111. œlenom Zakona o osnovni øoli (Uradni list RS, øt. 12/96, 33/97 in
59/01) in doloœbami Pravilnika o dokumentaciji v 9-letni osnovni øoli (Uradni list RS, øt. 64/99, 27/02 in 82/03) in Pravilnika o
dokumentaciji v osnovni øoli (Ur. l. RS, øt. 29/96, 11/99, 27/02 in 82/03) izdaja / Az általános iskoláról szóló törvény (SzK Hiv. Lapja,
96/12. sz., 97/33. sz. és 01/59. sz.) 82. cikkének rendelkezéseivel összhangban, a 86. és 111. cikkéhez kapcsolódva, A 9-osztályos
általános iskolai dokumentációról szóló szabályzat (SzK Hiv. Lapja 99/64. sz., 02/27. sz. és 03/82. sz.) és Az általános iskolai
dokumentációról szóló szabályzat (SzK Hiv. Lapja, 96/29. sz., 99/11. sz., 02/27. sz. és 03/82. sz.) rendelkezéseivel összhangban állítja ki

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime in sedeæ øole / az iskola neve és székhelye)

IZPIS IZ EVIDENCE / NYILVÁNTARTÁSI KIVONAT
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime in priimek / utó- és családi név)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(datum in kraj ter dræava rojstva / születésének ideje, helye és országa)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(razred s programom osemletne/devetletne osnovne øole / nyolcosztályos/kilencosztályos általános iskolai program osztálya)
(øolsko leto / tanév)

Ocene/toœke pri posameznih predmetih / Osztályzatok/Pontok tantárgyanként
.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

......................................................................

Napreduje v naslednji razred / ne napreduje
Sploøni uœni uspeh
Felsôbb osztályba jut / nem jut
Tanulmányi átlageredmény
Uœenka/uœenec je izpolnila/izpolnil osnovnoøolsko obveznost v øolskem letu .......................... / ..........................
A tanuló általános iskolai kötelezettségének a/az
tanévben tett eleget.
Ta Izpis iz evidence izda øola kot nadomestno javno listino, ki je enakovredna naslednji izvirni javni listini:
A jelen Nyilvántartási kivonatot az iskola helyettesítô okiratként állítja ki, amely egyenértékû az alábbi eredeti okirattal:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime izvirne javne listine / az eredeti okirat megnevezése)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ime in sedeæ izdajatelja / a kiállító neve és székhelye)
.................................................................................................................................
(øtevilka delovodnika izvirne javne listine / az eredeti okirat iktatószáma)

.................................................................................................................................
(kraj in datum izdaje izvirne javne listine / az eredeti okirat kiállításának helye és ideje)

......................................................................................................
(øtevilka delovodnika / iktatószám)

......................................................................................................
(kraj in datum / helység és dátum)

......................................................................................................
(ravnateljica/ravnatelj / igazgatónô/igazgató)

Peœat
Pecsét

......................................................................................................
(podpis / aláírás)

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Pravilnik o obrazcu kolesarske izkaznice

Na podlagi 126. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02 in 67/02)
minister za šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o obrazcu kolesarske izkaznice
1. člen
S tem pravilnikom se določi vsebina in oblika obrazca
kolesarske izkaznice v slovenski, slovensko-italijanski in slovensko-madžarski jezikovni različici.
2. člen
Obrazec kolesarske izkaznice je natisnjen dvostransko.
Obrazec kolesarske izkaznice v vseh treh jezikovnih
različicah je velikosti 85 x 55 mm in je natisnjen na posebnem 200 gr. papirju v barvi Pantona 315.
3. člen
Kolesarske izkaznice, izdane pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi na obstoječih obrazcih.
4. člen
Obrazci kolesarske izkaznice so v prilogah 1 do 3 tega
pravilnika in so njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-181/2003
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
EVA 2003-3311-0213
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
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Osnovna [ola

• zavori, ki delujeta neodvisno na prednje in zadnje kolo,
• spredaj lu; bele barve za osvetljevanje ceste
(pono;i oziroma v pogojih slabe vidljivosti),
• zadaj rde;o lu; in rde; odsevnik,
• rumene odsevnike v pedalih,
• rumene bo;ne odsevnike,
• zvonec.

Naslov prebivali[;a

Dovoljujem vo/njo s kolesom v prometu.
Kraj in datum izdaje
Kraj in datum

Osnovna [ola
Scuola elementare

KOLESARSKA izkaznica
fotografija
foto

Patente di Ciclista

Ime in priimek
Nome e cognome
Datum rojstva
Data di nascita
Naslov prebivali[;a
Indirizzo
Kraj in datum izdaje
Luogo e data del rilascio
Ravnateljica\ravnatelj
Il Preside

Osnovna [ola
Általános iskola

KOLESARSKA izkaznica KERÉKPÁROS igazolvány
fotografija
fénykép

Ime in priimek
Utó- és családi név
Datum rojstva
Születési idó´
Naslov prebivali[;a
Lakcím
Kraj in datum izdaje
A kiállítás helye és ideje
Ravnateljica\ravnatelj
Igazgatónó´\igazgató

Podpis star[ev

PRAVILNO OPREMLJENO KOLO MORA IMETI>
Equipaggiamento regolamentare della bicicletta>
• zavori, ki delujeta neodvisno na prednje in zadnje kolo,
freni indipendenti alle due ruote,
• spredaj lu; bele barve za osvetljevanje ceste (pono;i oziroma
v pogojih slabe vidljivosti), \ fanalino anteriore a luce bianca
(illuminazione notturna o in caso di scarsa visibilità),
• zadaj rde;o lu; in rde; odsevnik,
fanalino posteriore a luce rossa con catarifrangente rosso,
• rumene odsevnike v pedalih, \ catarifrangenti gialli sui pedali,
• rumene bo;ne odsevnike, \ catarifrangenti gialli laterali,
• zvonec. \ campanello.

Dovoljujem vo/njo s kolesom v prometu.
Permetto che mia\o figlia\o guidi la bicicletta su strada.
Kraj in datum \ Luogo e data

Podpis star[ev \ Firma del genitore

DZS d.d. - Obr. 1,22\I

Ravnateljica\ravnatelj

DZS d.d. - Obr. 1,22

fotografija

PRAVILNO OPREMLJENO KOLO MORA IMETI>
A SZABÁLYOSAN FELSZERELT KERÉKPÁR TARTOZÉKAI>
• zavori, ki delujeta neodvisno na prednje in zadnje kolo,
két fék, amely egymástól függetlenül hat az elsó´ és hátsó kerékre,
• spredaj lu; bele barve za osvetljevanje ceste (pono;i oziroma
v pogojih slabe vidljivosti), \ elöl fehér fényú´ lámpa az úttest
megvilágításához (éjjel, illetve rossz látási viszonyok esetében),
• zadaj rde;o lu; in rde; odsevnik,
hátul piros lámpa és piros fényvisszaveró´ prizma,
• rumene odsevnike v pedalih, \ sárga fényvisszaveró´ prizma a pedálokban,
• rumene bo;ne odsevnike, \ sárga oldalsó fényvisszaveró´ prizma,
• zvonec. \ csengó´.

Dovoljujem vo/njo s kolesom v prometu.
Engedélyezem a kerékpáros részvételét a közlekedésben.
Kraj in datum \ Helység és dátum

Podpis star[ev \ A szüló´k aláírása

Vedno uporabljaj kolesarsko ;elado!
Usa sempre il casco!

Datum rojstva

Vedno uporabljaj kolesarsko ;elado!
Mindig viselj kerékpáros bukósisakot!

Ime in priimek

Vedno uporabljaj kolesarsko ;elado!

PRAVILNO OPREMLJENO KOLO MORA IMETI>

DZS d.d. - Obr. 1,22\M
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5579.

Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja prometni tehnik
(poklicno-tehniško izobraževanje)

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 –
prečiščeno besedilo in 79/03) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja prometni tehnik
(poklicno-tehniško izobraževanje)
1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe prometni tehnik, naziv srednje strokovne izobrazbe prometni
tehnik/prometna tehnica, katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 67. seji, 20.
junija 2003.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji
oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma
izvajati od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-177/03
Ljubljana, dne 28. novembra 2003.
EVA 2003-3311-0206
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

5580.

Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik
(poklicni tečaj)

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 –
prečiščeno besedilo in 79/03) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik
(poklicni tečaj)
1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
ekonomski tehnik, naziv srednje strokovne izobrazbe
ekonomski tehnik/ekonomska tehnica, katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 67. seji, 20. junija 2003.

Št.
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Izobraževalni program iz prvega odstavka tega člena
nadomešča izobraževalni program ekonomski tehnik, ki je
bi sprejet z odredbo o izobraževalnih programih (poklicnih
tečajih) za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (Uradni
list RS, št. 45/97).
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji
oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma
izvajati od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-175/03
Ljubljana, dne 28. novembra 2003.
EVA 2003-3311-0203
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

5581.

Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja prometni tehnik
(poklicni tečaj)

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 –
prečiščeno besedilo in 79/03) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja prometni tehnik
(poklicni tečaj)
1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe prometni tehnik, naziv srednje strokovne izobrazbe prometni
tehnik/prometna tehnica, katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 67. seji, 20.
junija 2003.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji
oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma
izvajati od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-176/03
Ljubljana, dne 28. novembra 2003.
EVA 2003-3311-0205
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

Stran
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Pravilnik o izobraževalnem programu za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe
administrator za izvajanje na narodno mešanem
območju

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 –
prečiščeno besedilo), minister za šolstvo, znanost in šport
izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe administrator za izvajanje
na narodno mešanem območju
1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme izobraževalni program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe administrator, naziv srednje poklicne izobrazbe administrator/administratorka, katerega splošni del je predlagal,
posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 54. seji dne 19. 12. 2002.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka se izvaja
v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju
slovenske Istre.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji
oziroma v elektronskih medijih in se začne postopoma izvajati od šolskega leta 2003/04.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-185/03
Ljubljana, dne 28. novembra 2003.
EVA 2003-3311-0229
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.
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Pravilnik o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih
oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz
njih iz določenih držav

Na podlagi petega odstavka 16. člena ter v zvezi s 24.
in 25. členom zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št.
52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih oreškov,
lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz njih
iz določenih držav*
* Pravilnik vsebinsko prevzema odločbe 97/830/ES,
98/400/ES, 2003/551/ES, 2003/580/ES, 2000/49/ES,
2002/80/ES, 2003/552/ES, 2002/679/ES, 2002/79/ES,
2003/550/ES, 2002/678/ES, 2002/233/ES.

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja posebne pogoje za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora nad uvozom zemeljskih oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz njih (v nadaljnjem
besedilu: živila) z izvorom ali poslanih iz Turčije, Irana, Egipta in Kitajske (v nadaljnjem besedilu: iz določenih držav)
zaradi morebitne onesnaženosti teh živil s previsoko vsebnostjo aflatoksina B1 in skupnih aflatoksinov (v nadaljnjem
besedilu: aflatoksini) zaradi zaščite javnega zdravja in zdravja potrošnika.
2. člen
V Republiko Slovenijo se lahko uvozijo živila z izvorom
ali poslana iz določenih držav in imajo tarifno oznako iz
Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, če pošiljka izpolnjuje pogoje glede vsebnosti aflatoksinov, določene v pravilniku o onesnaževalcih v živilih (Uradni list RS, št. 69/03; v
nadaljnjem besedilu: pravilnik o onesnaževalcih).
3. člen
Ob uvozu mora uvoznik s pošiljko predložiti poročilo o
vzorčenju in laboratorijskih preskusih pooblaščenega laboratorija iz določene države (v nadaljnjem besedilu: poročilo)
ter izpolnjeno, podpisano in overovljeno zdravstveno spričevalo iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Pošiljka živil se v Republiko Slovenijo lahko uvozi le
prek enega izmed mejnih prehodov iz Priloge 3, ki je sestavni
del tega pravilnika.
5. člen
Vsaka pošiljka živil mora biti označena s kodo, ki ustreza kodi na poročilu in zdravstvenemu spričevalu iz 3.
člena tega pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek, mora biti na živilu z
izvorom ali poslano iz Kitajske označeno tudi vsako pakiranje v pošiljki.
6. člen
Zdravstveni inšpektorji, ki izvajajo nadzor nad uvozom
pošiljke živil, morajo, pred uvozom pošiljke, na mejnih prehodih:
– preveriti poročilo in zdravstveno spričevalo, ki spremljata pošiljko;
– opraviti predpisano vzorčenje za laboratorijski preskus živil o vsebnosti aflatoksinov v skladu s Prilogo 1 in
poslati vzorce na laboratorijski preskus v pooblaščeni laboratorij;
– na podlagi poročila in zdravstvenega spričevala oziroma poročila, zdravstvenega spričevala in rezultatov laboratorijskih preskusov iz prejšnje alinee oceniti ali je pošiljka
zdravstveno ustrezna glede vsebnosti aflatoksinov.
7. člen
Zdravstveni inšpektor prepove uvoz živil, če vsebnost
aflatoksinov v pošiljki presega zgornjo mejno vrednost, določeno v pravilniku o onesnaževalcih.
O prepovedi uvoza Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije nemudoma, prek evropskega sistema hitrega obveščanja za živila in krmo, obvesti Evropsko Komisijo.
8. člen
Pošiljke živil, od katerih so bili odvzeti vzorci, zdravstveni inšpektor lahko zadrži na meji največ 15 delovnih dni.

Uradni list Republike Slovenije
Vzorčenje in laboratorijski preskusi potekajo na način, ki je
določen s pravilnikom o postopkih vzorčenja in analitskih
metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov in ohratoksina
A v živilih (Uradni list RS, št. 108/02 in 86/03).
Vzorčenje lešnikov poteka v skladu s točko 4.1.5. Priloge I pravilnika o postopkih vzorčenja in analitskih metodah
za določanje vsebnosti aflatoksinov in ohratoksina A v živilih. V primeru lešnikov, ki so vakuumsko pakirani, za lote
(pošiljke) z maso višjo od 15 t se odvzame vsaj 25 posameznih vzorcev, ki tvorijo maso sestavljenega vzorca 30 kg. Za
lote (pošiljke) z maso nižjo od 15 t se odvzame 25% posameznih vzorcev, ki tvorijo sestavljeni vzorec.
Za pošiljke živil, od katerih so bili odvzeti vzorci, izda
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije potrdilo na
obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije vsake tri
mesece obvešča Evropsko Komisijo o rezultatih laboratorijskih preskusov, opravljenih po tem pravilniku in sicer najpozneje v tridesetih dneh po zaključku vsakega trimesečja.
10. člen
Kopije dokumentacije iz 3. člena in tretjega odstavka
8. člena tega pravilnika morajo spremljati živila iz posameznih pošiljk v prometu do vključno trgovine na debelo.
11. člen
Ne glede na določbo 6. člena tega pravilnika se lahko
pošiljke, ki so zapustile določeno državo 30 dni pred uve-
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ljavitvijo tega pravilnika, in ki jih ne spremlja dokumentacija
iz 3. člena tega pravilnika ter je z laboratorijskim preskusom
ugotovljeno, da vsebnosti aflatoksinov ne presegajo zgornjih mejnih vrednosti, določenih v pravilniku o onesnaževalcih, uvozijo v Republiko Slovenijo brez priložene dokumentacije.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Od 1.maja 2004 se kot potrdilo iz tretjega odstavka 8.
člena tega pravilnika oziroma potrdilo iz Priloge 4 tega pravilnika prizna ustrezno potrdilo pristojnega organa države
članice Evropske unije, za uradni nadzor na področju varnosti živil.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določba drugega odstavka
7. člena in določba 9. člena tega pravilnika pa se uporabljata od 1. maja 2004.
Št. 0220-54/2003
Ljubljana, dne 20. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0062
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
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PRILOGA 1
Seznam živil in držav, za katere veljajo posebni pogoji uvoza

tarifna
živilo
oznaka*
0802 21 00 lešniki (Corylus spp.), oluščeni

izvor ali poslano
iz države
Turčija

0802 22 00 lešniki (Corylus spp.),
neoluščeni
0802 50 00 pistacije

Turčija
Turčija

0804 20 90 suhe fige

Turčija

0813 50

Turčija

mešanice oreškov ali suhega
sadja, ki vsebujejo fige, lešnike
ali pistacije
1106 30 90 zmleti lešniki, fige ali pistacije
(moka, zdrob ali prah)
2007 99 98 figove ali lešnikove paste

Turčija

2008 19

Turčija

0802 50 00
2008 19 93
2008 19 13
1202 10 90

pripravljeni ali konzervirani
lešniki, fige in pistacije, vključno
z njihovimi mešanicami
pistacije
pražene pistacije
(predpakirane z maso ≤1 kg)
pražene pistacije
(predpakirane z maso >1 kg)
zemeljski oreški v lupini

Turčija

predpisano vzorčenje
na mejnem prehodu
približno 10 % vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk
približno 10% vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk

Iran
Iran

vsaka pošiljka
vsaka pošiljka

Iran

vsaka pošiljka

Egipt

približno 20 % vseh
pošiljk
približno 20 % vseh
pošiljk
približno 20 % vseh
pošiljk
približno 20 % vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk
približno 10 % vseh
pošiljk

1202 20 00 zemeljski oreški - oluščeni

Egipt

2008 11 92 praženi zemeljski oreški
(predpakirani z maso >1 kg)
2008 11 96 praženi zemeljski oreški
(predpakirani z maso ≤1 kg)
1202 10 90 zemeljski oreški v lupini

Egipt

Kitajska

1202 20 00 zemeljski oreški - oluščeni

Kitajska

2008 11 92 praženi zemeljski oreški
(predpakirani z maso >1 kg)
2008 11 94 zemeljski oreški (predpakirani z
maso >1 kg)
2008 11 96 praženi zemeljski oreški
(predpakirani z maso ≤1 kg)
2008 11 98 zemeljski oreški (predpakirani z
maso ≤1 kg)
*splošna carinska tarifa

Kitajska

Egipt

Kitajska
Kitajska
Kitajska

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA 2
A. Zdravstveno spričevalo za uvoz fig in lešnikov ter nekaterih izdelkov iz fig in lešnikov s
poreklom ali poslanih iz Turčije v Republiko Slovenijo
Oznaka pošiljke............................……………….

Številka spričevala.................………………..................

V skladu z določbami odločbe Komisije 2002/80/ES o posebnih pogojih za uvoz fig (ki spadajo v tarifno oznako KN
0804 20 10 ali 0804 20 90), lešnikov (ki spadajo v tarifno oznako KN 0802 21 00 ali 0802 22 00) in pistacij (ki spadajo v
tarifno oznako KN 0802 50 00), mešanic fig, lešnikov in pistacij (ki spadajo v tarifno oznako KN 0813 50) ter izdelkov
iz fig, lešnikov in pistacij (ki spadajo v tarifno oznako KN 2008 19) s poreklom ali poslanih iz Republike Turčije,
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Generalni direktorat za zaščito in nadzor Ministrstva za kmetijstvo in podeželske zadeve)

POTRJUJE:
da so fige/lešniki/pistacije iz te pošiljke s številčno oznako .....................……......................(vpišite številčno oznako
pošiljke), sestavljeni iz
........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
(opis pošiljke, izdelka, število in vrsta pakiranja, bruto in neto masa)
vkrcane v........................................................................................………………………………................................................
(kraj vkrcanja)

s strani ................................................................……………………………………………........................................................
(identifikacija prevoznika)

namenjene v...................................................................................................................................................................................
(namembna država in kraj)

ki prihajajo iz ................................................................................................................................................................................
.................................................……………………………………………………………………………………………………
(ime in naslov podjetja)

bile proizvedene, sortirane, obravnavane, predelane, pakirane in so se prevažale skladno z dobro higiensko prakso.
Iz te pošiljke je bilo vzetih ............................... (število vzorcev) fig/lešnikov/pistacij dne..............................(datum), za
laboratorijsko analizo dne................................................................ (datum) v ...............................................................

(ime

laboratorija), da se ugotovi vsebnost aflatoksina B1 in skupnih aflatoksinov; priloženi so podatki o vzorčenju,
uporabljenih analitskih metodah in vsi rezultati.

V ......................................................................................

dne...............……………......................................................

Predstavnik Generalnega direktorata za zaščito in
nadzor Ministrstva za kmetijstvo in podeželske zadeve
(Žig)

.......................................................................
(Podpis)
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Health certificate for the importation into the European Community of figs, hazelnuts and pistachios and certain
products derived thereof originating in or consigned from Turkey

Consignment Code ............................……………….

Certificate No .................……………….............................

According to the provisions of Commission Decision 2002/80/EC imposing special conditions on the import of figs
(falling within CN code 0804 20 10 or 0804 20 90), hazelnuts (falling within CN code 0802 21 00 or 0802 22 00) and
pistachios (falling within CN code 0802 50 00), mixtures thereof (falling within CN code 0813 50) and products
derived thereof (falling within CN code 2008 19) originating in or consigned from the Republic of Turkey.
the ………………………………………………………………………………………………………………………………...
(General Directorate of Protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs)

CERTIFIES:
that the figs/hazelnuts/pistachios of this consignment code number ..................(insert consignment code number)
composed of :

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(Description of consignment, products, number and type of packages, gross or net weight)

embarked at ...............................................………………………………...................................................................................
(Embarked place)

by ...............................................................………………………………….................................................................................
(Identification of transporter)

going to .........................................................................................………………………………...............................................
(Place and country destination)

which comes from the establishment ………………………………………………………………………………………...
.........................................................................................................................................................................................................
.................................................……………………………………………………………………………………………………
(Name and address of establishment)

have been produced, sorted, handled, processed, packaged and transported in line with good hygiene practices.
From this consignment, .......………....….. (number of samples) samples of figs/hazelnuts/pistachios were taken on
......................................(date), subjected to laboratory analysis on .....……………………………………....... (date) in the
......….………………………...................(name of laboratory), to determine the level of Aflatoxin B1 and level of total
aflatoxin contamination, and the details of sampling, methods of analysis used and all result are attached.

Done at ................……………..................................................on .........…………………………..............................................
Representative of the General Directorate Protection
and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs

.......................................................................
(Stamp)

(Signiture)

Uradni list Republike Slovenije
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B. Zdravstveno spričevalo za uvoz pistacij in izdelkov iz njih s poreklom ali poslanih iz Irana v
Republiko Slovenijo

Oznaka pošiljke............................……………….

Številka spričevala.................………………..................

V skladu z določbami Odločbe Komisije 97/830/ES o posebnih pogojih za uvoz pistacij, ki spadajo v tarifno oznako
KN 0802 50 00 in izdelkov iz pistacij, ki spadajo v tarifno oznako KN 2008 19 13 in 2008 19 93 s poreklom ali poslanih
iz Irana,
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(zdravstveni organ pod direktnim nadzorom Ministrstva za zdravje Islamske Republike Iran)

POTRJUJE:
da so pistacije iz te pošiljke s številčno oznako .....................…….......................(vpišite številčno oznako pošiljke),
sestavljenih iz

........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(opis pošiljke, izdelka, število in vrsta pakiranja, bruto in neto masa)

vkrcane v........................................................................................………………………………................................................
(kraj vkrcanja)

s strani ................................................................……………………………………………........................................................
(identifikacija prevoznika)

namenjene v..................................................................................................................................................................................
(namembna država in kraj)

ki prihajajo iz ................................................................................................................................................................................
.................................................……………………………………………………………………………………………………
(ime in naslov podjetja)

bile proizvedene, sortirane, obravnavane, predelane, pakirane in so se prevažale skladno z dobro higiensko prakso.
Iz te pošiljke je bilo vzetih ............................... (število vzorcev) fig/lešnikov/pistacij dne..............................(datum), za
laboratorijsko analizo dne................................................................ (datum) v ...............................................................

(ime

laboratorija), laboratorij Ministrstva za zdravje Islamske republike Iran, da se ugotovi vsebnost aflatoksina B1
skupnih aflatoksinov; priloženi so podatki o vzorčenju, uporabljenih analitskih metodah in vsi rezultati.

V ......................................................................................

dne...............……………......................................................

Žig in podpis predstavnika Ministrstva za zdravje Islamske Republike Iran
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Health certificate for the importation into the European Community
of pistachios and certain products derived from pistachios originating in, or consigned from Iran

Consignment Code ............................……………….

Certificate No .................……………….............................

According to the provisions of European Commission Decision 97/830/EC imposing special conditions on the
import of and pistachios CN code 0802 50 00 and products derived from pistachios CN codes 2008 19 13 and 2008 19
93, originating in or consigned from Iran.
the ………………………………………………………………………………………………………………………………...
(helth authority under direct control of Ministry of Health, Islamic Republic of Iran)

CERTIFIES:

that the pistachios of this consignment, Code number ....…….………….............(Insert Consignment Code Number)
composed of : ...............................................................................................................................................................................

...............………………………………………………………………………………………..
..………………………………….......................................................................................
........................................................................................................................................
(description of consignment, products, number and type of packages, gross or net weight)

embarked at ...............................................………………………………...................................................................................
(embarked place)

by ...............................................................………………………………….................................................................................
(identification of transporter)

going to .........................................................................................………………………………...............................................
(place and country destination)

which comes from the establishment
…………………………………………..………………………………………………………………………………………...
.........................................................................................................................................................................................................
.................................................……………………………………………………………………………………………………
(name and address of establishment)

have been produced, sorted, handled, processed, packaged and transported in line with good hygiene practices.
From this consignment, .......………..…………………….. (number of samples) samples of pistachios were taken on
......................................(date), subjected to laboratory analysis on ..………....... (date) in the ......….…………..(name of
laboratory) laboratory of the Ministry of Health, Islamic Republic of Iran to determine the level of Aflatoxin B1 and
level of total aflatoxin contamination, and the details of sampling, methods of analysis used and all result are
attached.

Done at ................……………..................................................on .........…………………………..............................................
Stamp and Signiture of
Representative of the Ministry of Health,
Islamic Republic of Iran
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Št.

131/ 24. 12. 2003 / Stran 18647

C. Zdravstveno spričevalo za uvoz zemeljskih oreškov in izdelkov iz njih s poreklom ali poslanih iz
Egipta v Republiko Slovenijo

Oznaka pošiljke............................……………….

Številka spričevala.................………………..................

V skladu z določbami Odločbe Komisije 2000/49/ES o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih oreškov, ki spadajo v
tarifno oznako KN 1202 10 90 (v lupini) ali 1202 20 00 in izdelkov iz zemeljskih oreškov, ki spadajo v tarifno oznako
KN 2008 11 92 (v izvirnem pakiranju z neto vsebino, ki presega 1 kg) in 2008 11 96 (ne presega 1 kg), s poreklom ali
poslanih iz Egipta
Minister za kmetijstvo
POTRJUJE:
da so zemeljski oreški iz te pošiljke s številčno oznako .....................……................(vpišite številčno oznako pošiljke)
sestavljeni iz
.........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
(opis pošiljke, izdelka, število in vrsta pakiranja, bruto in neto masa)

vkrcani v........................................................................................………………………………................................................
(kraj vkrcanja)

s strani ................................................................……………………………………………........................................................
(identifikacija prevoznika)

namenjeni v...................................................................................................................................................................................
(namembna država in kraj)

ki prihajajo iz ............................................................................................................................................................
.................................................……………………………………………………………………………………………………
(ime in naslov podjetja)

bili proizvedeni, sortirani, obravnavani, predelani, pakirani in so se prevažali skladno z dobro higiensko prakso.
Iz te pošiljke je bilo vzetih ............................... (število vzorcev) zemeljskih oreškov dne................................(datum), za
laboratorijsko analizo dne................................................................ (datum) v ...............................................................

(ime

laboratorija), da se ugotovi vsebnost aflatoksina B1 in skupnih aflatoksinov; priloženi so podatki o vzorčenju,
uporabljenih analitskih metodah in vsi rezultati.

V ......................................................................................

(Žig)

dne...............……………......................................................

Žig in podpis predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, Egipt

.......................................................................
(Podpis)
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HEALTH CERTIFICATE
for the importation into the European Community of peanuts and certain products derived from peanuts
originating in or consigned from Egypt
Consignment Code ............................……………….

Certificate No .................……………….............................

According to the provisions of Commission Decision 2000/49/EC imposing special conditions on the import of
peanuts falling CN codes 1202 10 90 (in shell) or 1202 20 00 and the products derived from peanuts falling within CN
codes 2008 11 92 (in immediate packs of a net content exceeding 1 kg) and 2008 11 96 (not exceeding 1 kg), originating
in or consigned from Egypt
The Minister for Agriculture
CERTIFIES:
that the peanuts of this consignment, code number ..............…………....................(insert consignment code number)
composed of :................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
(description of consignment, products, number and type of packages, gross or net weight)

embarked at ...............................................………………………………...................................................................................
(embarked place)

by ...............................................................………………………………….................................................................................
(identification of transporter)

going to .........................................................................................………………………………...............................................
(place and country destination)

which comes from the establishment
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.................................................……………………………………………………………………………………………………
(name and address of establishment)

have been produced, sorted, handled, processed, packaged and transported in line with good hygiene practices.
From this consignment, ............…………......................….. (number of samples) samples of peanuts were taken on
......................................(date), subjected to laboratory analysis on .............. (date) in the ......…......................(name of
laboratory), to determine the level of Aflatoxin B1 and level of total aflatoxin contamination, and the details of
sampling, methods of analysis used and all result are attached.

Done at ................……………..................................................on .........…………………………..............................................

(Stamp)

Stamp and signature of
Representative of the Ministry
of Agriculture of Egypt
……………………………………….
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D. Zdravstveno spričevalo za uvoz zemeljskih oreškov in nekaterih izdelkov iz njih s poreklom ali
poslanih iz Kitajske v Republiko Slovenijo
Oznaka pošiljke............................……………….

Številka spričevala.................………………..................

V skladu z določbami Odločbe Komisije 2002/79/ES o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih oreškov, ki spadajo v
tarifne oznake KN 1202 10 90 (v lupinah) ali 1202 20 00 in izdelkov iz zemeljskih oreškov, ki spadajo v tarifne oznake
KN 2008 11 92 (v izvirnem pakiranju z neto vsebino, ki presega 1 kg) in 2008 11 96 ali 2008 11 98 (ki ne presega 1 kg) s
poreklom v ali poslani iz Ljudske republike Kitajske
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Državna uprava za vhodni-izhodni pregled in karanteno Ljudske republike Kitajske)
POTRJUJE:
da so zemeljski oreški iz te pošiljke s številčno oznako.....................…………........(vpišite številčno oznako pošiljke)
sestavljeni iz

........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(opis pošiljke, izdelka, število in vrsta pakiranja, bruto in neto masa)

vkrcani v........................................................................................………………………………................................................
(kraj vkrcanja)

s strani ................................................................……………………………………………........................................................
(identifikacija prevoznika)

namenjeni v...................................................................................................................................................................................
(namembna država in kraj)

ki prihajajo iz ............................................................................................................................................................
.................................................……………………………………………………………………………………………………
(ime in naslov podjetja)

bili proizvedeni, sortirani, obravnavani, predelani, pakirani in so se prevažali skladno z dobro higiensko prakso.
Iz te pošiljke je bilo vzetih .......................(število vzorcev) zemeljskih oreškov dne ..........................................(datum),
za laboratorijsko analizo dne.................................................... (datum) v ..............................................................................
(ime laboratorija), da se ugotovi vsebnost aflatoksina B1 in skupnih aflatoksinov; priloženi so podatki o vzorčenju,
uporabljenih analitskih metodah in vsi rezultati.

V ......................................................................................

dne...............……………......................................................
Predstavnik Državne uprave za vhodni-izhodni pregled
in karanteno Ljudske republike Kitajske

(Žig)
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HEALTH CERTIFICATE
for the importation into the European Community of peanuts and certain products derived from peanuts
originating in or consigned from China
Consignment Code ............................……………….

Certificate No .................……………….............................

According to the provisions of Commission Decision 2002/97/EC imposing special conditions on the import of
peanuts falling CN codes 1202 10 90 (in shell) or 1202 20 00 and the products derived from peanuts falling within CN
codes 2008 11 92 (in immediate packs of a net content exceeding 1 kg) and 2008 11 96 or 2008 11 98 (not exceeding 1
kg), originating in, or consigned from the People´s Republic of China,
the ………………………………………………………………………………………………………………………………..
(State Administration for Entry – Exit inspection and Quarantine of the People´s Republic of China)

CERTIFIES:

that the peanuts of this consignment, code number .....................………….............(insert consignment code number)
composed of: ................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(Description of consignment, products, number and type of packages, gross or net weight)

embarked at ...............................................………………………………...................................................................................
(Embarked place)

by ...............................................................………………………………….................................................................................
(Identification of transporter)

going to .........................................................................................………………………………...............................................
(Place and country destination)

which comes from the establishment ................................................................……………………………………………...
.........................................................................................................................................................................................................
.................................................……………………………………………………………………………………………………
(name and address of establishment)

have been produced, sorted, handled, processed, packaged and transported in line with good hygiene practices.
From this consignment, ............…………......................….. (number of samples) samples of peanuts were taken on
......................................(date), subjected to laboratory analysis on .............. (date) in the ......…......................(name of
laboratory), to determine the level of Aflatoxin B1 and level of total aflatoxin contamination, and the details of
sampling, methods of analysis used and all result are attached.

Done at ................……………..................................................on .........…………………………..............................................

(Stamp)

Representative of the State Administration
for Entry-Exit inspection and Quarantine of the
People´s Republic of China
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PRILOGA 3
Mejni prehodi za uvoz živil
1. Mejni prehod Obrežje
2. Mejni prehod Gruškovje
3. Mejni prehod Brnik - letališče
4. Mejni prehod Koper - pristanišče
5. Mejni prehod Dobova - železnica
6. Mejni prehod Jelšane

PRILOGA 4
Obrazec potrdila o uradnem vzorčenju pošiljke na meji

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS
Parmova 33, 1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 280 38 02, Telefax: 01 280 38 08
Naziv in naslov enote:
Številka :
Datum :
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Obmejna območna enota izdaja na podlagi 3.
točke prvega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili (Uradni list, RS, št. 52/00 in 42/02) ter Pravilnika o posebnih pogojih za
uvoz zemeljskih oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz njih iz določenih držav (Uradni list
RS, št. ______) v zadevi uvoza _____________________________________v upravni zadevi
__________________________________________________________ po uradni dolžnosti.

POTRDILO O URADNEM ODVZEMU VZORCA/EV ŽIVIL(A) ZA UGOTOVITEV NJIHOVE
SKLADNOSTI S PRAVILNIKOM O ONESNAŽEVALCIH V ŽIVILIH (Uradni list RS, št. 69/03)
Inšpektor Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije je dne ________________, po
uradni dolžnosti, opravil pregled pošiljke:
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-

vrsta živila – poimenovanje:

-

tarifna oznaka:

-

proizvajalec:

-

izvor – poslano iz države:

-

koda pošiljke:

-

opis pošiljke in proizvodov, količina, vrsta pakiranja, neto teža ali skupna teža:

-

odposlano iz:

-

način transporta:

-

izvoznik:

-

pošiljka je namenjena v:

Uvoznik pošiljke ____________________________________________________________
je skladno s 3. členom citiranega pravilnika predložil naslednja dokazila o zdravstveni
ustreznosti pošiljke:
1. rezultati

uradnega

nadzora

(vzorčenja

in

laboratorijskih

preskusov)

določene

države:_____________________________________________________________
2. zdravstveno spričevalo iz Priloge 2 Pravilnika o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih
oreškov,

lešnikov,

pistacij

in

fig

ter

izdelkov

iz

njih

iz

določenih

držav

___________________________________________________________________.
V okviru uradnega postopka je inšpektor dne ___________________ na podlagi 2. in 8. člena
Pravilnika o uradnem zdravstvenem nadzoru (Uradni list RS, št. 73/03) odvzel ______
vzorec/ce navedenih živil za ugotovitev skladnosti z določbami Pravilnika o onesnaževalcih v
živilih (Uradni list RS, št. 69/03). Na podlagi poročila o laboratorijskem preskusu, ki ga je podal
______________________

_____________________________________________

pod

številko __________________z dne_______, je razvidno, da je/so preiskan/i vzorec/vzorci
______________________________________________________________.
Na podlagi navedenega zdravstveni inšpektor potrjuje, da navedena pošiljka glede ugotovljenih
zgornjih mejnih vrednosti aflatoksina B1 in skupnih aflatoksinov je/ni skladna s Pravilnikom o
onesnaževalcih v živilih in glede na to je /ni varna po določilih 3. točke prvega odstavka 16.
člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

žig

ime in priimek zdravstvenega inšpektorja
(podpis)
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Št.

Pravilnik o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu
opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki
urejajo proizvodnjo in promet kemikalij

Na podlagi četrtega odstavka 45.a člena zakona o
kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu
opravljanja preizkusa znanja iz predpisov,
ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in način izvajanja tečajev za
svetovalce za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: svetovalec)
iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij v
Republiki Sloveniji ter način opravljanja preizkusa znanja s
tega področja.
2. člen
(pooblaščene organizacije)
(1) Organizacijo tečajev in preizkus znanja izvajajo pooblaščene organizacije, ki jih na predlog Urada RS za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) pooblasti minister, pristojen za zdravje.
(2) Za pridobitev pooblastila mora organizacija pri uradu podati pisno vlogo, ki ji priloži:– dokazilo o registraciji za
dejavnost usposabljanja,– podatke o izvedbi podobnih tečajev,– podatke o predvideni ceni tečaja,– podatke o prostorih in opremi za izvedbo tečaja,– druge informacije, ki
zagotavljajo kakovostno izvedbo.
(3) Pooblasti se le toliko organizacij, kot je to smiselno
za kakovostno izvedbo tečajev, pri čemer se upošteva tudi
geografska porazdelitev.
3. člen
(vsebina tečaja)
Tečaj obsega naslednja znanja, ki se jih predstavi v
obliki predavanj po posameznih področjih, v predvidenem
številu šolskih ur:
Vsebinsko področje

Število ur

zakon o kemikalijah
vloga in naloge svetovalca za kemikalije
pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami
razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi
in pripravkov
varnostni list
sporočanje podatkov za kemikalije
biocidi
obstojna organska onesnaževala (POP’s)
prijava in ocenjevanje novih in obstoječih snovi
postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC)
prepovedi in omejitve uporabe in dajanja v promet
predhodne sestavine za prepovedane droge
kemično orožje
inšpekcijski nadzor kemikalij
skupaj

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

4. člen
(predavatelji)
Za vsako od navedenih vsebinskih področij iz prejšnjega člena predstojnik urada imenuje predavatelje.
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5. člen
(komisija za preverjanje znanja)
(1) Za posamičen preizkus znanja predstojnik urada
izmed predavateljev, imenovanih na podlagi prejšnjega člena določi komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
V komisiji so člani, katerih znanje omogoča celovit preizkus
znanja in ki praviloma niso predavali kandidatom, ki se udeležujejo preizkusa znanja. Komisija ima tudi zapisnikarja, ki
ga določi pooblaščena organizacija.
(2) Predsedniku, članom in zapisnikarju komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v
komisiji v višini, ki velja za nadomestila članom izpitnih komisij za strokovne izpite za delo v državni upravi.
6. člen
(izvedba tečajev)
Pooblaščena organizacija v sodelovanju z uradom pripravi gradivo, ki vsebuje veljavno zakonodajo s predstavljenih področij ter poskrbi za tehnično brezhibno izvedbo tečaja z možnostjo uporabe računalniške predstavitve.
7. člen
(izvedba preizkusa znanja)
(1) Pred načrtovanim posamičnim preizkusom znanja
pooblaščena organizacija uradu sporoči podatke o kraju in
času izvedbe in okvirnem številu udeležencev.
(2) Urad pooblaščeni organizaciji posreduje podatke o
članih komisije, določenih na podlagi prvega odstavka
5. člena.
(3) Preizkus znanja poteka ustno in traja največ
30 minut.
(4) Komisija lahko preizkusi znanje, če sta prisotna dva
od treh članov. O izidu preizkusa znanja odloča komisija z
ocenama “opravil” in “ni opravil”.
(5) Komisija sprejme odločitev takoj po opravljenem
preizkusu. Če kandidat preizkusa ni opravil, ga lahko opravlja znova, vendar največ trikrat.
(6) O preizkusu znanja se vodi zapisnik. V zapisnik se
poleg podatkov o pooblaščeni organizaciji vpiše ime in priimek kandidata, datum opravljanja preizkusa znanja, vprašanja, člane komisije in oceno. Zapisnik podpišejo vsi navzoči
člani komisije in zapisnikar.
8. člen
(potrdilo o opravljenem tečaju)
(1) Kandidatom, ki uspešno opravijo preizkus znanja,
pooblaščena organizacija izda potrdilo o opravljenem tečaju, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– ime in priimek svetovalca ter kraj in datum rojstva,
– podatek, kdaj je svetovalec opravil preizkus znanja,
– podpis predsednika komisije,
– datum in številko potrdila.
9. člen
(evidenca)
(1) Pooblaščene organizacije so dolžne voditi evidenco o opravljenih tečajih in preizkusih znanja in jo na zahtevo
posredovati uradu, oziroma jo dati na vpogled pristojnemu
inšpektorju.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:– prijave
za udeležbo na tečaju in preizkus znanja,– zapisnik preizkusa znanja,– kopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja.
(3) Evidenca se hrani najmanj 6 let od dne izvedbe
tečaja oziroma opravljanja preizkusa znanja.
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10. člen
(prehodne določbe)
(1) Za organizacijo, ki je pridobila pooblastilo na podlagi pravilnika o načinu, vsebini in času opravljanja preskusa
znanja za odgovorne osebe iz drugega odstavka 45. člena
zakona o kemikalijah, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, se šteje, da je pridobila pooblastilo tudi po 2. členu
tega pravilnika.
(2) Potrdila, ki so bila izdana odgovornim osebam, ki
so opravile preverjanje znanja v skladu s pravilnikom o načinu, vsebini in času opravljanja preskusa znanja za odgovorne osebe iz drugega odstavka 45. člena zakona o kemikalijah, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, veljajo 5
let od dneva, ko so bila izdana.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu, vsebini in času opravljanja preskusa znanja
za odgovorne osebe iz drugega odstavka 45. člena zakona
o kemikalijah, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami.
12. člen
(uveljavitev predpisa)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-5/2003
Ljubljana, dne 25. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0064
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.

5585.

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za
inšpektorja za kemikalije

Na podlagi 63. člena zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o opravljanju strokovnega izpita za inšpektorja
za kemikalije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita inšpektorja za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: izpit).
II. PROGRAM IZPITA
2. člen
Izpit obsega preverjanje znanja oziroma poznavanje zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo področja:
– kemikalij,
– predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog,
– kemičnega orožja in predhodnih sestavin za proizvodnjo kemičnega orožja.

Uradni list Republike Slovenije
Podrobnejša vsebina izpita je v prilogi I, ki je sestavni
del tega pravilnika.
Seznam pravnih virov in druge študijske literature pripravlja Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem
besedilu: urad).
III. OPRAVLJANJE IN POTEK IZPITA
3. člen
Kandidat opravlja izpit pred tričlansko izpitno komisijo,
ki jo sestavljajo predsednik in dva člana (v nadaljnjem besedilu: člani izpitne komisije).
Člani izpitne komisije so hkrati tudi izpraševalci za posamezna področja.
Člani izpitne komisije morajo imeti najmanj takšno stopnjo izobrazbe kot jo ima kandidat.
Izpitna komisija lahko zaseda le v polni sestavi.
Izpitna komisija ima zapisnikarja.
4. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit za inšpektorja za kemikalije, vloži pisno prijavo pri predstojniku urada.
Prijavi iz prejšnjega odstavka mora kandidat predložiti
dokazila o strokovni izobrazbi. Urad predloži prijavo za
opravljanje izpita za inšpektorja za kemikalije Ministrstvu za
zdravje.
5. člen
Minister, pristojen za zdravje s sklepom imenuje člane
izpitne komisije in določi čas in kraj opravljanja izpita. Čas
izpita mora biti določen tako, da ostane kandidatu od prejema sklepa do dneva opravljanja izpita najmanj 15 dni, razen
če sam želi opravljati izpit pred tem rokom.
Od dneva vložitve prijave do dneva opravljanja izpita ne
sme preteči več kot 60 dni.
6. člen
Izpit je usten in sme trajati največ 2 uri. Izid izpita se
ocenjuje z oceno »opravil« ali »ni opravil«. Izpitna komisija
odloči o rezultatu takoj po izpitu. Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov in kandidata.
7. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik,
z naslednjimi podatki: ime in priimek kandidata, datum in
kraj rojstva, končana izobrazba, evidenčna številka, datum
opravljanja izpita, ime in priimek predsednika, članov izpitne
komisije in zapisnikarja, izpitna vprašanja, ocena in datum.
Zapisnik podpišejo člani izpitne komisije in zapisnikar.
8. člen
Kandidatu, ki uspešno opravi izpit, se vroči potrdilo o
opravljenem izpitu. Obrazec potrdila je v prilogi II, ki je
sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi
za opravljanje izpita, vendar šele po preteku najmanj dveh
mesecev od zadnjega opravljanja izpita. Kandidat lahko izpit
ponavlja največ dvakrat.
IV. EVIDENCA OPRAVLJENIH IZPITOV
10. člen
Ministrstvo za zdravje vodi za vsakega kandidata evidenco, v katero se vloži:
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– prijava za opravljanje izpita s priloženimi dokazili,
– sklep o imenovanju članov izpitne komisije iz 5. člena tega pravilnika,
– zapisnik iz 7. člena tega pravilnika,
– potrdilo o opravljenem izpitu.
11. člen
O opravljenih izpitih se vodi knjiga, ki vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– številko evidence iz prejšnjega člena,
– dokazila o vrsti in stopnji strokovne izobrazbe kandidata,
– datum in številko potrdila o izpitu.
Knjiga se lahko vodi tudi kot računalniška evidenca,
katere sestavni del je evidenca iz prejšnjega člena.
V. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Zdravstvenim inšpektorjem, ki so opravili izpite na podlagi pravilnika o vsebini in načinu opravljanja strokovnega
izpita za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad
kemikalijami (Uradni list RS, št. 85/99), se prizna izpolnjevanje tega pogoja tudi po določbah tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-10/2003
Ljubljana, dne 25. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0063
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
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5586.

Pravilnik o preskušanju izdelkov in snovi, ki
prihajajo v stik z živili

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik
z živili*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način preskušanja izdelkov in snovi,
ki v svojem končnem stanju prihajajo v stik, so v stiku ali so
namenjeni za stik z živili (v nadaljnjem besedilu: materiali in
izdelki) ter metodologijo priprave vzorca za meritev in izvedbo meritev prehajanja (v nadaljnjem besedilu: migracije) določenih snovi iz materialov in izdelkov.
2. člen
Skupine materialov in izdelkov so materiali in izdelki iz
3. člena pravilnika o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 98/02 in 75/03; v nadaljnjem
besedilu: pravilnik o izdelkih in snoveh).
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Osnovna pravila za preskušanje celotne in specifične
migracije za materiale in izdelke so opisana v prilogi II, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Preverjanje skladnosti specifične migracije z migracijskimi mejnimi vrednostmi v modelnih raztopinah za živila ni
potrebno, če je mogoče ugotoviti, da so izpolnjene zahteve
skladnosti glede celotne migracije.
5. člen
Celotna in specifična migracija iz materialov in izdelkov
iz plastične mase, določena po postopkih iz priloge II, se
izraža v mg/kg.
V naslednjih primerih se celotna in specifična migracija
iz prejšnjega odstavka izraža v mg/dm2:
a) izdelki, ki so posode ali so primerljivi s posodami, ali
se lahko napolnijo in imajo prostornino manj kot 500 mililitrov (ml) ali več kot 10 litrov (l);
b) folije, filmi ali druge snovi, ki jih ni mogoče napolniti,
ali pri katerih ni mogoče oceniti razmerja med njihovo površino in količino živila, ki je v stiku s površino.
V primerih iz prejšnjega odstavka se mejne vrednosti iz
priloge II pravilnika o izdelkih in snoveh, ki so izražene v
mg/kg, delijo z dogovorjenim faktorjem pretvorbe 6.

II. POSAMEZNE SKUPINE MATERIALOV IN IZDELKOV

6. člen
Koncentracija monomera vinil klorida v materialih in
izdelkih ne sme presegati 1 mg/kg končnega izdelka.
Vinil klorid ne sme prehajati v živila, ki so ali so bila v
stiku z njim, v koncentraciji, ki je zaznavna z metodo, ki
ustreza naslednjim merilom:
1. vsebnost vinil klorida v materialih in izdelkih in vinil
klorid, ki prehaja iz materialov in izdelkov v živila, se določa
s plinsko kromatografijo, z uporabo “head space” tehnike;
2. za namen določanja vinil klorida, ki prehaja iz materialov in izdelkov v živila, mora biti meja detekcije uporabljene metode najmanj 0,01 mg/kg;
3. vinil klorid, ki prehaja iz materialov in izdelkov v
živila, se praviloma določa v živilih. Če določitev vinil klorida
v nekaterih živilih zaradi tehničnih vzrokov ni mogoča, se
dovoli določitev s pomočjo modelnih raztopin za ta živila.
Analitska metoda za določanje vsebnosti vinil klorida v
materialih in izdelkih, ki so namenjeni za stik z živili je opisana v prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
Analitska metoda za določanje vinil klorida, ki prehaja
iz materialov in izdelkov v živila je opisana v prilogi IV, ki je
sestavni del tega pravilnika.

Materiali in izdelki iz plastične mase

Keramični materiali in izdelki

4. člen
Preverjanje skladnosti migracije sestavin materialov in
izdelkov iz plastične mase v živila z mejnimi vrednostmi migracije je treba opraviti v najbolj skrajnih pogojih, kar zadeva
čas in temperaturo, ki jih je mogoče predvideti v dejanski
uporabi.
Preverjanje skladnosti migracije z mejnimi vrednostmi
migracije v modelnih raztopinah za živila je treba opraviti s
preskusi migracije v skladu z osnovnimi pravili iz priloge I, ki
je sestavni del tega pravilnika.

7. člen
Postopki za določanje količine svinca in kadmija, ki
migrirajo iz keramičnih materialov in izdelkov v živilo, so
določeni v prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika.
Pri keramičnih posodah s keramičnim pokrovom, je
mejna vrednost svinca in/ali kadmija, ki ne sme biti presežena (mg/dm2 ali mg/l), vrednost, ki se uporabi samo za
posodo. Posoda in notranja površina pokrova se morata
preskušati ločeno in pri enakih pogojih. Količina svinca in/ali
kadmija, ki migrira iz posode in količina svinca in/ali kadmija, ki migrira iz pokrova se seštejeta. Tako dobljena vsota
količine svinca in/ali kadmija, se upošteva samo na površino ali na volumen posode, ki je bila preskušana.

3. člen
Preskusi migracije so preskusi, pri katerih se materiale
in izdelke pri določenih pogojih preskusa izpostavi živilu ali
ustrezno izbranim modelnim raztopinam in se nato izmerijo
koncentracije izločenih posameznih snovi (specifična migracija) ali skupin snovi (celotna migracija).
Izmerjene koncentracije izločenih posameznih ali skupin snovi se primerjajo z mejnimi vrednostmi za specifično
ali celotno migracijo, kakor so opredeljene v pravilniku o
izdelkih in snoveh.
Celotna in specifična migracija snovi materialov in izdelkov v živilo ali modelno raztopino ne sme presegati mejnih vrednosti, ki so opredeljene v pravilniku o izdelkih in
snoveh.

* Pravilnik vsebinsko povzema direktive 85/572/EGS,
93/8/EGS,
97/48/EGS,
84/500/EGS,
78/142/EGS,
80/766/EGS, 81/432/EGS, 2002/72/ES
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Migracija N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi iz dud,
tolažilnih dud in grizal
8. člen
Migracijski preskus dud, tolažilnih dud in grizal o migraciji N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi se izvede tako, da se upoštevajo osnovna pravila iz priloge VI, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Vzorec dud ali tolažilnih dud ali grizal se sestavijo iz
ustreznega števila posameznih kosov izdelka.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-53/2003
Ljubljana, dne 1. decembra 2003.
EVA 2003-2711-0061
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
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PRILOGA I
OSNOVNA PRAVILA ZA IZVAJANJE MIGRACIJSKIH PRESKUSOV ZA MATERIALE IN
IZDELKE IZ PLASTIČNE MASE
1. Ko se primerjajo rezultati migracijskih preskusov se predpostavi, da je gostota vseh
modelnih raztopin 1. Miligrami snovi, ki migrirajo na liter modelne raztopine (mg/l), zato
številčno ustrezajo miligramom snovi, ki migrirajo na kilogram modelne raztopine in ob
upoštevanju določil iz priloge II miligramom snovi, ki migrirajo na kilogram živila.
2. Kadar se migracijski preskusi opravljajo na vzorcih, odvzetih iz materiala in izdelka ali na
vzorcih, izdelanih v ta namen in se količine živila ali modelne raztopine, ki so v stiku z
vzorcem pri preskušanju razlikujejo od tistih, uporabljenih v dejanskih pogojih, v katerih se
uporablja material in izdelek, je treba dobljene rezultate popraviti z uporabo naslednje
formule:

M=
M
m
a1
a2
q

m xa 2
x1.000
a1 xq
kjer je:
migracija v mg/kg,
masa snovi, ki migrira iz/z vzorca, v mg;
površina vzorca, ki je v stiku z živilom ali modelno raztopino med migracijskim
preskusom, v dm2;
površina materiala in izdelka v dejanskih pogojih uporabe, v dm2;
masa živila v stiku z materialom in izdelkom v dejanskih pogojih uporabe, v gramih.

3. Določitev migracije se izvede na materialu in izdelku, ali če to ni možno z uporabo vzorcev
odvzetih iz materiala in izdelka, ali če je bolj ustrezno na reprezentativnih vzorcih tega
materiala in izdelka.
Vzorec se izpostavi stiku z živilom ali modelno raztopino tako, da ustreza pogojem stika z
živilom v dejanski uporabi. V ta namen se preskus opravi tako, da so v stiku z živilom ali
modelno raztopino samo tisti deli vzorca, ki prihajajo v stik z živilom pri dejanski uporabi. Ta
pogoj je zlasti pomemben za materiale in izdelke iz več plasti, pri zaporkah, itd.
Preskušanje migracije pri pokrovčkih, tesnilih, zamaških ali podobnih pripomočkih za
hermetično zapiranje se morajo opraviti tako, da se uporabijo na posodah, za katere so
namenjeni na način, ki ustreza pogojem zapiranja pri običajni ali predvideni uporabi.
V vseh primerih je dopustno z uporabo strožjega preskusa dokazati skladnost z mejnimi
vrednostmi migracije.
4. Skladno z določili iz priloge II tega pravilnika se vzorec materiala in izdelka izpostavi stiku
z živilom ali ustrezno modelno raztopino za čas in pri temperaturi, ki se določi glede pogojev
v dejanski uporabi. Na koncu predpisanega časa stika se v živilu ali modelni raztopini z
analizo določi celotna količina snovi (celotna migracija) in/ali specifična količina ene ali več
snovi (specifična migracija), ki migrirajo iz vzorca.
5. Kadar je material in izdelek namenjen za ponavljajoči stik z živili, se migracijski preskus(i)
opravi(jo) trikrat na enem vzorcu skladno s pogoji iz priloge II, pri čemer se vsakokrat uporabi
nov alikvot živila ali modelne(-ih) raztopin(e). Skladnost vzorca materiala in izdelka z mejnimi
vrednostmi se preveri na podlagi migracijskih vrednosti, dobljenih v tretjem preskusu. Če
obstajajo prepričljivi dokazi, iz katerih je mogoče zaključiti, da se stopnja migracije ne
poveča v drugem in tretjem preskusu, in če mejna(e) vrednost(i) migracije v prvem preskusu
ni(so) presežena(e), nadaljnji preskusi niso potrebni.
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Posebna pravila, ki se nanašajo na celotno migracijo
6. Če se uporabijo vodne modelne raztopine, navedene v prilogi II, se lahko z izparevanjem
modelne raztopine in tehtanjem ostanka analitsko določi celotna količina snovi (celotna
migracija), ki je migrirala iz vzorca.
Če se uporabi prečiščeno oljčno olje ali kateri koli njegov nadomestek, se lahko uporabi
naslednji postopek: vzorec materiala in izdelka se stehta pred in po stiku z modelno
raztopino. Modelno raztopino, ki jo je vzorec absorbiral, se ekstrahira in kvantitativno določi.
Tako dobljeno maso modelne raztopine se odšteje od mase vzorca, izmerjene po stiku z
modelno raztopino. Razlika med začetno in popravljeno končno maso predstavlja celotno
migracijo preučevanega vzorca.
Če je material in izdelek namenjen za ponavljajoč stik z živili in preskus iz 5. točke te priloge
tehnično ni izvedljiv, so dopustne spremembe omenjenega preskusa pod pogojem, da
omogočajo določitev stopnje migracije v tretjem preskusu. Ena od možnih sprememb je
opisana v nadaljevanju.
Preskus se opravi na treh enakih vzorcih materiala in izdelka. Na enem od njih se izvede
ustrezen preskus in določi celotno migracijo (M1). Drugi in tretji vzorec sta izpostavljena
enakim temperaturam, čas trajanja stika pa je dvakrat oziroma trikrat daljši od časa iz
preglednice 4 in vsakokrat se določi celotno migracijo (M2 oz. M3).
Za material in izdelek se šteje, da je skladen, če M1 ali razlika M3 - M2 ne presegata mejne
vrednosti celotne migracije.
7. Šteje se, da je material in izdelek, ki presega mejno vrednost celotne migracije za
vrednost, ki ni večja od spodaj navedene merilne negotovosti, skladna z določili pravilnika o
izdelkih in snoveh.
Merilna negotovost:
- 20 mg/kg ali 3 mg/dm2 v migracijskih preskusih, pri katerih se uporablja prečiščeno oljčno
olje ali nadomestke,
- 12 mg/kg ali 2 mg/dm2 v migracijskih preskusih, pri katerih se uporabljajo druge modelne
raztopine, navedene v prilogi II.
8. Migracijski preskusi z uporabo prečiščenega oljčnega olja ali nadomestkov se za
preverjanje skladnosti z mejno vrednostjo celotne migracije ne opravijo, če obstaja prepričljiv
dokaz, da je predpisana analitska metoda s tehničnega stališča neustrezna.
V vseh primerih se za snovi, za katere ne veljajo mejne vrednosti specifične migracije ali
druge omejitve iz pravilnika o izdelkih in snoveh, uporablja splošna (generična) mejna
vrednost specifične migracije 60 mg/kg oz. 10 mg/dm2, odvisno od primera. Vendar pa vsota
vseh določenih specifičnih migracij ne sme presegati mejne vrednosti za celotno migracijo.
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PRILOGA II
OSNOVNA PRAVILA ZA PRESKUŠANJE CELOTNE IN SPECIFIČNE MIGRACIJE ZA
MATERIALE IN IZDELKE IZ PLASTIČNE MASE
Migracijski preskusi za določanje specifične in celotne migracije se izvajajo z uporabo
modelnih raztopin za živila, predpisanih v 1. poglavju te priloge in pod standardnimi pogoji za
preskušanje migracije, predpisanimi v 2. poglavju te priloge.
Nadomestni preskusi, v katerih se uporabljajo modelne raztopine pod standardnimi pogoji za
preskušanje, določenimi v 3. poglavju te priloge, se izvedejo, če migracijski preskus z
uporabo modelnih raztopin za maščobna živila iz 1. poglavja te priloge, ni mogoč iz tehničnih
razlogov, ki so povezani z analitsko metodo.
Alternativni preskusi, navedeni v 4. poglavju te priloge, so dopustni namesto preskusov
migracije z modelnimi raztopinami za maščobna živila, če so izpolnjeni pogoji, iz 4. poglavja
te priloge.
V vseh zgoraj naštetih primerih je dovoljeno:
a)
zmanjšati število preskusov, ki jih je treba opraviti, na preskus(e), ki je (so) v
določenem preučevanem primeru na osnovi znanstvenih dokazov splošno priznan(i)
kot najstrožji;
b)
izpustiti migracijski ali nadomestni ali alternativni preskus, če obstaja zadosten dokaz,
da v nobenih predvidljivih pogojih uporabe materiala in izdelka ni mogoče preseči
mejnih vrednosti za migracijo.

1 MODELNE RAZTOPINE ZA ŽIVILA
1.1

Uvod

Ker vedno ni mogoče uporabiti živil za preskušanje materialov in izdelkov, se uporabljajo
modelne raztopine za živila. Po dogovoru se razvrščajo glede na lastnosti ene ali več vrst
živil. Vrste živil in modelne raztopine za živila, ki se lahko uporabljajo, so prikazane v
preglednici 1. V praksi so možne različne zmesi več vrst živil, na primer maščobnih živil in
živil z visoko vsebnostjo vode. Opisane so v preglednici 2, navedena(-e) pa je (so) tudi
modelna(-e) raztopina(-e), ki jih je treba izbrati v migracijskih preskusih.
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Preglednica 1: Vrste živil in modelne raztopine za živila
Vrsta živil
Živila z visoko vsebnostjo
vode (npr. živila na osnovi
vode, ki imajo vrednost
pH>4,5
Kisla živila (na primer živila
z visoko vsebnostjo vode,
ki imajo vrednost pH<4,5)

Živila, ki vsebujejo alkohol

Živila, ki vsebujejo
maščobo

Suha živila

1.2

Dogovorjena razvrstitev
Živila, za katera je
preskus z modelno
raztopino A predpisan le
v preglednici 3
Živila, za katera je
preskus z modelno
raztopino B predpisan le
v preglednici 3
Živila, za katera je
preskus z modelno
raztopino C predpisan le
v preglednici 3

Modelna raztopina
Destilirana voda ali
voda enake
kakovosti

Okrajšava
Modelna
raztopina A

Ocetna kislina, 3%
(m/v)

Modelna
raztopina B

Etanol 10 % (m/v).
Ta koncentracija naj
se prilagodi
dejanski
koncentraciji
alkohola v živilu, če
le ta presega 10 %
(m/v).
Prečiščeno oljčno
Živila, za katera je
olje ali druge
preskus z modelno
raztopino D predpisan le modelne raztopine
za živila, ki
v preglednici 3
vsebujejo maščobo
Brez

Modelna
raztopina C

Modelna
raztopina D

Brez

Izbira modelnih raztopin za živila

1.2.1 Materiali in izdelki iz plastične mase, ki so namenjeni stiku z različnimi živili
Z uporabo spodaj naštetih modelnih raztopin za živila se izvedejo migracijski preskusi v
preskusnih pogojih ki veljajo za najstrožje in so opisani v 2. poglavju te priloge, tako da se za
vsako modelno raztopino uporabit nov preskusni vzorec materiala in izdelka iz plastične
mase :
3 % ocetno kislino (v/v) v vodni raztopini,
10 % etanol (v/v) v vodni raztopini,
prečiščeno oljčno olje (1) (primerjalna modelna raztopina D).
Primerjalno modelno raztopino D lahko nadomesti sintetična mešanica trigliceridov (2) ali
sončnično (3) ali koruzno olje s standardiziranimi lastnostmi (druge modelne raztopine za
maščobna živila, imenovane modelne raztopine D). Če so pri uporabi katere od teh drugih
modelnih raztopin za maščobna živila mejne vrednosti za migracijo prekoračene, je za
presojo neskladnosti obvezna potrditev rezultata z uporabo oljčnega olja. Če to tehnično ni
izvedljivo in so za preskušane materiale in izdelke meje migracije prekoračene, se za
materiale in izdelke domneva, da niso v skladu s pravilnikom o izdelkih in snoveh.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

131 / 24. 12. 2003 / Stran 18665

Opombe
(1)

Lastnosti prečiščenega oljčnega olja

Jodno število (Wijs)

80 do 88

Indeks refrakcije pri 25 °C

1,4665 do 1,4679

Kislost (izražena kot % oleinske kisline)

največ 0,5 %

Peroksidno število (izraženo kot miliekvivalenti kisika
na kg olja)

največ 10

(2)

Sestava mešanice sintetičnih trigliceridov

Porazdelitev maščobnih kislin
6

8

10

12

14

16

18

drugo

~1

6 do 9

8 do 11

45 do 52

12 do 15

8 do 10

8 do 12

<1

Število
C-atomov
v
ostanku maščobne kisline
GLC površina[%]
Čistost
Vsebnost monogliceridov
(encimatsko)

≤0,2 %

Vsebnost digliceridov (encimatsko)

≤2,0 %

Neumiljene snovi

≤0,2 %

Jodno število (Wijs)

≤0,1 %

Kislinsko število

≤0,1 %

Vsebnost vode (K. Fischer)

≤0,1 %

Tališče

28 + 2 °C

Tipični absorbcijski spekter (debelina plasti: d = 1 cm; referenca: voda = 35 °C)
Valovna dolžina (nm)
Prepustnost (%)

290 310 330 350 370 390 430 470 510
-2 -15 -37 -64 -80 -88 - 95 -97 -98

Najmanj 10 % prepustnosti svetlobe pri 310 nm (kiveta 1 cm, referenca: voda = 35 °C)
(3)

Lastnosti sončičnega olja

Jodno število (Wijs)
Indeks refrakcije pri 20 °C
Število umiljenja
Relativna gostota pri 20 °C
Neumiljene snovi

120 do 145
1,474 do 1,476
188 do 193
0,918 do 0,92
0,5 % do 1,5 %
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1.2.2 Materiali in izdelki iz plastične mase, ki so namenjeni stiku s določenimi
skupinami živil
Nanaša se le na naslednje:
a)
če je material in izdelek že v stiku ali je namenjen za stik z znanim živilom,
b)
če je material in izdelek, v skladu z določili 28. člena pravilnika o izdelkih in snoveh
opremljen s posebno oznako, ki kaže s katerimi vrstami živil, opisanimi v preglednici 1
te priloge, se sme ali ne sme uporabljati, (na primer samo za živila z visoko vsebnostjo
vode),
c)
če je material in izdelek, v skladu z določili 28. člena pravilnika o izdelkih in snoveh
opremljen s posebno označbo, ki kaže s katerim(-i) živilom(-i) ali skupino(-ami) živil,
navedeno(-imi) v preglednici 3 te priloge se sme ali ne sme uporabljati. Ta navedba naj
bo prikazana:
i)
v prometu, razen prodaje na drobno, z uporabo “referenčne številke” ali “opisa
živil”, določenih v preglednici 3,
ii)
v prodaji na drobno z uporabo označbe, ki se naj nanaša le na nekatera živila
ali skupine živil, po možnosti z lahko razumljivimi primeri.
V takih okoliščinah se preskusi v primeru pod točko b) z modelno(-imi) raztopino(-ami) za
živila, navedena(-e ) kot primer v preglednici 2, v primeru pod točkama a) in c) pa
modelno(-e) raztopino(-e) za živila, navedeno(-e) v preglednici 3. Če živilo(-a) ali skupina(-e)
živil ni (niso) vključena(-e) v seznam iz preglednice 3, se izbere tisto živilo iz preglednice 2, ki
najbolj ustreza živilu(-om) ali skupini(-am) preskušanih živil.
Če se material in izdelek uporablja za stik z več kot enim živilom ali skupino(-ami) živil, ki
imajo različne faktorje pretvorbe redukcijskimi za vsako živilo, se pri preskusnih rezultatih
uporabijo primerni redukcijski faktorji. Če eden ali več rezultatov takega izračuna presega
omejitev, material in izdelek ni primeren za to živilo ali skupino(-e) živil.
Preskusi se opravijo v pogojih preskušanja, navedenih v 2. poglavju te priloge, tako da se z
za vsako modelno raztopino uporabi nov preskusni vzorec.
Preglednica 2: Modelne raztopine za materiale in izdelke v stiku z živili v posebnih primerih
Vrste živil (v stiku)
Samo živila z visoko vsebnostjo vode
Samo kisla živila
Samo živila, ki vsebujejo alkohol
Samo živila, ki vsebujejo maščobo
Vsa kisla živila in živila z visoko vsebnostjo vode
Vsa živila, ki vsebujejo alkohol in živila z visoko vsebnostjo vode
Vsa živila, ki vsebujejo alkohol in kisla živila
Vsa živila, ki vsebujejo maščobo in živila z visoko vsebnostjo
vode
Vsa živila, ki vsebujejo maščobo in živila, ki vsebujejo alkohol
Vsa živila, ki vsebujejo maščobo in živila, ki vsebujejo alkohol ter
živila z visoko vsebnostjo vode
Vsa živila, ki vsebujejo maščobo, kisla živila in živila, ki vsebujejo
alkohol

Modelna raztopina
Modelna raztopina A
Modelna raztopina B
Modelna raztopina C
Modelna raztopina D
Modelna raztopina B
Modelna raztopina C
Modelna raztopina C in B
Modelna raztopina D in A
Modelna raztopina D in B
Modelna raztopina D in C
Modelna raztopina D in C in
B
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Preglednica 3: Seznam modelnih raztopin
Modelne raztopine

Referenčna Opis živil
številka
01

Pijače

01.01

Brezalkoholne pijače ali alkoholne pijače z
največ 5 vol. % alkohola
Vode, jabolčniki, sadni ali zelenjavni sokovi
običajni ali koncentrirani, mošti, sadni nektarji,
limonade in mineralne vode, sirupi, grenčice,
zeliščni čaji, kava, čaj, tekoča čokolada, piva
in drugo

01.02

A

B

X (a)

X (a)

C

D

Alkoholne pijače s 5 ali več vol. % alkohola
Pijače iz postavke 01.01 s 5 ali več vol. %
alkohola
Vina, žgane pijače, likerji

X (*)

X (**)

01.03

Razno: nedenaturiran etanol

X (*)

X (**)

02

Žita, žitni izdelki, pecivo, biskviti, kolači in
drugi pekarski izdelki

02.01

Škrob

02.02

Žita, nepredelana, ekspandirana, v
kosmičih(vključno pokovka, koruzni kosmiči
ipd)

02.03

Žitna moka in zdrob

02.04

Testenine, špageti in podobni izdelki

02.05

Pecivo, biskviti, kolači in drugi pekarski
izdelki, sušeni:

X/5

A. Z maščobo na površini
B. Drugo
02.06

Pecivo, biskviti, kolači in drugi pekarski izdelki
sveži:
A. Z maščobo na površini
B. Drugo

03

X/5
X

Čokolada, sladkor in njeni izdelki
Slaščice

03.01

Čokolada in izdelki
nadomestki čokolade
nadomestki čokolade

03.02

Slaščice:
A. V trdni obliki:

obliti s čokolado,
in izdelki obliti z

X/5
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Referenčna Opis živil
številka

Modelne raztopine
A

B

C

I. Z maščobo na površini

D
X/5

II. Drugo
03.02

B. V pastozni obliki :
I. Z maščobo na površini

X/3

II. Vlažni
03.03

X

Sladkor in izdelki iz sladkorja:
A. V trdni obliki
B. Med in podobno

X

C. Melase in sladkorni sirupi

X

04

Sadje, zelenjava, sadni in zelenjavni izdelki

04.01

Sadje sveže ali ohlajeno

04.02

Predelano sadje:
A. Sušeno sadje , celo ali v obliki moke ali
prahu
B. Sadje v koščkih, v obliki paste ali pireja

X (a)

X (a)

I. V vodnem mediju

X (a)

X (a)

II. V oljnem mediju

X (a)

X (a)

C. Sadje
podobno,

konzervirano

(marmelade

in

sadje celo, v koščkih ali v obliki moke ali
prahu,
konzervirano v tekočem mediju)

III. V alkoholnem mediju (> 5 vol. %)
04.03

X (*)

X
X

Oreščki (arašidi, kostanj, mandeljni, lešniki,
orehi, zrna penije ipd)
A. Oluščeni, sušeni
B. Oluščeni, praženi
C. V obliki paste ali kreme

04.04

Zelenjava, sveža ali ohlajena

04.05

Predelana zelenjava:

X/5
(***)
X

X/3
(***)

A. Sušena zelenjava, cela ali v obliki moke ali
prahu
B. Zelenjava, narezana, v obliki pireja
C.Konzervirana zelenjava

X (a)

X (a)
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Modelne raztopine

A

B

I. V vodnem mediju

X (a)

X (a)

II. V oljnem mediju

X (a)

X (a)

III. V alkoholnem mediju (> 5 vol. %)
05

Olja in maščobe

05.01

Živalska in rastlinska olja in masti, naravna ali
obdelana (vključno kakavovo maslo, loj, bolj
mazavo maslo)

05.02

X (*)

Živalski izdelki in jajca

06.01

Ribe

D
X

X

X

Margarina, maslo in druga olja in maščobe iz
emulzije vode v olju

06

C

X/2

A. Sveže, zamrznjene, slane, dimljene

X

X/3
(***)

B. V obliki paštete

X

X/3
(***)

06.02

Raki in mehkužci (vključno ostrige, školjke,
polži) brez lupin

X

06.03

Meso vseh živalskih vrst (vključno perutnina in
divjačina)
A. Sveže, zamrznjeno, slano, dimljeno

X

X/4

B. V obliki paštete, kreme

X

X/4

06.04

Mesni izdelki (šunka, salame, slanina in
drugo)

X

X/4

06.05

Konzervirano in delno konzervirano meso in
ribe

06.06

A. V vodnem mediju

X (a)

X (a)

B. V oljnem mediju

X (a)

X (a)

Jajca brez lupin
A. V prahu ali sušena
B. Drugo

06.07

X

Rumenjaki
A. Tekoči
B. V prahu ali zamrznjeni

06.08

Sušen beljak

07

Mlečni izdelki

X

X
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Modelne raztopine
A

B

C

D

Mleko
A. Polnomastno

X

B. Delno zgoščeno

X

C. Posneto ali delno posneto

X

D. V prahu
07.02

Fermentirano mleko kot jogurt, pinjenec in
enaki izdelki s sadjem in sadnimi izdelki

07.03

Smetana in kisla smetana

07.04

Siri

X
X (a)

X (a)

B. Predelani siri

X (a)

X (a)

C. Drugo

X (a)

X (a)

X (a)

X (a)

A. Celi, v skorji

07.05

X/3
(***)

Sirilo:
A. V tekoči ali viskozni obliki
B. V prahu ali sušeno

08

Drugi izdelki

08.01

Kis

08.02

Pečena ali pražena živila:

08.03

X

A. Krompirček, cvrtnjak ipd.

X/5

B. Živalskega porekla

X/4

Pripravki za juhe in mesne juhe v tekoči, trdni
ali praškasti obliki (ekstrakti, koncentrati);
homogenizirana sestavljeni pripravki živil,
pripravljene jedi:
A. V prahu ali sušeni
I. Z maščobo na površini

X/5

II. Drugo
B. Tekoči ali pastozni:

08.04

I. Z maščobo na površini

X (a)

X (a)

II. Drugo

X (a)

X (a)

X (a)

X (a)

Kvas in sredstva za vzhajanje
A. V pastozni obliki
B. Sušen

08.05

Sol

X/3
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Modelne raztopine

A

B

A. Brez maščobe na površini

X (a)

X (a)

B. Majoneza, majonezne omake, solatne
kreme in druge emulzije olja v vodi

X (a)

X (a)

X/3

C. Omake z neemulgiranim oljem in vodo v
dveh slojih

X (a)

X (a)

X

08.07

Gorčica (razen v prahu iz postavke 08.17)

X (a)

X (a)

X/3
(***)

08.08

Sendviči, toast ipd. z živili vseh vrst

08.06

C

D

Omake

A. Z maščobo na površini

X/5

B. Drugo
08.09

Sladoledi

08.10

Posušena živila

X

A. Z maščobo na površini

X/5

B. Drugo
08.11

Zamrznjena ali globoko zamrznjena živila

08.12

Zgoščeni ekstrakti z vsebnostjo alkohola 5
vol. % ali več

08.13

Kakav:

X (**)

X

A. Kakav v prahu

X/5
(***)

B. Kakavova masa

X/3
(***)

08.14

Kava, surova ali pražena, dekofeinizirana ali
topna, kavni nadomestki, granulirani ali v
prahu

08.15

Tekoči kavni ekstrakti

08.16

Aromatična in druga zelišča:

X

kamilice, slez, meta, čaj, lipovo cvetje in drugo
08.17

Začimbe in dišave v naravni obliki:
cimet, nageljnove žbice, gorčica v prahu,
poper, vanilija, žafran in drugo

Opombe
(*) Ta preskus se uporablja le, če je vrednost pH 4,5 ali manj.
(**)Ta preskus se lahko izvaja pri tekočinah in pijačah z vsebnostjo alkohola najmanj 15 %
vol. z vodno raztopino etanola podobne koncentracije.
(***) Če se z ustreznim preskusom lahko dokaže, da ni stika med maščobo in materialom in
izdelkom iz plastične mase, preskus z modelno raztopino D ni potreben.
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X
uporablja se le označena modelna raztopina. Za živilo, ki ni označeno, se migracijski
preskus ne zahteva;
X (a) uporablja se le ena od obeh modelnih raztopin
- v kolikor je vrednost pH>4.5, se uporablja modelna raztopina A
- v kolikor je vrednost pH≤4.5, se uporablja modelna raztopina B
- v kolikor je živilo navedeno v naslovu skupine in tudi med specifičnimi živili, se
uporablja le modelna raztopina pod specifičnimi živili
- kadar oznaki X sledi poševna črta (/), temu pa številka, se vrednost rezultata
migracijskega preskusa deli s to številko. V določenih primerih modelnih raztopin za
živila, ki vsebujejo maščobo, se ta številka, imenovana tudi kot »redukcijski faktor«
uporablja, ker se upošteva dejstvo, da imajo nekatere modelne raztopine za živila, ki
vsebujejo maščobo večjo sposobnost izluževanja.

2 POGOJI PRESKUŠANJA MIGRACIJE (ČASI IN TEMPERATURE)
2.1

Pogoji preskušanja migracije - čas in temperatura

Za migracijske preskuse se izberejo tisti časi in temperatura iz preglednice 4, ki najbolj
ustrezajo najslabšim predvidljivim pogojem stika preučevanega materiala in izdelka iz
plastične mase ter najvišji temperaturi uporabe, če je ta označena na embalaži. Če uporaba
materiala in izdelka iz plastične mase zajema kombinacijo dveh ali več časov in temperatur iz
preglednice 4, se migracijski preskus opravi tako, da se preskusni vzorec zapored izpostavi
vsem primernim najslabšim predvidljivim pogojem preskušanja, pri čemer uporabimo isti
alikvot modelne raztopine.
2.2

Pogoji stika, ki navadno veljajo za strožje

Pri uporabi splošnih meril, ko je določanje migracije omejeno na pogoje preskušanja, ki
veljajo glede na znanstvene dokaze za najstrožje, so v nadaljevanju podani nekateri značilni
primeri pogojev stika pri preskusu, ki po dogovoru veljajo za strožje:
2.2.1 Materiali in izdelki iz plastične mase, ki so namenjeni stiku z živili v različnih pogojih
časa in temperature
Kadar ni označb ali navodil, ki bi navajali temperaturo in čas stika, predvidena pri dejanski
uporabi, se glede na vrsto(-e) živila (živil), uporabi modelno(-e) raztopino(-e) A in/ali B in/ali
C za 4 ure pri 100 °C ali 4 ure pri temperaturi refluksa in/ali modelno raztopino D le za 2 uri
pri 175 °C.
2.2.2 Materiali in izdelki iz plastične mase, ki so namenjeni stiku z živili pri sobni ali nižji
temperaturi za neopredeljen čas
Kadar so materiali in izdelki označeni za uporabo pri sobni ali nižji temperaturi, ali če so
materiali in izdelki že po svojih lastnostih nedvoumno namenjeni za uporabo pri sobni in nižji
temperaturi, se preskus opravlja 10 dni pri 40 °C.
2.3

Migracija hlapnih snovi

Pri preskušanju specifične migracije hlapnih snovi se preskus(-e) z modelno(-imi)
raztopino(-ami) opravi na način, pri katerih zaznamo izgubo hlapnih migriranih spojin, ki
lahko nastopi v najslabših predvidljivih pogojih uporabe.
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Posebni primeri

2.4.1 Za materiale in izdelke, ki so namenjeni uporabi v mikrovalovnih pečicah, se lahko za
preskus migracije uporabi običajna ali mikrovalovna pečica in izberejo ustrezni časi in
temperature iz preglednice 4.
2.4.2 Če se ugotovi, da povzroča izvedba preskusov v pogojih stika iz preglednice 4,
fizikalne ali druge spremembe preskusnega vzorca, ki se ne pojavljajo v najslabših
predvidljivih pogojih uporabe takega materiala in izdelka, se preskusi migracije
izvedejo v najslabših predvidljivih pogojih uporabe, v katerih te spremembe ne
nastopijo.
2.4.3 Pri odstopanju od preskusnih pogojev iz preglednice 4 in 2. točke drugega poglavja te
priloge, se v primeru, da se material in izdelek iz plastične mase lahko uporabi v
dejanskih pogojih uporabe v obdobjih krajših od 15 minut pri temperaturah od 70 °C do
100 °C (npr. »vroče polnjenje«) in je to označeno z ustrezno označbo ali navodili, se
izvede le dvourni preskus pri 70 °C. Če pa je material in izdelek namenjen tudi za
shranjevanje pri sobni temperaturi, se zgoraj omenjeni preskus nadomesti z 10dnevnim preskusom pri 40 °C, ki po dogovoru velja za strožjega.
2.4.4 Kjer pogoji za preskušanje migracije niso zadostno zajeti v pogojih stika, iz preglednice
4 (npr. temperature stika višje od 175 °C ali čas stika krajši od 5 minut), se lahko
uporabijo drugi pogoji stika, ki so ustreznejši za preučevani primer, če izbrani pogoji
predstavljajo najslabše predvidljive pogoje stika materialov in izdelkov iz plastične
mase, ki se preskušajo.
Preglednica 4: Pogoji za preskuse migracije z modelnimi raztopinami za živila
Pogoji stika materialov in izdelkov z živili pri najslabših predvidljivih Pogoji preskusa
pogojih uporabe
Čas stika
Preskusni čas
t≤5 min
pogoji iz točke 4.4
5 min<t≤0,5 h
0.5 h
0,5 h<t≤1 h
1h
1 h <t≤2 h
2h
2 h <t≤4 h
4h
4 h <t≤24 h
24 h
t>24 h
10 dni
Temperatura stika
T<5 °C
5 °C <T≤20 °C
20 °C <T≤40 °C
40 °C <T≤70 °C
70 °C <T≤100 °C
100 °C <T≤121 °C
121 °C <T≤130 °C
130 °C <T≤150 °C
T>150 °C

Preskusna temperatura
5 °C
20 °C
40 °C
70 °C
100 °C ali T refluksa
121 °C (*)
130 °C (*)
150 °C (*)
175 °C (*)
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Opomba
(*)
Ta temperatura se uporablja le pri modelni raztopini D. Za modelne raztopine A, B in C se
preskus lahko izvede pri 100 °C ali pri temperaturi refluksa in štirikratnem času, ki se ga izbere
skladno s 1. točko drugega poglavja te priloge.

3

NADOMESTNI MAŠČOBNI PRESKUS ZA CELOTNO IN SPECIFIČNO MIGRACIJO
MATERIALOV IN IZDELKOV IZ PLASTIČNE MASE V MAŠČOBNA ŽIVILA

3.1

Če uporaba modelnih raztopin za maščobna živila iz tehničnih razlogov, povezanih z
analitsko metodo, ni mogoča, se namesto njih uporablja vse preskusne medije,
predpisane v preglednici 5, v pogojih preskušanja, ki ustrezajo pogojem preskušanja
za modelno raztopino D.
V preglednici 5 je navedenih nekaj primerov najpomembnejših pogojev preskušanja
migracije ter njihovi odgovarjajoči pogoji za nadomestne preskuse. Kar zadeva druge
pogoje preskušanja, ki niso prikazani v preglednici 5, se upoštevajo ti primeri, kot tudi
obstoječe izkušnje za vrsto polimera, ki se preučuje.
Za vsak preskus se uporabi nov preskusni vzorec. Za vsako preskusno raztopino se
uporabijo enaka pravila, kot so predpisana v 1. in 2. poglavju te priloge za modelno
raztopino D. Da se potrdi skladnost s katero koli mejno vrednostjo migracije iz
pravilnika o izdelkih in snoveh, se izbere najvišjo vrednost, ki se dobi pri preskusih z
vsemi preskusnimi raztopinami.
Če se ugotovi, da povzroča izvedba teh preskusov fizikalne ali druge spremembe
preskusnih vzorcev, ki ne nastopijo v najslabših predvidljivih pogojih uporabe
preučevanega materiala in izdelka, se rezultati za to preskusno raztopino izločijo ter se
izberejo najvišje preostale vrednosti.
Pri odstopanju od določb v 1. točki tretjega poglavja te priloge se lahko eden ali dva
nadomestna preskusa, predpisana v preglednici 4, izpustita, če se za te preskuse na
podlagi znanstvenih dokazov na splošno ugotovi, da niso primerni za preučevani
vzorec.

3.2

Preglednica 5: Standardni pogoji za nadomestne preskuse za maščobna živila
Pogoji preskusa
za
modelno
raztopino D
10 d pri 5 °C
10 d pri 20 °C
10 d pri 40 °C
2 h pri 70 °C
0,5 h pri 100 °C
1 h pri 100 °C
2 h pri 100 °C
0,5 h pri 121 °C
1 h pri 121 °C

Pogoji
preskusa
za
izooktan
0,5 d pri 5 °C
1 d pri 20 °C
2 d pri 20 °C
0,5 h pri 40 °C
0,5 h pri 60 °C
(*)
1 h pri 60 °C (*)
1,5 h pri 60 °C
(*)
1,5 h pri 60 °C
(*)
2,0 h pri 60 °C
(*)

Pogoji
preskusa
za
etanol 95%
10 d pri 5 °C
10 d pri 20 °C
10 d pri 40 °C
2 h pri 60 °C
2,5 h pri 60 °C

Pogoji
preskusa
z
modificiranim
polifenilen
oksidom (MPPO)
/

0,5 h pri 100 °C

3 h pri 60 °C (*) 1 h pri 100 °C
3,5 h pri 60 °C 2 h pri 100 °C
3,5 h pri 60 °C 0,5 h pri 121 °C
(*)
4,0 h pri 60 °C 1 h pri 121 °C
(*)
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Pogoji preskusa
za
modelno
raztopino D
2,0 h pri 121 °C
0,5 h pri 130 °C
1,0 h pri 130 °C
2,0 h pri 150 °C
2 h pri 175 °C

Pogoji
preskusa
izooktan
2,5 h pri
(*)
2,0 h pri
(*)
2,5 h pri
(*)
3,0 h pri
(*)
4,0 h pri
(*)

Št.

60
60
60
60
60

Pogoji
za preskusa
za
etanol 95%
°C 4,5 h pri 60 °C
(*)
°C 4,0 h pri 60 °C
(*)
°C 4,5 h pri 60 °C
(*)
°C 5,0 h pri 60 °C
(*)
°C 6 h pri 60 °C (*)
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Pogoji
preskusa
z
modificiranim
polifenilen
oksidom (MPPO)
2,0 h pri 121 °C
0,5 h pri 130 °C
1,0 h pri 130 °C
2,0 h pri 150 °C
2 h pri 175 °C

Opomba
(*)
Hlapne modelne tekočine se uporabljajo do temperature 60 °C. Predpogoj za uporabo
nadomestnih preskusov je obstojnost materiala in izdelka pri pogojih, pri katerih se sicer
uporablja modelna raztopina D. Preskusni vzorec se potopi v oljčno olje pri primernih pogojih.
Če se fizikalne lastnosti spremenijo (na primer tališče, oblika) se ocenjuje, da je material in
izdelek neprimeren za preskušanje pri uporabljeni temperaturi. Če se fizikalne lastnosti ne
spremenijo, potem se nadaljuje z nadomestnim preskusom in novim preskusnim vzorcem.

4 ALTERNATIVNI MAŠČOBNI PRESKUSI ZA CELOTNO IN SPECIFIČNO MIGRACIJO
MATERIALOV IN IZDELKOV IZ PLASTIČNE MASE V MAŠČOBNA ŽIVILA
4.1

Rezultate alternativnih preskusov, opisanih v tem delu se lahko uporabi, če sta
izpolnjena naslednja pogoja:

-

rezultati, dobljeni iz primerljivega preskusa imajo enake ali višje vrednosti od tistih, ki
so pridobljeni v preskusu z modelno raztopino D;

-

migracija, določena z alternativnim preskusom ne presega mejne vrednosti migracije,
izračunane z upoštevanjem redukcijskega faktorja, navedenega v preglednici 3.

Če posamezen ali pa oba pogoja nista izpolnjena, se mora izvesti predpisan migracijski
preskus.
4.2

Pri odstopanju od pogojev, navedenih v točki 4.1 prva alinea, se lahko primerjalni
preskus izpusti, če se na podlagi znanstvenih dokazov izkaže, da so vrednosti dobljene
z alternativnim preskusom enake ali višje od vrednosti, dobljene z modelno
raztopino D.

4.3

Alternativni preskusi

4.3.1 Preskusi s hlapnim medijem
Pri tem preskusu se uporabljajo hlapna topila, kot je izooktan ali 95% etanol ali druga topila
oziroma mešanice topil. Izvajajo se pod pogoji, ki omogočajo izpolnitev iz točke 4.1 prva
alinea.
4.3.2 Ekstrakcijski preskusi
Pri drugih preskusih se lahko uporabijo raztopine-mediji z veliko sposobnostjo ekstrakcije,
pod najbolj strogimi pogoji preskušanja, če se na podlagi znanstvenih dokazov izkaže, da so
dobljeni rezultati enaki ali višji od rezultatov, dobljenih z izvajanjem preskusa z modelno
raztopino D.
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PRILOGA III
ANALITSKA METODA ZA DOLOČANJE VSEBNOSTI MONOMERE VINIL KLORIDA V

MATERIALIH IN IZDELKIH, KI SO NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI
1 NAMEN IN PODROČJE UPORABE
Z metodo se določa vsebnost monomere vinil klorida v materialih in izdelkih.
2 PRINCIP
Vsebnost monomere vinil klorida (v nadaljnjem besedilu: VC) v materialih in izdelkih se
določa s plinsko kromatografijo z uporabo "head space" metode potem, ko se vzorec raztopi
ali suspendira v N,N-dimetilacetamidu (v nadaljnjem besedilu: DMA).
3 REAGENTI
3.1 Vinil klorid (VC), čistosti večje od 99,5% (v/v).
3.2 N,N-dimetilacetamid (DMA), brez nečistoč, ki imajo enak retenzijski čas kot VC ali kot
interni standard iz 3.3 točke te priloge pri pogojih preskušanja.
3.3 Dietileter ali cis-2-buten v DMA iz točke 3.2 te priloge kot raztopina internega standarda.
Interni standardi ne smejo vsebovati nikakršnih nečistoč, ki imajo enak retenzijski čas kot VC
pri pogojih preskušanja.
4 APARATURA
Opomba
Instrumenti ali deli aparatur so omenjeni le, če so posebne vrste ali izdelani po posebnih
specifikacijah. Predvideva se, da so običajne laboratorijske aparature na razpolago.
4.1 Plinski kromatograf, opremljen z avtomatskim "head-space" vzorčevalnikom ali s
pripomočki za ročno injiciranje vzorca.
4.2 Plamensko ionizacijski detektor ali drugi detektorji, navedeni v točki 7 te priloge.
4.3 Kolona plinskega kromatografa.
Kolona mora omogočati ločitev vrhov zraka, VC in internega standarda, če je bil uporabljen.
Poleg tega mora sistem v katerem je kombinacija detektorja iz točke 4.2 te priloge in kolone
iz točke 4.3 te priloge omogočati, da je signal raztopine z 0,02 mg VC/liter DMA ali 0,02 mg
VC/kg DMA najmanj petkrat višji (intenzivnejši) od šuma ozadja.
4.4 Stekleničke za vzorce (viale) s tesnilom iz silikona ali butil kavčuka.
Pri ročnem vzorčenju lahko pri odvzemu vzorca z injekcijsko iglo iz "head space" v
steklenički nastane vakuum. Zato je pri ročnem postopku, pri katerem se pred odvzemom
vzorca pritisk v vialah ne poveča, priporočljivo uporabiti večje stekleničke (viale).
4.5 Mikro injekcijske igle
4.6 Plinsko tesne injekcijske igle za ročno head-space vzorčenje
4.7 Analitska tehtnica z najmanjšim razdelkom 0,1 mg
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5 POSTOPEK
OPOZORILO: VC je nevarna snov, pri sobni temperaturi je v plinskem stanju. Raztopine zato
pripravljamo v dobro prezračevanem digestoriju.
Opomba
potrebno je zagotoviti, da ne pride do izgub VC ali DMA.
Pri postopku ročnega vzorčevanja se uporabi interni standard iz točke 3.3 te priloge,
Pri delu z internim standardom je treba uporabiti v celotnem postopku isto raztopino.
5.1 Priprava koncentrirane standardne raztopine VC ca. 2000 mg/kg
Na 0,1 mg točno se stehta primerno stekleno posodico, jo napolni z določeno količino (npr.
50 ml) DMA iz točke 3.2 te priloge in ponovno stehta. Doda se določeno količino (npr. 0,1 g)
VC iz točke 3.1 te priloge v tekoči ali plinski obliki tako, da se počasi injicira na DMA. VC se
lahko dodaja tudi z vpihavanjem, pri čemer se mora uporabiti pripravo, ki preprečuje izgubo
DMA. Ponovno se stehta na 0,1 mg. Počaka se dve uri, da se vzpostavi ravnotežje.
Standardna raztopina se hrani v hladilniku.
5.2 Priprava razredčene standardne raztopine VC
Zatehta se določeno količino koncentrirane standardne raztopine VC iz točke 5.1 te priloge in
se razredči do znanega volumna ali znane mase z DMA iz točke 3.2 ali z raztopino internega
standarda iz točke 3.3 te priloge. Koncentracijo nastale razredčene standardne raztopine se
izrazi v mg/l ali mg/kg.
5.3 Priprava umeritvene krivulje
Opombe:
-

krivulja se določi iz najmanj sedmih parov točk,

-

ponovljivost odzivov (1) mora biti nižja od 0,02 mg VC/l ali kg DMA,

-

krivulja se izračuna iz teh točk z metodo najmanjših kvadratov. Regresijska premica se
izračuna po naslednji enačbi:

y = a 1X + a 0
a1 =
a0 =

n ∑ xy − (∑ x ) *(∑ y)
n ∑ x 2 − (∑ x ) 2

(∑ y) + (∑ x 2 ) − (∑ x ) * (∑ XY)
n ∑ x 2 − (∑ x ) 2

Kjer je:
y = višina ali površina vrhov pri posamezni meritvi,
x = odgovarjajoča koncentracija na regresijski premici,
n = število izvedenih meritev (n ≥ 14)
-

krivulja mora biti linearna, to je, standardni odmik (s) razlik med izmerjenimi vrednostmi
odzivov (yi) in odgovarjajočimi vrednostmi izračunanimi iz regresijske premice (zi),
deljen s srednjo vrednostjo (y) vseh odzivov, ne sme biti večji od 0,07.
n

s=

∑ (y
i =1

i

− zi )2

n −1
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1 n
∑ yi
n i=1

kjer pomeni:
yi = odziv posamezne meritve (izmerjen),
zi = odgovarjajoča vrednost odziva (yi) na izračunani regresijski premici,
n ≥ 14.
Pripravi se dve seriji po najmanj sedem stekleničk (vial) iz točke 4.4 te priloge. V vsako se da
tako količino (volumen) razredčene standardne raztopine VC iz točke 5.2 in DMA iz točke 3.2
ali raztopine v DMA iz točke 3.3 te priloge, da je končna koncentracija VC dvojno
pripravljenih raztopin približno: 0; 0,05; 0,075; 0,100; 0,125; 0,150; 0,200 itd mg/l ali mg/kg
DMA, in da vse stekleničke vsebujejo enako količino DMA kot je predvideno v točki 5.5 te
priloge. Stekleničke se zatesni in nadaljuje kot je opisano v točki 5.6 te priloge. Nariše se
diagram, v katerem se na ordinato nanesejo vrednosti površin (ali višin) vrhov VC obeh serij
po 7 stekleničk ali razmerje teh površin (ali višin) z odgovarjajočimi površinami
kromatografskih vrhov internih standardov, na absciso pa vrednosti koncentracij VC raztopin
obeh serij po 7 stekleničk.
5.4 Validacija priprave standardnih raztopin iz točk 5.1 in 5.2 te priloge.
Postopek, opisan v točkah 5.1 in 5.2 te priloge, se ponovi, da se dobi drugo razredčeno
standardno raztopino s koncentracijo 0,1 mg VC/l ali 0,1 mg/kg DMA ali interne standardne
raztopine. Povprečje dveh meritev te raztopine s plinskim kromatografom ne sme odstopati
za več kot 5 % odgovarjajoče točke umeritvene krivulje. Če je razlika večja od 5 %, se zavrže
vse raztopine, pripravljene po točkah 5.1, 5.2, 5.3 in 5.4 te priloge in se postopek ponovi od
začetka.
5.5 Priprava vzorcev materiala in izdelka
Pripravi se dve steklenički-viali iz točke 4.4 te priloge. V vsako se zatehta najmanj 200 mg
(na 0,1 mg točno) vzorca posameznega preiskovanega materiala in izdelka, ki smo ga
zdrobili (razrezali) na majhne delce. V vsako stekleničko se po možnosti zatehta enako
količino vzorca. Stekleničko se takoj zapre. V vsako stekleničko se doda za vsak gram
vzorca 10 ml ali 10 g DMA iz točke 3.2 te priloge ali 10 ml ali 10 g interne standardne
raztopine iz točke 3.3 te priloge. Steklenički se zatesnita in postopek se nadaljuje kot je
opisano v točki 5.6 te priloge.
5.6 Določitev s plinskim kromatografom
5.6.1 Stekleničke se stresajo, pri čemer tekočina ne sme priti v stik s tesnilom iz točke 4.4 te
priloge, dokler se ne dobi kar najbolj homogene raztopine ali suspenzije vzorca materiala in
izdelka iz točke 5.5 te priloge.
5.6.2 Vse zatesnjene stekleničke (iz točk 5.3, 5.4, in 5.5 te priloge) se postavi v vodno kopel
za dve uri pri 60±1 °C, da se vzpostavi ravnotežje. Po potrebi se stekleničke ponovno
pretrese.
5.6.3 Vzorec se odvzame iz head-space (plinske faze) v steklenički. Pri ročnem postopku
vzorčevanja je potrebno paziti na ponovljivost odvzema vzorcev (točka 4.4 te priloge).
Injekcija mora biti predgreta na temperaturo vzorca. Izmeri se površino (ali višino)
kromatografskih vrhov VC in internega standarda, če je bil uporabljen.
5.6.4 S primernim postopkom se iz kolone (iz točke 4.3 te priloge) odstrani presežek DMA
takoj, ko se vrhovi DMA pojavijo na kromatogramu.
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6 IZRAČUN REZULTATOV
6.1 Z interpolacijo na krivuljo se določi koncentracijo vsake od obeh raztopin vzorca, pri
čemer se upošteva raztopina internega standarda, če je bila uporabljena. V vsakem od obeh
preiskovanih vzorcev materiala in izdelka se izračuna koncentracijo VC po naslednji formuli:

X=

C*V
* 1000
M

kjer je:
X = koncentracija VC v vzorcu materiala in izdelka v mg/kg,
C = koncentracija VC v steklenički z vzorcem materiala in izdelka (točka 5.5 te priloge) v mg/l
ali mg/kg,
V = volumen ali masa DMA v steklenički z vzorcem materiala in izdelka (točka 5.5 te priloge)
v litrih ali kilogramih,
M = masa vzorca materiala in izdelka v gramih.
6.2 Koncentracija VC v preiskovanem materialu in izdelku, izražena v mg/kg je povprečje
obeh koncentracij VC (mg/kg) iz točke 6.1 te priloge pod pogojem, da je kriterij ponovljivosti
iz točke 8. te priloge izpolnjen.
7 POTRDITEV VSEBNOSTI VC
V primerih ko vsebnost VC v materialih in izdelkih, izračunana po točki 6.2 te priloge,
presega najvišje dovoljene količine iz pravilnika o izdelkih in snoveh, je treba rezultate
analize vsakega od obeh vzorcev (iz točk 5.6 in 6.1 te priloge) potrditi z enim od treh
načinov:
z uporabo najmanj ene drugačne kolone iz točke 4.3 te priloge s stacionarno fazo
drugačne polarnosti.
Postopek je treba nadaljevati toliko časa, dokler se ne dobi kromatograma, kjer ni prekrivanja
kromatografskih vrhov VC in/ali internega standarda z vrhovi sestavin vzorca materiala in
izdelka,
-

z uporabo drugih detektorjev npr. detektorji mikro-elektrolitske prevodnosti (2),

-

z uporabo masne spektrometrije. Če se v masnem spektru dobi ione pri (m/e) 62 in 64
v razmerju 3 : 1, to najverjetneje potrjuje prisotnost VC. V dvomljivih primerih je treba
preveriti ves masni spekter.

8 PONOVLJIVOST
Razlika v rezultatu dveh meritev iz točke 6.1 te priloge istega vzorca, ki potekata istočasno
ali v kratkem času ena za drugo in ju opravi ista oseba pod enakimi pogoji, ne sme biti večja
od 0,2 mg VC/kg materiala in izdelka.
Opombe:
(1)

Glej Priporočilo ISO DIS 5725: 1977

(2)

Glej Journal of Cromatographic Science, 12, marec 1974, str. 152.
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PRILOGA IV
ANALITSKA METODA ZA DOLOČANJE VINIL KLORIDA, KI IZ MATERIALOV IN
IZDELKOV PREHAJA V ŽIVILA
1 NAMEN IN PODROČJE UPORABE
Z metodo se določa vsebnost vinil klorida v živilih.
2 PRINCIP
Vsebnost vinil klorida (v nadaljnjem besedilu: VC) v živilih se določa s plinsko kromatografijo
z uporabo "head space"metode.
3 REAGENTI
3.1 Vinil klorid (VC), čistosti večje od 99,5% (v/v).
3.2 N,N-dimetilacetamid (DMA), brez nečistoč, ki imajo enak retenzijski čas kot VC ali kot
interni standard iz točke 3.3 te priloge pri pogojih preskušanja.
3.3 Dietileter ali cis-2-buten v DMA iz točke 3.2 te priloge kot raztopina internega standarda.
Interni standardi ne smejo vsebovati nikakršnih nečistoč, ki imajo enak retenzijski čas kot VC
pri pogojih preskušanja.
3.4 Destilirana ali demineralizirana voda enake čistosti.
4 APARATURA
Opomba
Instrumenti ali deli aparatur so omenjeni le, če so posebne vrste in izdelani po posebnih
specifikacijah. Predvideva se, da so običajne laboratorijske aparature na razpolago.
4.1 Plinski kromatograf z avtomatskim head-space vzorčevalnikom ali s pripomočki za ročno
injiciranje vzorca.
4.2 Plamensko ionizacijski detektor ali drugi detektorji, omenjeni v točki 7. te priloge.
4.3 Kolona plinskega kromatografa.
Kolona mora omogočati ločitev vrhov zraka, VC in internega standarda, če je bil uporabljen.
Poleg tega mora sistem v katerem je kombinacija detektorja iz točke 4.2 te priloge in kolone
iz točke 4.3 te priloge omogočati, da je signal raztopine z 0,005 mg VC/liter DMA ali 0,005
mg VC/kg DMA najmanj petkrat višji (intenzivnejši) od šuma ozadja.
4.4 Stekleničke za vzorce (viale) s tesnilom iz silikona ali butil kavčuka.
Pri ročnem vzorčenju lahko pri odvzemu vzorca z injekcijsko iglo iz "head space" (plinske
faze) v steklenički nastane vakuum. Zato je pri ročnem postopku, pri katerem se pred
odvzemom vzorca pritisk v vialah ne poveča, priporočljivo uporabiti večje stekleničke (viale).
4.5 Mikro injekcijske igle
4.6 Plinsko tesne injekcijske igle za ročno head-space vzorčenje
4.7 Analitska tehtnica z najmanjšim razdelkom 0,1 mg
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5 POSTOPEK
OPOZORILO: VC je nevarna snov, pri sobni temperaturi je v plinskem stanju. Zato raztopine
pripravljamo v dobro prezračevanem digestoriju.
Opombe:
-

potrebno je zagotoviti, da ne pride do izgub VC ali DMA,

-

pri postopku ročnega vzorčevanja se uporabi interni standard iz točke 3.3 te priloge,

-

pri delu z internim standardom je treba v celotnem postopku uporabiti isto raztopino.

5.1 Priprava standardne raztopine VC (raztopina A)
5.1.1 Priprava koncentrirane standardne raztopine VC ca. 2000 mg/kg
Na 0,1 mg točno se stehta primerno stekleno posodico in jo napolni z določeno količino (na
pr. 50 ml) DMA iz točke 3.2 te priloge in ponovno stehta. Doda se določeno količino (na pr.
0,1 g) VC (točka 3.1 te priloge) v tekoči ali plinski obliki tako, da se počasi injicira na DMA.
VC se lahko dodaja tudi z vpihavanjem v DMA, pri čemer se mora uporabiti pripravo, ki
preprečuje izgubo DMA. Ponovno se stehta na 0,1 mg. Počaka se dve uri, da se vzpostavi
ravnotežje. Če bomo v postopku uporabljali interni standard, ga dodamo toliko, da je njegova
koncentracija v koncentrirani standardni raztopini VC enaka koncentraciji v raztopini
internega standarda iz točke 3.3 te priloge. Standardna raztopina se hrani v hladilniku.
5.1.2 Priprava razredčene standardne raztopine VC
Zatehta se določeno količino koncentrirane standardne raztopine VC iz točke 5.1.1 te priloge
in se jo razredči do znanega volumna ali znane mase z DMA iz točke 3.2 te priloge ali z
raztopino internega standarda iz točke 3.3 te priloge. Koncentracijo nastale razredčene
standardne raztopine (raztopina A) se izrazi v mg/l ali mg/kg.
5.1.3 Priprava umeritvene krivulje z raztopino A
Opombe:
-

krivulja se določi iz najmanj sedmih parov točk,

-

ponovljivost odzivov (1) mora biti manjša od 0,002 mg VC/l ali kg DMA,

-

krivulja se izračuna iz teh točk z metodo najmanjših kvadratov. Regresijska premica se
izračuna po naslednji enačbi:

y = a 1X + a 0
a1 =
a0 =

n ∑ xy − (∑ x ) *(∑ y)
n ∑ x 2 − (∑ x ) 2

(∑ y) + (∑ x 2 ) − (∑ x ) * (∑ XY)
n ∑ x 2 − (∑ x ) 2

kjer pomeni:
y = višina ali površina vrhov pri posamezni meritvi,
x = odgovarjajoča koncentracija na regresijski premici,
n = število izvedenih meritev (n ≥ 14).
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-

krivulja mora biti linearna, to je, standardni odmik (s) razlik med izmerjenimi vrednostmi
odzivov (yi) in odgovarjajočimi vrednostmi odzivov izračunanimi iz regresijske premice
(zi), deljen s srednjo vrednostjo (y) vseh odzivov, ne sme biti večji od 0,07.
n

s=
_

y=
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∑ (y
i =1

i

− zi )2

n −1
1 n
∑ yi
n i=1

kjer pomeni:
yi = odziv posamezne meritve (izmerjen),
zi = odgovarjajoča vrednost odziva (yi) na izračunani regresijski premici,
n ≥ 14.
Pripravi se dve seriji po najmanj sedem stekleničk (vial) iz točke 4.4 te priloge. V vsako
stekleničko se da tako količino (volumen) razredčene standardne raztopine VC iz točke 5.1.2
te priloge in DMA iz točke 3.2 te priloge ali raztopine internega standarda v DMA iz točke 3.3
te priloge, da je končna koncentracija VC dvojno pripravljenih raztopin približno: 0; 0,005;
0,010; 0,020; 0,030; 0,040; 0,050 itd. mg/l ali mg/kg DMA in da je v vseh stekleničkah enak
celotni volumen raztopine. Volumen razredčene standardne raztopine VC iz točke 5.1.2 te
priloge je treba izbrati tako, da razmerje med volumnom dodane raztopine VC (ml) in količino
(g ali ml) DMA ali raztopine internega standarda iz točke 3.3 te priloge ne presega vrednosti
5. Stekleničke se zatesni in nadaljuje kot je opisano v točkah 5.4.1, 5.4.3, 5.4.5 te priloge.
Nariše se diagram, v katerem se na ordinato nanese vrednosti površin (ali višin) vrhov
kromatografskih VC obeh serij raztopin ali razmerje teh površin (ali višin) z odgovarjajočimi
površinami kromatografskih vrhov internih standardov, na absciso pa vrednosti koncentracij
VC raztopin obeh serij.
5.2 Validacija priprave standardnih raztopin, iz točke 5.1 te priloge
5.2.1 Priprava druge standardne raztopine VC (raztopina B)
Postopek, opisan v točkah 5.1.1 in 5.1.2 te priloge, se ponovi, da se dobi drugo razredčeno
standardno raztopino s koncentracijo 0,02 mg VC/l ali 0,02 mg VC/kg DMA ali raztopine
internega standarda. To raztopino se da v dve steklenički iz točke 4.4 te priloge. Stekleničke
se zatesnijo in postopek se nadaljuje kot je opisano v točkah 5.4.1, 5.4.3 in 5.4.5 te priloge.
5.2.2 Validacija priprave raztopine A
Če se povprečje dveh meritev raztopine B s plinskim kromatografom ne razlikuje za več kot 5
% od odgovarjajoče točke umeritvene krivulje iz točke 5.1.3 te priloge, je raztopina A
validirana. Če je razlika večja od 5 %, se zavrže vse raztopine, pripravljene po točkah 5.1 in
5.2 te priloge in se postopek ponovi od začetka.
5.3 Priprava krivulje z metodo standardnega dodatka
Opombe:
-

krivuljo se določi iz najmanj sedmih parov točk,

-

krivulja se izračuna z metodo najmanjših kvadratov (tretji odstavek točke 5.1.3 te
priloge)
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krivulja mora biti linearna, to je, standardni odmik (s) razlik med izmerjenimi vrednostmi
odziva (yi) in odgovarjajočimi vrednostmi odziva na regresijski premici (zi), deljen s
srednjo vrednostjo vseh meritev odziva (y), ne sme biti večji od 0,07 (četrti odstavek
točke 5.1.3 te priloge).

5.3.1 Priprava vzorcev
Pred odvzemom vzorca je potrebno živilo homogenizirati ali zdrobiti na manjše delce in
homogenizirati. Vzorec živila za analizo mora biti reprezentativen za živilo, ki se analizira.
5.3.2 Postopek
Pripravi se dve seriji po najmanj sedem stekleničk (vial) iz točke 4.4 te priloge. V vsako se
zatehta najmanj 5 g vzorca živila, ki se analizira (točka 5.3.1 te priloge). Zagotovi se, da je v
vsaki steklenički enaka količina vzorca. Stekleničke se takoj zaprejo. V vsako stekleničko se
doda na vsak gram vzorca po 1 ml destilirane ali demineralizirane vode, najmanj enake
čistosti, ali po potrebi ustrezno topilo (opomba: za homogena živila dodatek destilirane vode
ni potreben).
V vsako stekleničko se doda tako količino (volumen) razredčene standardne raztopine VC iz
točke 5.1.2 te priloge, ki vsebuje interni standard (točka 3.3 te priloge), če je to potrebno, da
so končne koncentracije VC: 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040; 0,050 itd mg/kg živila.
Zagotoviti je potrebno, da je celotni volumen DMA oziroma DMA z internim standardom
(točka 3.3 te priloge) v vsaki steklenički enak. Količina razredčene standardne raztopine VC
(točka 5.1.2 te priloge) in po potrebi dodanega DMA mora biti taka, da je razmerje med
celotnim volumnom raztopine (µl) in količino živila (g) v steklenički čim manjše oziroma
največ 5 in je enako v vsaki steklenički. Stekleničke se zatesni in nadaljuje kot je opisano v
točki 5.4 te priloge.
5.4 Določitev s plinskim kromatografom
5.4.1 Stekleničke se stresa pri čemer tekočina ne sme priti v stik tesnilom (točka 4.4 te
priloge), dokler se ne dobi kar najbolj homogene raztopine ali suspenzije vzorca živila.
5.4.2 Vse zatesnjene stekleničke (točki 5.2 in 5.3 te priloge) se postavi v vodno kopel za dve
uri pri 60 ±1 °C, da se vzpostavi ravnotežje. Po potrebi se stekleničke ponovno pretrese.
5.4.3 Nato se vzorec odvzame iz ‘’head-space’’ (plinske faze) v steklenički. Pri ročnem
postopku vzorčevanja se pazi na ponovljivost odvzema vzorcev (točka 4.4 te priloge).
Injekcija mora biti predgreta na temperaturo vzorca. Izmeri se površino (ali višino) vrhov VC
in internega standarda, če je bil uporabljen.
5.4.4 Nariše se diagram, v katerem so na ordinati vrednosti površin (ali višin)
kromatografskih vrhov VC ali razmerje teh površin (ali višin) z odgovarjajočimi vrhovi internih
standardov, na abcisi pa količine dodanega VC (mg) glede na količine vzorca živila v vsaki
steklenički (kg). Presek na abscisi predstavlja koncentracijo VC v preiskovanem vzorcu
živila.
5.4.5 S primernim postopkom se odstrani iz kolone (točka 4.3 te priloge) presežek DMA
takoj, ko se vrhovi DMA pojavijo na kromatogramu.
6 REZULTATI
VC, ki preide iz materiala in izdelka v preiskovano živilo, izražen v mg/kg, je povprečje obeh
meritev iz točke 5.4 te priloge pod pogojem, da je kriterij ponovljivosti iz točke 8. te priloge
izpolnjen.
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7 POTRDITEV VSEBNOSTI VC
V primerih ko količina VC, ki preide iz materialov in izdelkov v živila, izračunana po 6 točki te
priloge, presega merila, določena v 17. členu pravilnika o izdelkih in snoveh, je treba
vrednosti obeh meritev iz točke 5.4 te priloge potrditi na enega od treh načinov:
-

z uporabo najmanj ene drugačne kolone (točka 4.3 te priloge) s stacionarno fazo
drugačne polarnosti;

Postopek je treba nadaljevati toliko časa, dokler se ne dobi kromatograma, kjer ni prekrivanja
kromatografskih vrhov VC in/ali internega standarda z vrhovi sestavin vzorca živila:
-

z uporabo drugih detektorjev npr. detektorji mikro-elektrolitske prevodnosti (2);

-

z uporabo masne spektrometrije. Če dobimo v masnem spektru ione pri (m/e) 62 in 64
v razmerju 3:1, to najverjetneje potrjuje prisotnost VC. V dvomljivih primerih je treba
preveriti ves masni spekter.

8 PONOVLJIVOST
Razlika v rezultatu dveh meritev iz točke 5.4 te priloge istega vzorca, ki potekata istočasno
ali v kratkem času ena za drugo in ju opravi ista oseba pod enakimi pogoji, ne sme biti večja
od 0,003 mg VC/kg živila.
Opombe:
(1)

Glej Priporočilo ISO DIS 5725 : 1977

(2)

Glej Journal of Cromatographic Science, 12, marec 1974, str. 152
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PRILOGA V
OSNOVNA PRAVILA ZA DOLOČANJE MIGRACIJE N-NITROZAMINOV IN NNITROZABILNIH SNOVI TER ANALITSKI POSTOPOKI ZA DOLOČANJE MIGRACIJE
1 Modelna raztopina
Modelna raztopina je slina, ki se pripravi z raztapljanjem 4,2 g natrijevega hidrogen
karbonata (NaHCO3), 0,5 g natrijevega klorida (NaCl), 0,2 g kalijevega karbonata (K2CrO3) in
30,0 mg natrijevega nitrita (NaNO2) v enem litru destilirane vode ali vode podobne čistosti.
Vrednost pH raztopine mora biti 9.
2 Preskusni pogoji
Vzorec se sestavi iz ustreznega/reprezentativnega števila kosov dud ali tolažilnih dud ali
grizal, ki se potopijo v modelno raztopino za 24 ur pri temperaturi 40±2 °C.
3 Določitev N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi:
količino izločenenih N-nitrozaminov in/ali N-nitrozabilnih snovi se določi z validirano
metodo plinske kromatografije ali katero drugo metodo, ki da pod enakimi preskusnimi
pogoji enako zanesljive rezultate;
za določitev N-nitrozaminov in/ali N-nitrozabilnih snovi se alikvot modelne raztopine (po
migracijskem preskusu izvedenem v skladu s 1. in 2. točko te priloge ekstrahira z
diklormetanom ustrezne čistosti ali drugim organskim topilom, ki ima pod enakimi
preskusnimi pogoji enake izkoristke ekstrakcije;
migracijo N-nitrozabilnih snovi se določa v drugem alikvotu modelne raztopine. Nnitrozabilne snovi se pretvorijo v N-nitrozamine z nakisanjem alikvota s klorovodikovo
kislino. N-nitrozamine se nato ekstrahira iz alikvota modelne raztopine z diklormetanom
in določi s plinsko kromatografijo.
Natančnejša izvedba preskusa določanja vsebnosti N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi je
podana v standardu: EN 12868: Child use and care articles – Methods for determinig the
release of N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances from elastomer or rubber teats and
soothers.
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PRILOGA VI
OSNOVNA PRAVILA ZA DOLOČANJE MIGRACIJE SVINCA IN KADMIJA TER
ANALITSKI POSTOPKI ZA DOLOČANJE MIGRACIJE
1 Modelna raztopina
Uporabi se sveže pripravljena 4% v/v ocetna kislina, analitske kakovosti. 40 ml led ocetne
kisline se razredči na 1000 ml z bidestilirano vodo.
2 Preskusni pogoji
2.1 Preskus poteka pri temperaturi 22±2 °C in traja 24±0,5 ure.
2.2 Pri določanju specifične migracije svinca se vzorec pokrije in zaščit pred vplivi iz okolja
ter izpostavi normalnim razmeram osvetljenosti v prostoru.
2.3 Pri določanju specifične migracije kadmija ali svinca in kadmija se vzorec pokrije in
zaščiti tako, da je preskušana površina v popolni temi.
3 Napolnitev vzorca z modelno raztopino
3.1 Vzorci, ki se lahko napolnijo: vzorec se napolni z modelno raztopino do višine največ 1
mm pod točko preliva; razdalja se meri od zgornjega roba vzorca.Vzorce z ravnim ali rahlo
poševnim robom je treba napolniti tako, da je razdalja med površino tekočine in točko preliva
največ 6 mm, merjeno vzdolž poševnega roba.
3.2 Vzorci, ki se ne morejo napolniti: površino vzorca, ki ni namenjena za stik z živilom
prekrijemo z ustreznim zaščitnim slojem, ki prepreči delovanje 4 % v/v ocetne kisline. Vzorec
se nato potopi v posodo z znanim volumnom 4 % v/v ocetne kisline tako, da je površina, ki
bo prišla v stik z živili, v celoti prekrita z modelno raztopino.
4 Določanje površine
Površina izdelkov iz kategorije 1. iz 24. člena pravilnika o izdelkih in snoveh je enaka površini
meniskusa proste površine tekočine, s katero je napolnjen vzorec pod pogoji navedenimi v 3.
točki te priloge.
5 Analitske metode za določanje specifične migracije svinca in kadmija
- priprava vzorca:
vzorec mora biti čist, brez maščob ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na preskus. Vzorec
se opere v raztopini tekočega gospodinjskega detergenta pri temperaturi približno 40 °C.
Vzorec se najprej splakne s tekočo nato pa z destilirano vodo oziroma z vodo ustrezne
kakovosti. Ko voda odteče, se vzorec osuši tako, da na njem ne ostanejo madeži.
Očiščenih površin za preskus se ne sme več dotikati.
- določitev koncentracije svinca in kadmija:
koncentracijo svinca in kadmija se izmeri z validirano analitsko metodo na principu
atomske absorpcijske spektrometrije (AAS), induktivno sklopljene plazme (ICP ali
ICP/MS) ali z analitsko metodo, ki da pod enakimi preskusnimi pogoji enako zanesljive
rezultate.
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5587.

Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju
pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa
zaradi presaditve

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena in tretjega odstavka 14. člena zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00)
izdaja minister za zdravje

NAVODILO
o postopkih in dejavnostih na področju
pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa
zaradi presaditve
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo dejavnosti na
področju pridobivanja darovalcev za posmrtno darovanje
delov človeškega telesa zaradi presaditve;
– postopek za pisno privolitev darovalca, preklic privolitve ter način evidentiranja pisne privolitve in preklica;
– varstvo osebnih podatkov darovalca;
– vsebino izkaznice Darovalec.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– bolnišnični koordinator za transplantacijo – zdravnik,
ki je pooblaščen, da po smrti osebe odčita iz njene kartice
zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: KZZ) podatek o opredelitvi za darovanje delov človeškega telesa
zaradi presaditve;
– centralni transplantacijski koordinator – zdravnik, ki
ga imenuje Slovenija-transplant in je pooblaščen, da po
smrti osebe odčita iz njene KZZ podatek o opredelitvi za
darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve;
– darovalec – opravilno sposobna oseba, ki se prostovoljno opredeli za posmrtno darovanje delov človeškega
telesa zaradi presaditve;
– izkaznica Darovalec – izkaznica, ki jo skladno s
14. členom zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) izdaja
Rdeči križ Slovenije ali druga organizacija, ki jo za to pooblasti minister, pristojen za zdravje;
– pristopna izjava – pisna in lastnoročno podpisana
izjava darovalca;
– odstopna izjava – pisna in lastnoročno podpisana
izjava darovalca;
– pooblaščena oseba – oseba, ki jo pooblaščena organizacija pooblasti za sprejemanje pristopnih izjav in odstopnih izjav;
– pooblaščene organizacije – organizacije, ki so s tem
navodilom določene za izvajanje dejavnosti pridobivanja darovalcev;
– prijavno mesto – kraj in prostor pooblaščene organizacije, kjer lahko darovalec pred pooblaščeno osebo podpiše pristopno izjavo ali odstopno izjavo;
– zbirka podatkov – zbirka podatkov, ki jo vodi Slovenija-transplant o darovalcih, ki so na način, določen s tem
navodilom, podpisale pristopno izjavo ali odstopno izjavo;
– ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– Slovenija-transplant – Zavod Republike Slovenija za
presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant.
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II. POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE
3. člen
Pooblaščene organizacije, ki izvajajo dejavnosti na področju pridobivanja darovalcev v skladu s tem navodilom,
so:
– Slovenija-transplant,
– javni zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci (v nadaljnjem besedilu: izvajalci zdravstvene dejavnosti),
ki o izvajanju dejavnosti sklenejo dogovor s Slovenija-transplantom,
– Rdeči križ Slovenije,
– Karitas,
– Zdravniška zbornica Slovenije,
– Lekarniška zbornica Slovenije,
– Zbornica zdravstvene nege Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: pooblaščene organizacije).
4. člen
Slovenija-transplant pooblaščenim organizacijam in pooblaščenim osebam daje strokovne smernice in navodila za
izvajanje njihovih dejavnosti, jih seznanja s pravnimi in etičnimi načeli na področju posmrtnega darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve, povezuje njihovo delo ter
upravlja zbirko podatkov o darovalcih.
Slovenija-transplant s pooblaščenimi organizacijami
sklepa dogovore, s katerimi uredi medsebojno sodelovanje
ter varstvo in zavarovanje osebnih podatkov darovalcev.
Slovenija-transplant in ZZZS skleneta pogodbo, s katero podrobneje določita operativne postopke za obdelavo
osebnih podatkov, postopke za vpis opredelitve za posmrtno darovanje delov človeškega telesa na KZZ in postopke
za varstvo in zavarovanje osebnih podatkov darovalcev, če
to ni že določeno s tem navodilom.
5. člen
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, Rdeči križ Slovenije in
Karitas, izvajajo naslednje dejavnosti na področju pridobivanja darovalcev:
– sodelujejo s Slovenija-transplantom v predstavitvenih
dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev;
– v prostorih, kjer opravljajo dejavnost, določijo prijavna mesta ter za vsako prijavno mesto pooblastijo vsaj eno
osebo, ki bo zbirala pristopne izjave in odstopne izjave;
– zagotavljajo administrativno podporo pooblaščenim
osebam;
– dajejo informacije o krajevni in časovni dostopnosti
svojih prijavnih mest;
– Slovenija-transplantu posredujejo pristopne izjave in
odstopne izjave na način, določen s tem navodilom;
– uporabljajo način šifriranja pri zbiranju pristopnih izjav in odstopnih izjav, ki ga določi Slovenija-transplant.
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, Rdeči križ Slovenije in
Karitas, ki bodo izvajali dejavnosti iz prejšnjega odstavka,
sklenejo s Slovenija-transplantom dogovor, v katerem določijo prijavna mesta in pooblaščene osebe ter njihove šifre,
dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti ter pogoje in
ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega
zavarovanja.
6. člen
Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica
Slovenije in Zbornica zdravstvene nege Slovenije v sodelovanju s Slovenija-transplantom:
– informirajo svoje člane o pomenu pridobivanja darovalcev ter o prednostih in koristih, ki jih za področje
zdravstvenega varstva prinaša napredek na področju
transplantacije;
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– izvajalcem zdravstvene dejavnosti predlagajo določitev prijavnih mest in imenovanje pooblaščenih oseb;
– omogočijo Slovenija-transplantu, da prek njihove organizacijske mreže spodbuja transplantacijsko dejavnost.
7. člen
Vsi, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti na področju
pridobivanja darovalcev, delajo prostovoljno po humanitarnih načelih in s poudarkom, da je za pridobitev darovalcev in
za odvzete dele človeškega telesa izrecno prepovedano dati
ali prejeti kakršnokoli plačilo ali premoženjsko korist.
III. PRIJAVNA MESTA IN POOBLAŠČENE OSEBE
8. člen
Slovenija-transplant izvajalcem zdravstvene dejavnosti,
Rdečemu Križu Slovenije in Karitasu ob podpisu dogovora
iz drugega odstavka 5. člena tega navodila, predloži ustrezno število pristopnih izjav in odstopnih izjav.
9. člen
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, Rdeči križ Slovenije in
Karitas za pooblaščene osebe imenujejo zdravstvene delavce z najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe, pod pogojem,
da imenovana oseba s tem vnaprej soglaša in je pripravljena
prostovoljno zbirati pristopne izjave in odstopne izjave.
Pooblaščena oseba je dolžna spremljati doktrino na
področju transplantacijske dejavnosti ter spoštovati navodila
in strokovne smernice Slovenija-transplanta.
10. člen
Pooblaščena oseba mora podpisati in predložiti Slovenija-transplantu izjavo, da sprejema pooblastila za zbiranje
prostovoljnih opredelitev darovalcev glede posmrtnega darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve in da je
seznanjena s pravnimi in etičnimi načeli, ki se jih zaveže
spoštovati.
11. člen
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, Rdeči križ Slovenije in
Karitas morajo organizirati prijavno mesto tako, da omogoča
zaseben pogovor med darovalcem in pooblaščeno osebo.
12. člen
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, Rdeči križ Slovenije in
Karitas so dolžni vsako spremembo v zvezi z njihovimi prijavnimi mesti in pooblaščenimi osebami ali morebitne ovire pri
zbiranju pristopnih izjav in odstopnih izjav sporočiti Slovenija-transplantu najpozneje v 8 dneh.
IV. POSTOPEK ZA PISNO PRIVOLITEV IN PREKLIC
PRIVOLITVE
13. člen
Darovalec pred pooblaščeno osebo na prijavnem mestu podpiše pristopno izjavo.
Izjavo o privolitvi za posmrtno darovanje delov svojega
telesa zaradi presaditve lahko darovalec kadarkoli prekliče s
tem, da pri pooblaščeni osebi na prijavnem mestu podpiše
odstopno izjavo.
14. člen
Pristopna izjava mora vsebovati naslednje podatke o
darovalcu:
– številka zdravstvenega zavarovanja;
– priimek in ime;
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– naslov bivališča;
– datum rojstva;
– izjavo, da je darovalec in dovoljenje, da se deli njegovega telesa po njegovi smrti odvzamejo in presadijo drugemu človeku, ki jih nujno potrebuje za svoje zdravljenje;
– dovoljenje, da se njegova opredelitev glede posmrtnega darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve
vpiše kot posebej varovan podatek na KZZ;
– dovoljenje, da se podatki v zvezi z opredelitvijo glede
posmrtnega darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve shranijo v zbirki podatkov, ki jo upravlja Slovenijatransplant.
15. člen
Odstopna izjava mora vsebovati naslednje podatke o
darovalcu:
– številka zdravstvenega zavarovanja;
– priimek in ime;
– naslov bivališča;
– datum rojstva;
– izjavo, da preklicuje svojo izjavo o posmrtnem darovanju delov človeškega telesa zaradi presaditve.
16. člen
Darovalca, ki želi podpisati pristopno izjavo ali odstopno izjavo, pred podpisom izjave pooblaščena oseba seznani s pomenom njegove izjave ter mu odgovori na morebitna vprašanja v zvezi s podpisom izjave in vpisom na KZZ.
17. člen
Ob podpisu pristopne izjave ali odstopne izjave, mora
darovalec pooblaščeni osebi predložiti na vpogled KZZ ter
veljavni osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali
vozniško dovoljenje).
Pooblaščena oseba preveri identiteto darovalca z vpogledom v dokument iz prejšnjega odstavka ter pravilnost
podatkov vpisanih na pristopni izjavi ali odstopni izjavi potrdi
z vpisom šifre in naziva prijavnega mesta, svoje šifre, imena
in priimka ter z lastnoročnim podpisom in žigom pooblaščene organizacije.
18. člen
Pristopno izjavo in odstopno izjavo je potrebno izpolniti
v dveh enakih izvodih, od katerih enega prejme darovalec,
ki poda izjavo, drugega pa pooblaščena oseba takoj shrani
v ovojnico in jo najpozneje naslednji delovni dan posreduje
s priporočeno pošiljko Slovenija-transplantu, ki opredelitev
darovalca za posmrtno darovanje delov človeškega telesa
zaradi presaditve ali preklic te opredelitve vpiše v elektronsko zbirko podatkov ter pisno izjavo shrani na način, določen s tem navodilom.
V času od podpisa pristopne izjave ali odstopne izjave
do posredovanja te izjave Slovenija-transplantu, mora biti
ovojnica z izjavo shranjena v varovani železni blagajni tako,
da je dostopna le pooblaščeni osebi.
V. VPIS NA KZZ
19. člen
Pooblaščena oseba Slovenija-transplanta na podlagi
prejete pristopne izjave vpiše opredelitev darovalca za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve
v elektronsko zbirko podatkov, v primeru odstopne izjave pa
predhodno vpisano opredelitev izbriše.
Po vnosu v elektronsko zbirko podatkov, se ob prvem
potrjevanju KZZ na samopostrežnem terminalu podatek o
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opredelitvi darovalca za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve oziroma o preklicu te opredelitve, avtomatično iz elektronske zbirke podatkov nevidno
prepiše na KZZ.
Po vnosu podatkov v elektronsko zbirko podatkov pooblaščena oseba Slovenija-transplanta na pisno izjavo napiše
datum vpisa ali izbrisa v zbirki podatkov in se podpiše.
VI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
20. člen
Podatek o opredelitvi za posmrtno darovanje delov človeškega telesa posameznega darovalca je po vpisu v elektronsko zbirko podatkov in na KZZ, dostopen po smrti darovalca le zdravnikom, pooblaščenim za vpogled in izpis
podatkov, to je centralnim transplantacijskim koordinatorjem, bolnišničnim koordinatorjem za transplantacijo in njihovim namestnikom (v nadaljnjem besedilu: transplantacijski
koordinatorji).
Način dela in imenovanje transplantacijskih koordinatorjev sta določena s posebnim predpisom, ki ga izda minister, pristojen za zdravje.
21. člen
Pristopne izjave in odstopne izjave Slovenija-transplant
trajno hrani v varovani železni blagajni, ki nepooblaščenim
osebam preprečuje dostop in vpogled v podatke ter poskrbi
za njihovo zavarovanje pred poškodovanjem ali uničenjem.
Za vsak vpogled v podatke se vloži uradni zaznamek.
22. člen
Podatek o opredelitvi darovalca, zapisan na KZZ, sme
transplantacijski koordinator odčitati šele, ko je v skladu s
pravilnikom o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti (Uradni list RS, št.70/01) ugotovljena
smrt osebe, ki je možni darovalec.
Pred odčitanjem podatkov in njihovem izpisu na papir,
je potrebno podatke na KZZ osvežiti na samopostrežnem
terminalu. Pred odčitanjem podatkov mora transplantacijski
koordinator, ki namerava odčitati podatek na KZZ, v program za odčitanje vnesti podatek o času smrti možnega
darovalca.
Programska oprema za odčitanje podatkov, vpisanih
na KZZ, mora beležiti vsak vpogled in izpis iz baze podatkov.
23. člen
ZZZS zagotovi varnost elektronske zbirke podatkov ter
varnost zapisa te zbirke na KZZ tako, da je preprečen vsakršen nepooblaščen dostop in vpogled v podatke.
Transplantacijskim koordinatorjem, ki so pooblaščeni,
da po smrti darovalca iz KZZ odčitajo podatek o opredelitvi
za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve, izda ZZZS na predlog Slovenija-transplanta posebne kartice, ki omogočajo odčitanje in izpis podatkov, vpisanih na KZZ.
VII. IZPIS PODATKOV
24. člen
Darovalec lahko od Slovenija-transplanta, ki vodi zbirko podatkov, kadarkoli osebno zahteva izpis svojih podatkov
iz te zbirke.
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Za izdelavo statističnih analiz se smejo podatki o darovanju organov uporabljati na način, ki ne bo omogočal razkritja posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
25. člen
Podatek o opredelitvi umrle osebe glede darovanja
delov človeškega telesa zaradi presaditve iz KZZ izpiše transplantacijski koordinator. Izpis opredelitve pokojne osebe
mora vsebovati podatke o pokojni osebi (številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek ter čas smrti) in besedilo
“sem darovalec” ali “na KZZ ni podatka o darovanju”.
Izpis opredelitve iz prejšnjega odstavka podpiše transplantacijski koordinator, ki je napravil izpis ter ga vloži v
zdravstveno dokumentacijo umrle osebe.
VIII. IZKAZNICA DAROVALEC
26. člen
Izkaznico Darovalec izdaja Rdeči križ Slovenije ali druga organizacija, ki jo za to pooblasti minister, pristojen za
zdravje.
Organizacija iz prejšnjega odstavka določi mesta, kjer
je izkaznica Darovalec na voljo.
27. člen
Na izkaznici Darovalec mora biti zagotovljen vpis naslednjih podatkov:
– oznaka “izkaznica Darovalec”;
– ime in priimek ter rojstni datum osebe, ki se opredeli
za posmrtno darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve;
– opredelitev za posmrtno darovanja delov človeškega
telesa zaradi presaditve;
– datum opredelitve;
– podpis osebe, ki se opredeli za posmrtno darovanja
delov človeškega telesa zaradi presaditve;
– napotilo osebi, ki se opredeli za posmrtno darovanja
delov človeškega telesa zaradi presaditve, da naj s svojo
odločitvijo seznani sorodnike.
IX. NADZOR NAD DELOM POOBLAŠČENIH
ORGANIZACIJ
28. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela pooblaščenih organizacij
pri opravljanju dejavnosti na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve izvaja ministrstvo, pristojno za zdravje.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Rdeči križ Slovenije izvaja dejavnosti na področju pridobivanja darovalcev v skladu s tem navodilom na podlagi
pooblastila, določenega v Zakonu o Rdečem križu Slovenije
(Uradni list RS, št. 7/93).
30. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati
navodilo o postopkih in aktivnostih na področju pridobivanja
darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve (Uradni list RS, št. 53/02 in 85/02 – popr.).
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31. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-51/2003-4
Ljubljana, dne 2. decembra 2003.
EVA 2003-2711-0055
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.

USTAVNO SODIŠČE
5588.

Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 6. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Brda v delu, ki določa
obremenitev prodaje naftnih derivatov s
številom točk

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Petrol, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Mitja Ulčar, odvetnik v Kranju, na seji dne
4. decembra 2003

o d l o č i l o:
Prvi odstavek 6. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brda (Uradno glasilo, št.
13/96, 8/97, 13/97 in 9/2000) se v delu, ki določa obremenitev prodaje naftnih derivatov s številom točk, razveljavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica ima na območju Občine Brda tri bencinske servise in kot zavezanka za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča izpodbija prvi odstavek 6. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Brda (v nadaljevanju: Odlok) v delu, ki določa obremenitev prodaje naftnih derivatov s številom točk. Izpodbijana določba Odloka naj bi prodajo naftnih derivatov že od
leta 1996 bremenila z občutno višjim številom točk za odmero tega nadomestila kot druge podobne dejavnosti. Pri
točkovanju naj bi upoštevala dejavnost, ki se opravlja v poslovnih prostorih, čeprav to ni povezano z lastnostmi zemljišča, kot to predvideva 61. člen Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84).
Odlok naj bi bil zato v izpodbijanem delu v neskladju s 147.
in s 153. členom Ustave. Izpodbijana določba Odloka naj bi
merilo uporabila arbitrarno, saj brez razumnega razloga zelo
različno obremenjuje zavezance, ki opravljajo primerljive dejavnosti. To naj bi potrjevalo pogosto spreminjanje števila
točk, saj je bila prodaja naftnih derivatov leta 1996 točkovana s 16 500 točkami (druge primerljive dejavnosti z 900
točkami), maja leta 1997 je bilo za prodajo naftnih derivatov
določenih 1750 točk (za druge primerljive dejavnosti 300
točk), avgusta istega leta 5000 točk (za druge primerljive
dejavnosti še vedno 300 točk), leta 1998 je bilo predpisanih 5000 točk (za druge primerljive dejavnosti manj, to je od
90 do 300 točk) in leta 2000 je bilo od 5000 do 6000 točk
(za druge primerljive dejavnosti še manj, to je od 75 do 150
točk). Pobudnica navaja, da na bencinskih servisih prodaja
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tudi drugo trgovsko blago, zato se ne razlikuje od trgovcev.
Cene naftnih derivatov naj bi bile predpisane, zato ji le
druga prodaja na drobno prinaša dobiček. Tudi v drugih
občinah naj bi iz tega naslova plačevala bistveno nižje obveznosti. Zaradi izpodbijane določbe Odloka naj bi bila v
neenakopravnem položaju v primerjavi z drugimi trgovci, kar
je v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Ker so
zaradi ukrepa lokalne skupnosti njeni fiksni stroški višji, kot
jih imajo drugi trgovci, naj bi bila izpodbijana določba Odloka v neskladju tudi s 45. členom Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 –
ZPOmK) in s 74. členom Ustave. Pobudnica zatrjuje še
neskladnost izpodbijane določbe Odloka z 2. in s 67. členom Ustave, vendar ne navaja posebnih razlogov. Zoper
odločitve o odmeri dajatve naj bi vlagala pravna sredstva,
vendar odločba iz leta 1997 še ni pravnomočna. Predlaga,
naj Ustavno sodišče izpodbijano določbo Odloka odpravi ali
podrejeno razveljavi in njeno dejavnost točkuje na predlagan način.
2. Občina Brda odgovarja, da nadomestilo predstavlja
eno izmed oblik rente, ker se po predpisih odmerja tudi
glede na smotrno izkoriščanje stavbnih zemljišč in druge
okoliščine, ki vplivajo na njihovo namembnost. Pri pripravi
Odloka naj bi upoštevala merila, ki so operacionalizirana v
Dogovoru o usklajevanju meril za določanje območij, na
katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni
list SRS, št. 19/86), in hkrati določila druga merila, ki upoštevajo temeljni namen te dajatve. Za razlikovanje stavbnih
zemljišč glede na njihovo lego in smotrno izrabo naj bi
upoštevala prostorski plan, izvedbene prostorske akte in
lokacijske dokumentacije. Prav slednje naj bi določale namen rabe zemljišč za znane investitorje, kar pomeni, da je
merilo namembnosti zemljišč upoštevano na najbolj neposreden način. Stavbna zemljišča naj bi nato ustrezno točkovala glede na oceno izjemnih ugodnosti za pridobivanje
dohodka v gospodarski dejavnosti, zato arbitrarnosti pri sprejemanju izpodbijane določbe Odloka ni bilo.
B)
3. Pobudnica kot zavezanka za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča izkazuje pravni interes. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Po 5. točki prvega odstavka 179. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) je prenehal veljati Zakon o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ97), razen
prve alineje 56. člena v delu, ki se nanaša na nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča. Na podlagi te določbe
ZSZ97 je v veljavi ureditev plačevanja nadomestila, kot izhaja iz VI. poglavja ZSZ84. Tej ureditvi sta 180. člen ZUreP-1
in 218. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02 – v nadaljevanju: ZGO-1) dodala opredelitve stavbnih zemljišč, za katera se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča lahko odmerja. Po 218. členu ZGO-1 so
bile občine dolžne uskladiti odloke s citirano določbo. V
občinah, ki odlokov niso uskladile, se pri odmeri nadomestila uporablja citirana določba ZGO-1.
5. Občina Brda Odloka ni uskladila. Vendar gre v obravnavanem primeru za zazidano stavbno zemljišče, torej gradbeno parcelo z zgrajenim objektom, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, zato je po 218. členu ZGO-1
odmera nadomestila zanj predvidena. Po 5. členu Odloka
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se pri določanju njegove višine upošteva površina poslovnih
prostorov, namen njihove uporabe in vrednost točke. Tabela
iz 6. člena Odloka določa število točk, s katerimi se vrednotijo poslovni prostori glede na namen njihove uporabe. Prodaja naftnih derivatov je v 1. območju točkovana s 5000
točkami in v 2. območju s 6000 točkami (obe območji
predstavljajo taksativno našteta naselja – 3. člen Odloka).
Po drugem odstavku 6. člena Odloka je število točk določeno na podlagi analize podatkov o tem, v kakšnem obsegu, s
kakšno pogostostjo in intenziteto so pri izvajanju poslovnih
dejavnosti uporabljeni komunalni in drugi infrastrukturni objekti, na katere so poslovni objekti priključeni. V 7. členu
Odlok določa, da se nadomestilo izračuna tako, da se število točk, s katerimi je ovrednoten namen uporabe poslovnih
prostorov, pomnoži s površino teh prostorov in z vrednostjo
točke.
6. Pobudnica izpodbijani določbi Odloka očita predvsem, da jo obremenjuje z občutno višjim številom točk kot
skupino zavezancev, ki opravljajo primerljive dejavnosti, kar
je v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Meni,
da je obremenjeno njeno pridobivanje dohodka in ne stavbno zemljišče (njegove prednosti in slabosti), kot to predvideva 61. člen ZSZ84.
7. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-355/98 z dne
22. 3. 1998 (Uradni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 56) že
ocenilo, da je izjemna donosnost dejavnosti, ki se lahko
opravlja samo na določenih lokacijah, po izrecni določbi
tretje alinee 61. člena ZSZ84 okoliščina, ki jo lokalna skupnost utemeljeno upošteva, ko določa višino nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča. Ta okoliščina je v razumni
povezavi s predmetom urejanja: logiki, naj uporabnik plača
nadomestilo tudi v odvisnosti od tega, koliko mu lokacija ali
posamezne druge značilnosti zemljišča omogočajo ugodnejše ali celo izjemno ugodne pogoje gospodarjenja, ni mogoče očitati arbitrarnosti. Neenakost, ki se na ta način vzpostavlja med posameznimi zavezanci, zato sama po sebi ni v
neskladju z določbo drugega odstavka 14. člena Ustave.
Vendar načelo enakosti pred zakonom terja upoštevanje
sorazmerja med ugodnostjo in s tem zvezanimi bremeni, ki
jih z različnim urejanjem pravnih položajev normodajalec
nalaga posameznim zavezancem. Načelu enakosti ustreza
takšna normativna različnost, ki ustreza različnosti dejanskih stanj, s tem da razlikovanje ne sme biti arbitrarno in
mora predpis v okviru svojega namena izbrati sredstva, sorazmerna ugotovljeni različnosti položajev, ki so podlaga za
normativno razlikovanje. Ne zadošča, da je izbrani kriterij
razlikovanja v razumni povezavi s predmetom (različnega)
pravnega urejanja. Tudi uporaba izbranega kriterija mora
prestati preizkus razumnosti tako, da do konca izpelje logiko, ki upravičuje razlikovanje: višina obveznosti mora biti v
razumnem sorazmerju z višino dohodka, ki ga prinaša izjemno ugodna lokacija.
8. Odlok v drugem odstavku 6. člena, ki velja nespremenjen že od leta 1996, pojasnjuje, da je število točk določeno na osnovi analize podatkov o uporabi komunalnih naprav, na katere so priključeni posamezni poslovni objekti.
Vendar Občina sama zatrjuje, da je pri točkovanju dejavnosti
upoštevala kriterije, ki so predvideni v 61. členu ZSZ84,
torej lego zemljišč, na katerih so poslovni objekti, njihovo
smotrno rabo in namembnost ter možnosti za pridobivanje
izjemnih dohodkov v gospodarskih dejavnostih zaradi lokacije zemljišč. Pri tem Občina večkratnih razlik pri obremenjevanju zavezancev ni pojasnila. Potrdila je, da so posamezne dejavnosti “ustrezno” točkovane tudi glede na
“oceno” izjemnih ugodnosti pri pridobivanju dohodka. Ker
gre v tem primeru za večkratne razlike v obremenitvi posameznih zavezancev, lahko izpodbijana določba Odloka pre-
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stane v prejšnji točki določen preizkus le, če bi normodajalec v postopku ustavnosodne presoje navedel podatke, ki
jih je uporabil pri določitvi sorazmerja med posameznimi
obremenitvami. Ker normodajalec s sklicevanjem na “ustrezno oceno” takšnih podatkov ni navedel, bi lahko Ustavno sodišče upoštevalo podatke iz gradiva v normodajnem
postopku ali podatke, ki so mu dostopni na kakšen drug
način. Vendar Ustavno sodišče v tem primeru ni imelo na
razpolago nikakršnih podatkov, ki bi utemeljevali predpisane večkratne razlike v obremenitvah zavezancev. Izpodbijana ureditev je zato v delu, ki določa obremenitev pobudnice, v neskladju z načelom enakosti po drugem odstavku 14.
člena Ustave, zato jo je Ustavno sodišče razveljavilo. Ker jo
je razveljavilo že iz tega razloga, ni ocenilo še drugih očitkov
pobudnice.
9. Pobudnica je predlagala odpravo izpodbijane določbe Odloka. Po 45. členu ZUstS Ustavno sodišče odpravi
protiustaven predpis, kadar ugotovi, da je treba odpraviti
škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali
nezakonitosti. V navedenem primeru se je Ustavno sodišče
odločilo za razveljavitev. Ocenilo je, da bi bile posledice
morebitne odprave za Občino, težje od posledic, ki so nastale pobudnici (podobno Ustavno sodišče že v odločbi št.
U-I-68/99 z dne 8. 7. 1999 – Uradni list RS, št. 60/99 in
OdlUS VIII, 176). Razveljavitev pomeni, da naslednji dan po
objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije preneha veljati posebna ureditev za prodajo naftnih derivatov in
da se tudi ta točkuje kot dejavnosti iz 9. točke tabele iz
6. člena Odloka (tako Ustavno sodišče v odločbi št.
U-I-355/98).
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-157/02-10
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

5589.

Odločba o ugotovitvi neskladnosti določb 70.
do 81. člena Zakona o nepravdnem postopku z
Ustavo in o ugotovitvi skladnosti šeste alineje
47. člena, 48. člena, prvega odstavka 49. člena
in četrtega odstavka 51. lena Zakona o
zdravstveni dejavnosti

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo A. B. iz C., na seji dne 4. decembra
2003

o d l o č i l o:
1. Določbe 70. do 81. člena Zakona o nepravdnem
postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in Uradni list RS, št.
87/02) so iz razlogov, navedenih v obrazložitvi te odločbe, v
neskladju z Ustavo.
2. Šesta alineja 47. člena, 48. člen, prvi odstavek
49. člena in četrti odstavek 51. člena Zakona o zdravstveni
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dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99,
31/2000 in 45/01) niso v neskladju z Ustavo.
3. Državni zbor mora neskladnost iz 1. točke izreka
odpraviti v šestih mesecih od objave te odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije.
4. Do odprave neskladnosti iz 1. točke izreka je treba v
postopku o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah zagotoviti sledeče:
– prisilno pridržani osebi mora sodišče ob uvedbi postopka po uradni dolžnosti postaviti zagovornika;
– obvestilo o pridržanju, ki ga je pooblaščena oseba
zdravstvene organizacije dolžna poslati sodišču, mora vsebovati tudi razloge, ki utemeljujejo nujnost pridržanja.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik izpodbija določbe Sedmega poglavja
(70. do 81. člen) Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju: ZNP), ki urejajo postopek o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, pa tudi določbo 49. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej),
ki se nanaša na ta postopek. Zatrjuje, da razlogi, ki jih
veljavna zakonska ureditev določa za pridržanje oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, niso v okviru dopustnega omejevanja človekovih pravic, določenih z Ustavo in
mednarodnimi akti. Pobudnik meni, da gre v primeru prisilne hospitalizacije v prvi vrsti za poseg v pravico do varstva
osebne svobode, ki je zagotovljena v 19. členu Ustave, v
5. členu Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v
nadaljevanju: EKČP), v 9. členu Mednarodnega pakta o
državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št.
7/71 in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – v nadaljevanju: Pakt) in v 9. členu Splošne deklaracije o človekovih
pravicah. V primeru izvršitve ukrepa prisilnega zdravljenja pa
prihaja tudi do posegov v nekatere druge temeljne človekove pravice, kot so svoboda gibanja (32. člen Ustave), pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave),
nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, zasebnosti ter osebnostnih pravic (35. člen Ustave), pravica
do varstva osebnih podatkov (38. člen Ustave) in pravica do
zdravstvenega varstva (51. člen Ustave). Pobudnik zatrjuje,
da osebam, ki so neprostovoljno pridržane v psihiatrični
bolnišnici, veljavna zakonska ureditev ne zagotavlja niti najmanjše pravne varnosti. Odvzemi prostosti duševnim bolnikom so po njegovem mnenju popolnoma arbitrarni, saj ZNP
in ZZDej dopuščata tovrsten odvzem prostosti izven pogojev, določenih v Ustavi. Določbi 49. člena ZZDej pobudnik
očita, da dopušča odvzem prostosti duševnemu bolniku tudi
v primerih, ko to ni nujno, kar pomeni kršitev točke e prvega
odstavka 5. člena ter 8. in 18. člena EKČP, pa tudi kršitev
19. in 20. člena Ustave. Pobudnik graja tudi to, da veljavna
zakonska ureditev ne predvideva nobenih možnih milejših
ukrepov, ki bi lahko nadomestili pridržanje na zaprtih oddelkih psihiatričnih bolnišnic. Izpodbijane določbe ZNP so po
mnenju pobudnika v neskladju s četrtim odstavkom 5. člena
EKČP, ki posamezniku zagotavlja sodni nadzor glede zakonitosti odvzema prostosti. Pobudnik zatrjuje, da določbe
ZNP zavajajoče ustvarjajo vtis, da sodišče odloča o pridržanju oseb v psihiatričnih ustanovah. Psihiatrična bolnišnica
namreč pacienta prisilno pridrži, šele nato pa se po uradni
dolžnosti izvede sodni postopek, v katerem se dejansko
odloči le o tem, ali se pacienta še nadalje pridrži, ne pa tudi
o zakonitosti prvotnega pridržanja, izvršenega s strani psihiatrične bolnišnice. Pobudnik nadalje opozarja, da veljavna
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zakonska ureditev prisilno pridržani osebi ne zagotavlja pravne pomoči odvetnika oziroma drugega zastopnika. Po mnenju pobudnika bi morala zakonodaja pridržani osebi zagotoviti ustrezno zastopanje in varovalne pogoje ter strog nadzor
nad izvršitvijo vsakega posameznega medicinskega posega. Pobudnik tudi meni, da procesna jamstva, ki jih zagotavljata tretji odstavek 19. člena in drugi odstavek 20. člena
Ustave, veljajo za vse primere odvzema prostosti, torej tudi
za prisilno pridržanje duševnih bolnikov. Edino procesno
jamstvo, ki je prisilno pridržani osebi zagotovljeno po sedaj
veljavni zakonodaji, je dolžnost pooblaščene osebe zdravstvene organizacije, da v roku 48 ur o pridržanju obvesti
sodišče (drugi odstavek 71. člena ZNP). To obvestilo pa ne
vsebuje bistvenih razlogov, ki naj bi upravičevali pridržanje.
Poleg tega obvestila ne prejme pridržana oseba, temveč le
sodišče. Veljavna zakonska ureditev tako ne predpisuje nobenega postopka, ki bi posamezniku v primeru prisilnega
pridržanja zagotovil spoštovanje pravic iz tretjega odstavka
19. člena in drugega odstavka 20. člena Ustave. Pridržana
oseba zato tudi ne more učinkovito uveljavljati pravice do
pravnega sredstva, kar po mnenju pobudnika pomeni kršitev 25. člena Ustave in 13. člena EKČP. Pobudnik nadalje
opozarja, da veljavna zakonska ureditev ne določa pogojev,
pod katerimi je dopustno izvrševati medicinske posege brez
privolitve pacienta, ki je prisilno pridržan, in tudi ne zagotavlja sodnega nadzora nad izvrševanjem teh posegov, še zlasti
glede primernosti in nujnosti posega. Ker veljavna zakonodaja ne predpisuje nobenih varovalnih pogojev, postopkov
za nadzor, kontrole in pritožbe, je po mnenju pobudnika v
neskladju s 7. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine: Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z
biomedicino (Uradni list RS, št. 70/98, MP, št. 17/98 – v
nadaljevanju: MVCPB). Nasilno dajanje zdravil kljub nasprotovanju prizadete osebe po mnenju pobudnika predstavlja
enega najbolj ponižujočih ravnanj in razvrednotenje človeka
kot osebnosti, saj pomeni odvzem svobodne volje oziroma
odvzem pravice do odločanja o samem sebi. Pobudnik meni, da samo pridržanje duševnega bolnika v psihiatrični bolnišnici ne upravičuje tudi izvršitve prisilnega medicinskega
posega, pri tem pa se sklicuje na pravico do odločanja o
samem sebi, ki jo zagotavljajo 35. člen Ustave, 8. člen
EKČP in 1. člen MVCPB.
2. Pobudnik izpodbija tudi določbe šeste alineje
47. člena, 48. člena ter četrtega odstavka 51. člena ZZDej.
Zatrjuje, da so pravice posameznika, določene v 47. členu
ZZDej, prisilno pridržanim osebam v psihiatričnih bolnišnicah praviloma kršene, pri čemer se vse kršitve opravičujejo
z zdravnikovo oceno, da bi uveljavitev pravice škodljivo vplivala na bolnikovo zdravstveno stanje (šesta alineja 47. člena
ZZDej). Pobudnik opozarja, da ima omejevanje pravice do
vpogleda v zdravstveno dokumentacijo za posledico neobveščenost prizadetega o namenu in naravi posega ter o
njegovih posledicah in tveganjih, zaradi česar prizadeti ne
more učinkovito uveljaviti pravice do ugovora, ki mu jo zagotavlja deveta alineja 47. člena ZZDej, in tudi ne pravice do
sodnega varstva, ki jo zagotavljajo četrti odstavek 15. člena
in 23. člen Ustave ter 23. člen MVCPB. To obenem pomeni
tudi kršitev 25. člena Ustave in 13. člena EKČP. Šesta
alineja 47. člena ZZDej po mnenju pobudnika predstavlja
tudi kršitev pravic iz tretjega odstavka 38. člena Ustave in
tretjega odstavka 15. člena Ustave. Določbi 48. člena ZZDej
pobudnik očita, da ne določa osebe ali organa, ki bi lahko
nadomestila voljo bolnika in dala dovoljenje za nujen medicinski poseg, poleg tega pa Zakon tudi ne opredeljuje pojma “nujen poseg”. Omenjena določba je po mnenju pobudnika v neskladju s tretjim odstavkom 51. člena Ustave, ki
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zakonodajalca zavezuje, da z zakonom natančno določi primere, v katerih je dopustno prisilno zdravljenje, pa tudi v
neskladju s tretjim odstavkom 6. člena ter s 7. in z
8. členom MVCPB. Pobudnik zatrjuje, da je presoja o nujnosti posega glede na določbo 48. člena ZZDej izključno v
diskreciji lečečega zdravnika. Takšna ureditev pa po njegovem mnenju dopušča samovoljo in posamezniku ne zagotavlja osebne varnosti. Določba četrtega odstavka 51. člena
ZZDej, na podlagi katere lahko podatke o zdravstvenem
stanju bolnika daje bolnikovim ožjim sorodnikom ali skrbniku le zdravnik, ki bolnika zdravi, je po mnenju pobudnika v
neskladju s 35. in z 38. členom Ustave, pa tudi v neskladju
z 8. členom EKČP in s prvim odstavkom 10. člena MVCPB.
Navedena zakonska določba po mnenju pobudnika dopušča poseg v nedotakljivost zasebnosti posameznika in v
pravico do varstva osebnih podatkov izven pogojev, ki jih za
to določajo Ustava in mednarodni akti.
3. Državni zbor na pobudo ni odgovoril. Vlada v svojem
mnenju ocenjuje, da izpodbijane določbe ZNP in ZZDej
niso v neskladju z Ustavo in da posamezniku zagotavljajo
ustrezno varstvo njegovih pravic. Določbe ZNP, ki urejajo
postopek pridržanja oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, so po mnenju Vlade v skladu z 19. členom Ustave, ki dopušča odvzem prostosti v primerih in po postopku,
ki ga določa zakon. Vlada poudarja, da je prisilno pridržanje
osebe v psihiatrični bolnišnici dopustno le, kadar sodišče
ugotovi, da so za takšen ukrep izpolnjeni zakonsko določeni
pogoji. Vlada pri tem podrobno navaja dolžnosti sodišča v
postopku o pridržanju, kot so določene v ZNP (npr. zaslišanje pridržane osebe, zaslišanje lečečih zdravnikov, odreditev, da pridržano osebo pregleda izvedenec psihiatrične
stroke iz druge zdravstvene organizacije). Tudi glede izpodbijanih določb ZZDej Vlada meni, da niso protiustavne, da
so sicer nekatere določbe tega zakona (še zlasti določba
48. člena) nedorečene, vendar jih je treba tolmačiti v povezavi z drugimi pravnimi akti, ki urejajo človekove pravice.
Tako je treba določbo šeste alineje 47. člena ZZDej razlagati
v povezavi z določbama druge in tretje alineje istega člena,
pa tudi upoštevajoč določbo tretjega odstavka 18. člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
59/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZVOP), ki upravljalcu zbirke
osebnih podatkov nalaga, da mora posamezniku omogočiti
vpogled in prepis osebnih podatkov po 1. točki prvega odstavka tega člena najkasneje v petnajstih dneh od dneva, ko
je prejel zahtevo, ali pa ga v istem roku pisno obvestiti o
razlogih, zaradi katerih vpogleda in prepisa ne bo omogočil.
Tako ima posameznik po mnenju Vlade na voljo več možnosti, da vpogleda v svoje osebne podatke: prek pravice do
pridobitve drugega mnenja, prek pravice izvedeti za diagnozo svoje bolezni in za obseg, način, kakovost ter predvideno
trajanje zdravljenja in prek pritožbenega postopka po ZVOP.
Zlasti pravica bolnika, da izve za diagnozo in potek zdravljenja, naj bi mu omogočala tudi posreden vpogled v njegovo
zdravstveno dokumentacijo. Omejevanje neposrednega vpogleda v dokumentacijo je po navedbah Vlade predvideno
predvsem zaradi možnosti napačnih razlag izvidov, ki se
nahajajo v bolnikovi evidenci (npr. RTG slike). Namen te
omejitve naj bi bil v preprečitvi potencialnega nastanka psihološkega stanja, zaradi katerega bi bilo lahko zdravljenje
bolnika manj uspešno. Vlada poudarja, da omenjena določba ne pomeni absolutne prepovedi dostopa bolnika do njegovih medicinskih podatkov, temveč zgolj omejitev dostopa
do neobrazloženih izvidov v primerih, ko bi bolnik lahko
takšne izvide napačno razumel. Absolutno odrekanje bolnikove pravice do vpogleda v njegovo zdravstveno dokumentacijo brez pisne obrazložitve bi tudi po mnenju Vlade pomenilo neupravičen poseg v temeljne ustavne pravice in
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svoboščine. Glede določbe 48. člena ZZDej Vlada meni,
da ni preširoka, saj jo je treba razlagati skrajno ozko. Tako
naj bi med primere, ko bolnik ne more dati predhodnega
soglasja za opravo medicinskega posega, šteli zgolj primere, ko bolnik dejansko ni zmožen oblikovati prave in resnične volje (npr. nezavest in stanje zožene zavesti). Pri tem
Vlada poudarja, da Zakon govori o nujnem medicinskem
posegu, to je posegu, ki je namenjen predvsem ohranitvi
človekovega življenja, ne pa tudi izboljšanju zdravstvenega
stanja. Omenjena določba naj bi sicer res omogočala, da
začasno pride do konflikta interesov, in sicer na eni strani
interesa lečečega zdravnika po zdravljenju, na drugi strani
pa interesa bolnika, da se ne zdravi. Vendar je interes bolnika nad interesom zdravnika. Vlada poudarja, da mora zdravnik vselej ugotoviti bolnikovo voljo (tako, da opravi pogovor z
bolnikom ali svojci takoj, ko je to možno) in jo v skladu s
četrto alinejo 47. člena ZZDej tudi upoštevati. Pri razlagi
48. člena ZZDej pa si je po mnenju Vlade mogoče pomagati
tudi z določbami MVCPB. Vlada meni, da bi k odpravi tovrstnih konfliktnih situacij pripomogla tudi pooblastitev Varuha
človekovih pravic, ki bi v takšnih primerih nadomestil voljo
bolnika. Tudi glede določbe četrtega odstavka 51. člena
ZZDej Vlada meni, da ni protiustavna. Omejitev, ki jo predvideva ta določba, je treba razlagati v luči aktivne vloge najožjih svojcev v procesu zdravljenja bolnika. Pri tem Vlada
opozarja na določbo sedme alineje 47. člena ZZDej, ki bolniku daje možnost, da prepove posredovanje podatkov o
njegovem zdravstvenem stanju (tudi najožjim svojcem).
4. V odgovoru na mnenje Vlade pobudnik izraža svoje
nestrinjanje z navedbami Vlade in opozarja, da se Vlada do
bistvenih navedb, ki se nanašajo na izpodbijane določbe
sedmega poglavja ZNP in 49. člena ZZDej, sploh ni opredelila. Pobudnik ponovno poudarja, da zakonska ureditev,
ki ureja pridržanje duševnih bolnikov, predstavlja nedopustno diskriminacijo glede na osebno okoliščino (bolezensko
oziroma duševno stanje). Po mnenju pobudnika zakonodajalec ni imel nobenih razumnih razlogov za različno obravnavanje duševnih bolnikov, saj ni mogoče sklepati, da so nevarnejši od povprečne populacije (zakonodajalec npr. ni
predvidel različnega obravnavanja drugih nevarnejših skupin, kot so odvisniki od drog in alkohola). Pobudnik meni,
da posameznik, ki je bil žrtev prisilnega pridržanja v psihiatrični ustanovi, v današnji družbi ne uživa nobenega osebnega dostojanstva in ima zelo malo možnosti, da zaživi
človeka vredno življenje. Varstvo oseb, ki niso sposobne
skrbeti zase, bi po mnenju pobudnika zahtevalo drugačno
rešitev, v okviru katere bi bilo treba upoštevati predvsem to,
da je prizadeta oseba pripravljena sprejeti določeno obliko
pomoči. Interes zdravnika in sodelovanje svojcev v procesu
zdravljenja po mnenju pobudnika “ne bi smela imeti mesta”
pri urejanju navedene problematike. V zvezi z določbama
šeste alineje 47. člena in 48. člena ZZDej pobudnik opozarja na navedbe Vlade, ki priznava, da sta ti določbi nedorečeni, zaradi česar je dana možnost različne uporabe zakona
ter arbitrarnega odločanja državnih organov in nosilcev javnih pooblastil.
5. Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je Ustavno sodišče pridobilo mnenje Varuha
človekovih pravic. Varuh človekovih pravic navaja, da že od
začetka svojega delovanja obravnava tudi pobude oseb, ki
so proti svoji volji pridržane na zaprtih oddelkih psihiatričnih
bolnišnic. Poleg tega redno obiskuje psihiatrične bolnišnice
in pri tem namenja posebno pozornost prav neprostovoljno
pridržanim duševnim bolnikom. Predmet varuhovega obravnavanja je tudi pravica do prostovoljnega zdravljenja. Glede
omenjene pravice Varuh človekovih pravic izraža prepriča-
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nje, da neprostovoljna hospitalizacija ne pomeni hkrati tudi
pooblastila za (neomejeno) poseganje v bolnikovo pravico
do odklonitve zdravljenja. Sicer pa je problematiko obravnavanja oseb z duševnimi motnjami Varuh človekovih pravic
obširneje predstavil v Posebnem poročilu iz leta 19991, v
katerem je med drugim opozoril na pomanjkljivosti veljavne
zakonske ureditve.
B)–I
6. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-60/03 z dne
3. 4. 2003 pobudo sprejelo in sklenilo, da bo zadevo obravnavalo prednostno.
B)–II
7. Prisilno pridržanje na zaprtem oddelku psihiatrične
bolnišnice pomeni hud poseg v človekove pravice in temeljne
svoboščine bolnika, zlasti v pravico do osebne svobode (prvi
odstavek 19. člena Ustave) in pravico do varstva duševne
integritete (35. člen Ustave), pa tudi v pravico do prostovoljnega zdravljenja (tretji odstavek 51. člena, ki zagotavlja tako
pravico do zdravljenja kot tudi pravico do odklonitve zdravljenja). Vendar z Ustavo zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine niso neomejene. Ustava predvideva možnost
omejitve pravice do osebne svobode s tem, ko dopušča, da
zakon določi primere in postopek, v katerih je mogoče človeku odvzeti prostost (drugi odstavek 19. člena Ustave). V zvezi
s pravico do prostovoljnega zdravljenja Ustava dopušča, da
zakon določi izjeme od načela prostovoljnosti zdravljenja (tretji odstavek 51. člena Ustave). Legitimen cilj oziroma namen
prisilnega pridržanja in zdravljenja v psihiatrični bolnišnici je v
odvrnitvi nevarnosti, ki jo bolnik zaradi bolezni povzroča bodisi drugim bodisi sebi2, pa tudi v tem, da se odpravijo razlogi,
zaradi katerih je bilo pridržanje odrejeno. Vendar ustavno
pooblastilo, ki zakonodajalca pooblašča, da določi omejitve
pravice do osebne svobode ter izjeme od načela prostovoljnosti zdravljenja, ne pomeni, da lahko zakonodajalec določi
te omejitve poljubno.
8. Eno izmed izhodišč za omejevanje ustavnih pravic je
splošno načelo, da so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene z enako močnimi pravicami in svoboščinami
drugih ljudi (tretji odstavek 15. člena Ustave). V tej načelni
omejitvi ustavnih pravic je tudi temelj za prisilno pridržanje v
psihiatrični bolnišnici, kadar bolnik ogroža življenje drugih
oseb ali pa jim povzroča hudo škodo.3 Drugačna pa je
situacija v primeru, kadar je bolnik prisilno pridržan v psihiatrični bolnišnici, ker ogroža svoje življenje ali povzroča hudo
škodo sebi. V tovrstnih primerih, ko bolnik zaradi narave
bolezni ni sposoben sam sprejeti voljne in zavestne odločitve o zdravljenju, varstvo drugih bolnikovih pravic zahteva,
da njegovo odločitev nadomesti država. To je zaradi posebnega ustavnega varstva huje prizadetih oseb (drugi odstavek 52. člena Ustave) država tudi dolžna storiti. Le pod
pogojem, da bolnik zaradi duševne bolezni ni sposoben
sam sprejeti voljne in zavestne odločitve o zdravljenju in da
sta odvzem svobode in prisilno zdravljenje nujno potrebna
za zagotovitev varstva ostalih temeljnih človekovih pravic
bolnika, je ustavnopravno sprejemljivo, da zakon določi prisilno pridržanje tistih duševnih bolnikov, ki zaradi bolezni
ogrožajo sebe.4 Pri tem mora biti temeljno vodilo domneva1 Problematika obravnavanja oseb z duševnimi motnjami (analiza stanja v zvezi z obiski varuha človekovih pravic v nekaterih
psihiatričnih bolnišnicah in socialno-varstvenih zavodih) – Posebno poročilo – Ljubljana, januar 1999.
2 Podrobneje Galič, A.: Prisilna hospitalizacija psihiatričnega
bolnika, Medicina in pravo, Izbrana poglavja 1999-2000, str. 47-58.
3 Ibidem.
4 Ibidem.

Uradni list Republike Slovenije
na volja bolnika – domneva se, da bi bolnik, če bi bil sam
sposoben razsojati, verjetno privolil v takšno zdravljenje.
9. Naloga zakonske ureditve je, da prisilno pridržanje
duševnih bolnikov v zaprtih oddelkih psihiatričnih bolnišnic
uredi tako, da bo zagotovljena učinkovita uresničitev legitimnega namena, ki upravičuje tovrsten ukrep (tj. odvrnitev
nevarnosti, ki jo bolnik zaradi duševne bolezni povzroča
bodisi drugim bodisi sebi, in odprava razlogov, ki to nevarnost povzročajo), hkrati pa naj bo zagotovljeno tudi spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin bolnikov v
skladu z mednarodnimi standardi varstva človekovih pravic
ter upoštevajoč ustrezne rešitve v primerljivih sodobnih
evropskih zakonodajah. Katalog temeljnih človekovih pravic
obsega tako najosnovnejše pravice, ki zagotavljajo golo preživetje (telesna integriteta), pa tudi tiste, ki varujejo človeka
kot celovito osebnost in poudarjajo njegov svoboden razvoj
(duševna integriteta).5 Ustava v 35. členu poleg nedotakljivosti telesne celovitosti zagotavlja tudi nedotakljivost duševne celovitosti. Slednja pa pomeni zlasti prepoved posegov v
svobodo odločanja, poudarjena je pravica do samoodločbe, pravica odločati o samem sebi.6
10. Ustava v prvem odstavku 19. člena vsakomur zagotavlja pravico do osebne svobode. V drugem odstavku
istega člena pa sta določena dva splošna pogoja za omejitev te pravice, in sicer se posamezniku sme vzeti prostost
samo v primerih in po postopku, ki ga določa zakon. Ustava
torej za vsakršen poseg v pravico do osebne svobode predvideva zakonsko določen postopek in zakonsko določene
primere. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-18/93 z
dne 11. 4. 1996 (Uradni list RS, št. 25/96 in OdlUS V, 40),
ki se je sicer nanašala na odvzem prostosti v kazenskem
postopku, opredelilo pogoje, pod katerimi je ustavno dopusten poseg v osebno svobodo posameznika. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi poudarilo, da iz določbe drugega
odstavka 19. člena Ustave izhaja dvoje. Najprej je rečeno,
da “se nikomur ne sme vzeti prostost”. Ustava torej razlikuje
med svobodo in prostostjo. Svobode ni mogoče vzeti nikomur, mogoče pa jo je začasno omejiti z vzetjem prostosti.
Posamezniku se sicer lahko vzame prostost, vendar mora
biti to vedno vnaprej predvideno in tako materialnopravno
kot procesnopravno določeno. Na generalnost določbe drugega odstavka 19. člena Ustave, torej na to, da se ta določba izrecno nanaša na vsako omejevanje prostosti, je mogoče sklepati iz (a) podnaslova 19. člena (“Varstvo osebne
svobode”), iz (b) generalnosti določbe prvega odstavka 19.
člena (“Vsakdo ima pravico do osebne svobode.”), pa tudi
iz (c) same splošne dikcije drugega odstavka 19. člena
(“Nikomur se ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po
postopku, ki ga določa zakon.”).
11. Tudi EKČP v prvem odstavku 5. člena določa, da
ima vsakdo pravico do prostosti in osebne varnosti in da
nikomur ni dopustno odvzeti prostosti, razen v primerih, ki
so taksativno našteti v tem členu. Eden izmed teh primerov
je prav zakonito pridržanje duševno bolnih oseb (točka e
prvega odstavka 5. člena EKČP). Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP) je v zadevi Winterwerp
proti Nizozemski7 postavilo tri temeljne zahteve, ki morajo
biti izpolnjene za zakonito pridržanje duševnih bolnikov. Po
stališču ESČP je prisilno pridržanje duševno bolnih oseb
dopustno le, če je pri osebi na podlagi objektivnih zdravstvenih standardov izkazana duševna motnja (“mental disorder”) in če zaradi narave oziroma stopnje duševne motnje
5 Polajnar-Pavčnik, A.: Varstvo ustavnih človekovih pravic
med zdravljenjem, Podjetje in delo, št. 6/98.
6 Ibidem.
7 Ser. A, št. 33, par. 40.
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bolnik predstavlja resno nevarnost za druge ali zase. Tretja
zahteva se nanaša na trajanje pridržanja. Pridržanje lahko
traja le toliko časa, kot traja duševna motnja, ki ga upravičuje. ESČP poudarja, da mora biti psihiatrično pridržanje medicinsko indicirano.8 Vendar pa dopušča, da se v nujnih
primerih duševnega bolnika prisilno pridrži tudi brez predhodnega izčrpnega zdravstvenega pregleda.9 Poleg obstoja
duševne bolezni pa mora biti vedno izkazana tudi resna
nevarnost, ki jo bolnik predstavlja drugim ali sebi.
12. V tretjem odstavku 19. člena Ustave so določena
procesna jamstva, ki morajo biti zagotovljena vsakomur, ki
mu je odvzeta prostost. Ker prisilno pridržanje duševnega
bolnika na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice nedvomno predstavlja enega izmed primerov omejitve osebne
svobode, je treba ta procesna jamstva smiselno upoštevati
tudi v postopku o pridržanju oseb na zaprtem oddelku
psihiatrične bolnišnice. Takšna zahteva izhaja tudi iz drugega odstavka 5. člena EKČP, ki določa, da je treba ob
odvzemu prostosti vsakogar takoj poučiti v jeziku, ki ga
razume, o vzrokih za odvzem prostosti. ESČP je že zavzelo
stališče, da se ta določba nanaša na vse primere odvzema
prostosti, ne le na kazenske.10 Pridržanemu duševnemu
bolniku je torej treba na primeren način, upoštevajoč njegovo zdravstveno stanje, pojasniti razloge, zaradi katerih
je pridržan v psihiatrični bolnišnici. Poleg tega mora biti
seznanjen s tem, da ima pravico do pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere.
13. Ena izmed temeljnih pravic, ki mora biti zagotovljena vsakemu prisilno pridržanemu duševnemu bolniku, je
pravica do sodnega varstva glede zakonitosti pridržanja. V
četrtem odstavku 5. člena EKČP je določeno, da ima
vsakdo, ki mu je bila odvzeta prostost, pravico začeti postopek, v katerem bo sodišče hitro odločilo o zakonitosti
odvzema prostosti in odredilo njegovo izpustitev, če je bil
odvzem prostosti nezakonit. Ta določba prisilno pridržanemu duševnemu bolniku zagotavlja pravico do sodnega varstva (sodnega nadzora) glede zakonitosti pridržanja, kar je
nedvomno ena izmed najpomembnejših pravic, ki izvirajo
iz 5. člena EKČP. Neodvisen sodni nadzor, v okviru katerega sodišče hitro oceni, ali je bilo pridržanje odrejeno
zakonito, je bistvenega pomena za zagotovitev varstva pravic bolnika. Zahtevi iz četrtega odstavka 5. člena EKČP je
zadoščeno, če je duševnemu bolniku zagotovljena možnost, da sodišču predlaga, naj preveri, ali (še) obstojijo
zakonski razlogi za pridržanje oziroma če je zagotovljeno
avtomatično periodično preverjanje, ali so še podani razlogi za prisilno pridržanje. Takšno stališče ESČP izhaja že iz
primera Winterwerp, v katerem je to sodišče izreklo, da je
bistvenega pomena, da ima oseba zagotovljen dostop do
sodišča (“access to a court”) in možnost, da se izjavi,
bodisi sama bodisi, kadar to ni mogoče, po neki obliki
zastopanja (“the opportunity to be heard either in person
or, where necessary, through some form of representation”). ESČP torej tudi v tovrstnih postopkih zahteva spoštovanje pravice do kontradiktornega postopka. V postopku
pred sodiščem mora biti zagotovljena t. i. “enakost orožij”.
Pri tem je pomembno, da ima prisilno pridržana oseba
možnost vpogledati v dokumentacijo, ki vsebuje informaci8 Sodba ESČP v zadevi Varbanov proti Bolgariji (Reports of
Judgements and Decisions 2000-X): ESČP je v tej zadevi poudarilo, da mora zdravniško izvedensko mnenje (ocena) o bolniku
temeljiti na trenutnem zdravstvenem stanju osebe in ne zgolj na
preteklih dogodkih.
9 Sodba ESČP v zadevi X proti Veliki Britaniji, Ser. A, št. 46,
par. 45.
10 Sodba ESČP v zadevi Van der Leer proti Nizozemski, Ser.
A, št. 170, par. 27.

Št.

131 / 24. 12. 2003 / Stran 18695

je, na podlagi katerih je bila pridržana, in da lahko predloži
nasprotne dokaze.11
14. Temeljna procesna pravica pridržanega duševnega
bolnika je tudi, da ga v postopku pred sodiščem zastopa
(pravni) zastopnik.12 Zlasti v primerih, ko bolnik sam ni zmožen poskrbeti za uresničitev svojih pravic v postopku, je
nujno zagotoviti pravno zastopanje, saj bi sicer pravica do
sodnega varstva ostala le mrtva črka na papirju. Po stališču
ESČP naj bi sodišče, ki vodi postopek, v vsakem konkretnem primeru glede na okoliščine primera ocenilo, ali je
oseba sposobna sama uveljavljati svoje pravice v postopku.
Če oceni, da temu ni tako, mora biti prisilno pridržani osebi
zagotovljeno pravno zastopanje, in sicer na stroške države.
Pomembnost varovane dobrine (tj. varstvo osebne svobode) in položaj bolnika, ki je v stanju zmanjšane duševne
sposobnosti, vsekakor utemeljujeta sklep, da je treba bolniku v tem postopku zagotoviti ustrezno zastopanje.
15. Z vidika pravic bolnika med zdravljenjem v psihiatrični bolnišnici pa je pomemben 8. člen EKČP, na podlagi
katerega ima vsakdo pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja. Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom in nujno v
demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti
ali ekonomske blaginje države zato, da se prepreči nered ali
zločin, da se zavaruje zdravje ali morala, ali da se zavarujejo
pravice in svoboščine drugih ljudi (drugi odstavek 8. člena
EKČP). Po stališču ESČP pravica do zasebnega življenja
vključuje tudi duševno integriteto posameznika. V primeru
psihiatričnega pridržanja je 8. člen EKČP aktualen z raznovrstnih vidikov, npr. z vidika svobode dopisovanja, pravice
do bivanja v primernih prostorih, dostopa do nefarmakološkega zdravljenja, dostopa do svežega zraka in možnosti
rekreacije, zasebnosti obiskov, zaupnosti medicinskih podatkov, pravice do spremljanja dnevnega življenja itd. Vsak
poseg v zasebnost mora biti v skladu z zakonom in mora biti
upravičen z dosegom (določenega) legitimnega cilja. Večji
ko je poseg v pravice posameznika, bolj mora biti s strani
države utemeljen in upravičen. Iz 8. člena EKČP ne izvira
zgolj pravica do dopisovanja, temveč tudi pravica do telefonske in elektronske komunikacije. Poudarjena je pravica
do stikov (“a right to communicate”). Zato država ne sme
omejevati stikov, razen v primerih iz drugega odstavka 8. člena EKČP. Z vidika varstva človekovih pravic je še posebej
pomembna pravica do dopisovanja in posvetovanja s pravnim zastopnikom. ESČP poudarja, da morata biti v tem
primeru omogočeni zasebnost in zaupnost. Kršitev 8. člena
EKČP bi pomenilo tudi vsakršno omejevanje pravice do
pošiljanja pisanj na sodišče in prejemanja pisanj s sodišča.
Opozoriti je treba tudi na določbo 3. člena EKČP, ki prepoveduje mučenje ali nečloveško in ponižujoče ravnanje ali
kaznovanje posameznika. Prepoved je absolutna. ESČP poudarja, da gre za temeljno pravico, ki ne dopušča nobenih
11 V zadevi Nikolova proti Bolgariji (Reports of Judgements
and Decisions 1999-II) je ESČP zapisalo, da enakosti orožij ni, če
sodišče zanika stranki možnost, da se seznani z dokumentacijo, ki
je odločilna za odločitev o pridržanju.
12 V zadevi Megyeri proti Nemčiji (Ser. A, št. 237-A) je ESČP
ugotovilo kršitev pravice iz četrtega odstavka 5. člena EKČP, ker
pritožniku ni bilo omogočeno pravno zastopanje v postopku pred
sodiščem, ko je to preverjalo razloge za pridržanje. ESČP je
obrazložilo, da mora biti osebi, ki je prisilno pridržana v psihiatrični
bolnišnici zaradi storitve kaznivega dejanja, za katero pa zaradi
svoje duševne bolezni ne more odgovarjati, omogočeno pravno
zastopanje, in sicer tako v postopku v zvezi s samo odreditvijo
pridržanja, glede trajanja tega ukrepa in tudi glede odpustitve iz
psihiatrične bolnišnice.
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izjem ali omejitev. Zaradi posebne ranljivosti oseb z duševnimi motnjami je treba v primerih prisilnega pridržanja v psihiatrični bolnišnici temu posvetiti še posebno pozornost in zagotoviti, da ne bi prihajalo do kršitev 3. člena EKČP. To še
zlasti velja za uporabo prisilnih ukrepov zdravljenja ter ukrepov prisile in omejitev (glej 22. in 23. točko obrazložitve).
16. Določbe o varstvu pravic duševnih bolnikov vsebuje tudi MVCPB, ki velja za prvo mednarodnopravno besedilo
s področja človekovih pravic v povezavi s področjem biologije in medicine. Ureja zelo občutljiva vprašanja poseganja v
človekovo telesno in duševno integriteto.13 V 7. členu te
konvencije je izrecno urejeno varstvo oseb z duševnimi motnjami. Osebi s hudo duševno motnjo se sme brez njene
privolitve opraviti poseg z namenom zdravljenja te motnje le,
kadar bi opustitev takšnega zdravljenja verjetno znatno škodovala njenemu zdravju, pri tem pa je treba upoštevati varovalne pogoje, ki jih predpisuje zakon, vključno s postopki za
nadzor, kontrolo in pritožbo. V nujnih zdravstvenih primerih,
kadar ni mogoče dobiti ustrezne privolitve, se smejo brez
odlašanja opraviti vsi tisti medicinski posegi, ki so nujno
potrebni za zdravljenje prizadete osebe (8. člen MVCPB).
Pri tem je treba upoštevati voljo posameznika in njegove
želje, ki jih je izrazil pred trenutkom, ko je nastopila okoliščina, zaradi katere ni sposoben dati veljavnega soglasja (9.
člen MVPCB). Deseti člen MVPCB zagotavlja pravico do
zasebnosti in pravico do obveščenosti (poučenosti). Na podlagi te določbe ima vsakdo pravico do spoštovanja zasebnosti, ko gre za podatke o njegovem zdravju. Vsakdo ima
pravico zvedeti za vsak podatek, pridobljen o njegovem
zdravju. Spoštovati pa je treba tudi željo posameznika, da
se mu ti podatki ne povedo. Izjemoma se lahko uresničevanje teh pravic zaradi koristi bolnika zakonsko omeji.
B)–III
17. Z uzakonitvijo prisilnega pridržanja oseb na zaprtih
oddelkih psihiatričnih bolnišnic je zakonodajalec sicer posegel v pravico do osebne svobode (prvi odstavek 19. člena Ustave), pravico do varstva duševne integritete (35. člen
Ustave) in pravico do prostovoljnega zdravljenja (tretji odstavek 51. člena), vendar je imel za poseg legitimen, to je
stvarno upravičen cilj (glej 7. in 8. točko obrazložitve). S
tega vidika obravnavani poseg ni nedopusten, saj Ustava v
tretjem odstavku 15. člena določa, da se človekove pravice
in temeljne svoboščine lahko omejijo zaradi pravic drugih
oziroma zaradi javne koristi. Poleg tega, da lahko poseg v
človekove pravice temelji le na legitimnem, stvarno upravičenem cilju, je treba po ustaljeni ustavnosodni presoji vselej
oceniti še, ali je ta v skladu z načeli pravne države (2. člen
Ustave), in sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje
prekomerne posege države tudi v primerih, ko se z njimi
zasleduje legitimen cilj (splošno načelo sorazmernosti). Oceno, ali ne gre morda za prekomeren poseg, opravi Ustavno
sodišče na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti. Ta test
obsega presojo treh vidikov posega:
1) ali je poseg sploh nujen (potreben) v tem smislu, da
cilja ni mogoče doseči brez posega nasploh (kateregakoli)
oziroma da cilja ni mogoče doseči brez ocenjevanega (konkretnega) posega s kakšnim drugim, ki bi bil po svoji naravi
blažji;
2) ali je ocenjevani poseg primeren za dosego zasledovanega cilja v tem smislu, da je zasledovani cilj s posegom dejansko mogoče doseči; če ga ni mogoče doseči,
poseg ni primeren;
13 Podrobneje Žnidaršič, V.: Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino, Pravna praksa, št. 22/98.
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3) ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto človekovo pravico proporcionalna vrednosti zasledovanega cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi posega nastale
(načelo sorazmernosti v ožjem pomenu oziroma načelo proporcionalnosti).
Šele če poseg prestane vse tri vidike testa, je ustavno
dopusten. To velja tako v primeru, ko je poseg dopusten
zaradi pravic drugih oziroma zaradi javne koristi, kot tudi v
primeru, ko omejitev človekove pravice izrecno dopušča
sama Ustava. Tudi ustavno pooblastilo zakonodajalcu za
omejitev človekove pravice (v obravnavanem primeru pooblastilo za omejitev pravice do osebne svobode posameznika ter za določitev izjem od prostovoljnega zdravljenja) namreč ne pomeni, da lahko zakonodajalec določi omejitve
oziroma posege poljubno. Splošno ustavno načelo sorazmernosti je treba upoštevati pri vsaki omejitvi človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na to, na čem temelji legitimnost omejitve.
Presoja določb sedmega poglavja ZNP
18. ZNP v sedmem poglavju (členi 70–81) ureja postopek o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah. Na podlagi 70. člena ZNP v postopku o pridržanju
oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah ali v drugih
organizacijah ali oddelkih organizacij, ki so namenjeni psihiatričnim bolnikom (v nadaljevanju: zdravstvena organizacija), odloča sodišče o pridržanju osebe v zdravstveni organizaciji v zaprtem oddelku, če je zaradi narave duševne bolezni
ali duševnega stanja osebe nujno potrebno, da se ji omeji
svoboda gibanja ali preprečijo stiki z zunanjim svetom, ker
ogroža svoje življenje ali življenje drugih ljudi ali povzroča
hudo škodo sebi ali drugim. Če pridrži zdravstvena organizacija osebo na zdravljenju v zaprtem oddelku brez njene
privolitve ali brez odločbe sodišča, je dolžna pooblaščena
oseba te organizacije brez odlašanja, najpozneje pa v
48 urah, o tem obvestiti sodišče, na območju katerega je
(prvi odstavek 71. člena ZNP). Obvestilo o pridržanju mora
obsegati podatke o pridržani osebi, o njenem zdravstvenem
stanju in o tem, kdo jo je pripeljal v zdravstveno organizacijo
(drugi odstavek 71. člena ZNP). Šteje se, da je oseba pridržana v zdravstveni organizaciji brez privolitve, če iz njenega
vedenja, strokovnih spoznanj o njenem duševnem stanju in
drugih okoliščin izhaja, da zmore izraziti svojo voljo in se
dejansko ne želi zdraviti v zdravstveni organizaciji, ali če iz
strokovnih spoznanj o duševnem stanju pridržane osebe
izhaja, da ne more izraziti svoje volje, ali če gre za pridržanje
mladoletnika ali osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost
(tretji odstavek 71. člena ZNP). Postopek začne sodišče po
uradni dolžnosti takoj, ko prejme obvestilo o pridržanju ali
ko na kakšen drug način izve za pridržanje določene osebe
v zdravstveni organizaciji brez njene privolitve (drugi odstavek 73. člena ZNP). V postopku o pridržanju sodišče brez
odlašanja, najpozneje pa v treh dneh po prejemu obvestila o
pridržanju, obišče pridržano osebo v zdravstveni organizaciji in jo zasliši, razen če bi zaslišanje škodilo njenemu zdravljenju, ali če glede na njeno zdravstveno stanje to ni možno
(74. člen ZNP). V postopku o pridržanju sodišče zasliši
zdravnike, ki pridržano osebo zdravijo, kakor tudi druge
osebe, ki lahko dajo podatke o duševnem stanju pridržane
osebe. Sodišče odredi, da pridržano osebo pregleda zdravnik specialist psihiater iz druge zdravstvene organizacije
(75. člen ZNP). Sodišče na podlagi izvedenih dokazov odloči, ali se pridržana oseba še nadalje pridrži v zdravstveni
organizaciji, ali se odpusti (prvi odstavek 76. člena ZNP).
Kadar odloči sodišče, da se oseba pridrži v zdravstveni
organizaciji, določi čas pridržanja, ki ne sme biti daljši kot
eno leto. Odločbo izda sodišče brez odlašanja, najpozneje
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pa v tridesetih dneh po prejemu obvestila o pridržanju (drugi
odstavek 76. člena ZNP). Zdravstvena organizacija lahko
tudi pred potekom roka, določenega v sklepu o pridržanju,
premesti pridržano osebo iz zaprtega oddelka v odprti oddelek ali jo odpusti iz zdravstvene organizacije, če ugotovi,
da so prenehali vzroki za pridržanje. V tem primeru zdravstvena organizacija do poteka roka, določenega v sklepu o
pridržanju, ni dolžna obveščati sodišča o vrnitvi pridržane
osebe v zaprti oddelek (tretji odstavek 76. člena ZNP).
Sklep o pridržanju vroči sodišče pridržani osebi, njenemu
zastopniku oziroma skrbniku, pristojnemu organu socialnega varstva in zdravstveni organizaciji (prvi odstavek 77. člena ZNP). Zoper sklep o pridržanju se lahko pritožijo pridržana oseba, njen zakoniti zastopnik ali skrbnik, pristojni organ
socialnega varstva, zakonec oziroma oseba, s katero pridržana oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
sorodnik v ravni črti in v stranski črti do drugega kolena ter
zdravstvena organizacija (drugi odstavek 77. člena ZNP).
Pritožbo je treba vložiti v treh dneh in ne zadrži izvršitve
sklepa (tretji in četrti odstavek 77. člena ZNP). O pritožbi
odloči sodišče druge stopnje v treh dneh (peti odstavek 77.
člena ZNP). Zoper odločbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija (šesti odstavek 77. člena ZNP). Če zdravstvena
organizacija ugotovi, da je treba nadaljevati zdravljenje pridržane osebe po poteku roka, določenega v sklepu o pridržanju, mora najmanj petnajst dni oziroma trideset dni pred
potekom roka, če je bil čas pridržanja daljši kot tri mesece,
predlagati sodišču, da pridržanje podaljša. Sodišče mora o
tem odločiti do poteka roka za pridržanje (79. člen ZNP).
Na predlog pridržane osebe, njenega zakonitega zastopnika, skrbnika, pristojnega organa socialnega varstva, zakonca oziroma osebe, s katero pridržana oseba živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, sorodnika v ravni črti in v stranski črti do drugega kolena ali po uradni dolžnosti, sodišče
odloči, da se pridržana oseba odpusti iz zaprtega oddelka
zdravstvene organizacije pred potekom roka, določenega v
sklepu o pridržanju, če ugotovi, da so prenehali vzroki za
pridržanje (80. člen ZNP).
19. Prisilno pridržanje duševnega bolnika na zaprtem
oddelku psihiatrične bolnišnice nedvomno pomeni omejitev
osebne svobode (prvi odstavek 19. člena Ustave). ZNP v
70. členu določa materialnopravne (vsebinske) pogoje za
pridržanje, in sicer je prisilno pridržanje duševno bolne osebe dopustno le v primeru, če je zaradi narave duševne
bolezni ali duševnega stanja osebe nujno potrebno, da se ji
omeji svoboda gibanja ali preprečijo stiki z zunanjim svetom,
ker ogroža svoje življenje ali življenje drugih ljudi, ali povzroča hudo škodo sebi ali drugim. Kot že rečeno, je treba pri
vsaki omejitvi človekovih pravic in temeljnih svoboščin upoštevati splošno ustavno načelo sorazmernosti kot eno izmed
načel pravne države (2. člen Ustave). Omenjeno ustavno
načelo od zakonodajalca terja, da pri določitvi pogojev za
prisilno pridržanje sodiščem na eni strani omogoči presojo,
ali je poseg nujen, tako da zaželenega cilja ni mogoče
doseči z drugimi sredstvi. Na drugi strani pa zakonodajalcu
nalaga dolžnost, da ukrep prisilnega pridržanja omeji le na
primere, v katerih bi bil tak poseg v razumnem sorazmerju s
ciljem, torej s tisto dobrino, ki naj se s posegom zavaruje, in
z razumno pričakovanim učinkom tega zavarovanja. Ustavno
sodišče ugotavlja, da zakonodajalec pri ureditvi prisilnega
pridržanja ni v celoti zadostil navedenih zahtevam. ZNP namreč poleg prisilnega pridržanja duševnega bolnika ne predvideva drugih ukrepov za dosego istega cilja. S tem je zakonodajalec prekršil načelo sorazmernosti, ki od njega zahteva,
da ob zasledovanju ustavno dopustnega cilja (v tem primeru
odvrnitve nevarnosti, ki jo bolnik zaradi duševne bolezni
predstavlja sebi ali drugim, in odprave razlogov, ki so to
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nevarnost povzročili) izbira sredstva, s katerimi bo posegel v
človekove pravice, tudi po sorazmernem kriteriju neogibne
potrebnosti (nujnosti). Presoja po kriteriju neogibne potrebnosti zahteva, da zakonodajalec omogoči alternativne ukrepe14, ki so v skladu z načelom sorazmernosti in so primerni
za dosego posameznega zakonodajnega cilja. Prisilno pridržanje na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice je ukrep,
ki naj bo uporabljen samo v primerih, ko nevarnosti ni mogoče odpraviti z drugimi ukrepi izven (zaprtega oddelka)
psihiatrične bolnišnice. Ker zakonodajalec poleg možnosti
izreka prisilnega pridržanja na zaprtem oddelku psihiatrične
bolnišnice sodiščem ni dal na voljo nobenih drugih ukrepov,
je v nasprotju z 2. členom Ustave posegel v osebno svobodo, ki jo zagotavlja prvi odstavek 19. člena Ustave.
20. Ena izmed temeljnih pravic, ki mora biti zagotovljena vsakemu prisilno pridržanemu duševnemu bolniku, je
pravica do sodnega varstva glede zakonitosti pridržanja. Ta
pravica izhaja iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Bistveni
sestavni del pravice do sodnega varstva je pravica do sojenja v razumnem roku. Njen namen je zagotoviti učinkovitost
sodnega varstva: prepozno sodno varstvo namreč lahko
izniči njegove učinke. Če namreč sodno varstvo pride prepozno, je prizadeta oseba v enakem položaju kot tedaj, ko
sodnega varstva sploh nima.15 Zahteva po hitrem sodnem
varstvu glede zakonitosti pridržanja v psihiatrični bolnišnici
pa izhaja tudi iz določbe četrtega odstavka 5. člena EKČP,
na podlagi katere ima vsakdo, ki mu je bila odvzeta prostost,
pravico začeti postopek, v katerem bo sodišče “hitro” odločilo o zakonitosti odvzema prostosti in odredilo njegovo
izpustitev, če je bil odvzem prostosti nezakonit. ZNP določa
sodni nadzor glede zakonitosti pridržanja. Postopek se začne po uradni dolžnosti takoj, ko sodišče prejme obvestilo o
pridržanju ali ko na kakšen drug način izve za pridržanje
določene osebe v zdravstveni organizaciji brez njene privolitve (prvi odstavek 73. člena ZNP). Vendar je rok za izdajo
odločbe, ki je določen v drugem odstavku 76. člena ZNP
(odločbo izda sodišče brez odlašanja, najpozneje pa v tridesetih dneh po prejemu obvestila o pridržanju), v posameznih primerih lahko predolg. Po oceni Ustavnega sodišča bi
moral zakonodajalec za postopek odločanja glede zakonitosti pridržanja na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice
določiti ustrezno kratke roke, saj le hiter sodni nadzor glede
zakonitosti pridržanja lahko zagotovi učinkovito varstvo pravic bolnika. Tridesetdnevni rok za izdajo sodne odločbe je
(lahko) predolg zlasti v primeru, če se izkaže, da je bil ukrep
pridržanja v psihiatrični bolnišnici odrejen nezakonito. Zakonodajalec sicer lahko določi nek razumen čas, ki je potreben za opazovanje bolnika, ko še ni gotovo, ali je bolnik
resnično duševno bolan in zaradi tega nevaren.16 Opozoriti
je treba tudi na pomanjkljivost določbe prvega odstavka
76. člena ZNP, ki določa, da sodišče na podlagi izvedenih
14 Tako npr. nizozemski zakon določa, da je prisilna hospitalizacija dopustna le, če ni mogoče zagotoviti zdravljenja izven
psihiatrične bolnišnice (člen 20), enako tudi avstrijski in bavarski
zakon; slednji v 3. členu tudi opredeljuje različne oblike pomoči
izven psihiatrične bolnišnice. Povzeto po Galič, A.: Pravna ureditev neprostovoljne hospitalizacije v psihiatrični bolnišnici; Pravo in
medicina (uredili Ada Polajnar-Pavčnik, Dragica Wedam Lukić),
Ljubljana, Cankarjeva založba, 1998 – zbirka Pravna obzorja, str.
298.
15 Čebulj, J. v: Šturm, L. (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana, 2002, str. 253, tč. 2.
16 Primer B. proti Franciji (52 Decisions and Reports, par.
111, 125). Povzeto po Galič, A.: Pravna ureditev neprostovoljne
hospitalizacije v psihiatrični bolnišnici; Pravo in medicina (uredili
Ada Polajnar-Pavčnik, Dragica Wedam Lukić), Ljubljana, Cankarjeva založba, 1998 – zbirka Pravna obzorja, str. 290.
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dokazov odloči, ali se pridržana oseba še nadalje pridrži v
zdravstveni organizaciji ali se odpusti. Iz besedila te zakonske določbe je mogoče razbrati, da sodišče odloči le o tem,
ali se pridržana oseba “še nadalje” pridrži v psihiatrični bolnišnici, ne pa tudi o zakonitosti prvotnega odvzema prostosti (pridržanja). Oviro za ugotavljanje, ali je bilo prvotno pridržanje odrejeno zakonito, pa predstavlja tudi določba
drugega odstavka 71. člena ZNP, ki določa obvezno vsebino obvestila o pridržanju, ki ga pooblaščena oseba zdravstvene organizacije pošlje sodišču. Obvestilo o pridržanju
mora obsegati podatke o pridržani osebi, o njenem zdravstvenem stanju in o tem, kdo jo je pripeljal v zdravstveno
organizacijo. Zakon izrecno ne določa, naj obvestilo vsebuje tudi razloge, ki so narekovali izrek ukrepa prisilnega pridržanja bolnika. Le na podlagi teh razlogov pa sodišče lahko
presodi, ali je bilo prisilno pridržanje v posameznem primeru dejansko nujno (ultima ratio). Glede na navedeno Ustavno sodišče ocenjuje, da je izpodbijana zakonska ureditev v
neskladju s pravico do (učinkovitega) sodnega varstva, ki jo
zagotavlja prvi odstavek 23. člena Ustave.
21. Pravica do kontradiktornega sodnega postopka kot
temeljna človekova pravica zahteva spoštovanje načela enakosti orožja. Temu načelu ustrezna ureditev postopka zagotavlja enakopraven položaj strank in je zato najpomembnejši
izraz pravice do enakega varstva pravic pred sodiščem (22.
člen Ustave). Sodišče mora dati vsaki stranki možnost, da
se izjavi o navedbah in zahtevkih nasprotne stranke. Iz Ustave izhaja, da se mora postopek voditi ob spoštovanju temeljne zahteve po enakopravnosti in procesnem ravnotežju
strank ter spoštovanju njihove pravice, da se lahko branijo
pred vsemi procesnimi dejanji, ki lahko vplivajo na njene
pravice ali interese. S tem temelji na spoštovanju človekove
osebnosti, saj zagotavlja vsakomur možnost priti do besede
v postopku, ki zadeva njegove pravice in interese, in tako
preprečuje, da bi človek postal le predmet postopka. Stranki in vsakemu, ki ima stranki enak položaj, mora zato biti
omogočeno, da navaja argumente za svoja stališča, da se
izjavi tako glede dejanskih kot glede pravnih vprašanj. Mora
ji biti zagotovljena pravica, da navaja dejstva in dokaze in da
se izjavi o navedbah nasprotne stranke ter o rezultatih dokazovanja, kot tudi pravica, da je ob izvajanju dokazov navzoča. Pravici stranke, da se v postopku izjavi, pa na drugi
strani ustreza obveznost sodišča, da vse navedbe stranke
vzame na znanje, da pretehta njihovo relevantnost in da se
do tistih navedb, ki so za odločitev bistvenega pomena, v
obrazložitvi sodbe tudi opredeli (glej odločbo št. Up-39/95
z dne 16. 1. 1997, OdlUS VI, 71). Zahteva po kontradiktornem postopku kot izrazu pravice do enakega varstva pravic
mora biti spoštovana v vseh postopkih, torej tudi v nepravdnem postopku o pridržanju oseb v psihiatričnih bolnišnicah. Skladno s tem ZNP v 4. členu določa, da mora biti
udeležencu v postopku dana možnost, da se izjavi o navedbah drugih udeležencev, da sodeluje pri izvajanju dokazov
in da razpravlja o rezultatih celotnega postopka. Vsakemu
udeležencu mora torej biti omogočeno, da v postopku aktivno sodeluje in s tem pred sodiščem brani svoje pravice in
interese. Določba 74. člena ZNP, ki sodišču nalaga, da
mora pridržano osebo zaslišati, razen če bi zaslišanje škodilo njenemu zdravljenju ali če glede na njeno zdravstveno
stanje to ni možno, načela kontradiktornosti ne omejuje.
Sodišče sicer lahko opusti zaslišanje pacienta kot dokazno
sredstvo, s katerim si ustvarja mnenje o bolnikovem stanju,
vendar to ne odvzema bolniku pravice do aktivnega sodelovanja v postopku.17 Poudariti je treba, da mora sodišče
17 Povzeto po Galič, A.: Pravna ureditev neprostovoljne hospitalizacije v psihiatrični bolnišnici; Pravo in medicina (uredili Ada
Polajnar-Pavčnik, Dragica Wedam Lukić), Ljubljana, Cankarjeva
založba, 1998 – zbirka Pravna obzorja, Povzeto po Galič, A.:
ibidem, str. 303, 304.
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pridržani osebi v vsakem primeru omogočiti, da se izjavi, in
da mora njene izjave upoštevati.18 Vendar je ob tem treba
upoštevati, da bolnik pravice do aktivne udeležbe v postopku in s tem do obrambe svojih pravic (tudi pravice do pritožbe iz 30. člena ZNP) zaradi svoje bolezni v večini primerov
ne more oziroma ne zna sam uresničiti. Ni dovolj, da zakon
zgolj formalno priznava pravico do aktivne udeležbe pred
sodiščem (ki je izraz pravice do enakosti pred sodiščem iz
22. člena Ustave) in da načelno priznava prav tako ustavno
pravico do pritožbe (25. člen Ustave). Iz Ustave izhaja tudi
zahteva po zagotovitvi učinkovitega in dejanskega uresničevanja ustavnih pravic. Če zakon ne zagotovi možnosti dejanske uresničitve teh pravic, sta ustavni pravici do enakosti
pred sodiščem in do pritožbe dejansko kršeni. Bolniku, ki
sam ni sposoben razumeti in uveljavljati svojih pravic v postopku, je torej treba zagotoviti ustrezno zastopanje, s katerim bo poskrbljeno za učinkovito varstvo pravic in interesov
bolnika v postopku. Ker izpodbijane določbe ZNP tega ne
omogočajo, so v neskladju z 22. in s 25. členom Ustave.
22. Nadaljnja pomanjkljivost veljavne zakonske ureditve je pravna neurejenost položaja in pravic bolnika v času
pridržanja na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice. Niti
ZNP niti ZZDej namreč ne urejata pravic in pravnega položaja duševnih bolnikov v psihiatrični bolnišnici po izreku ukrepa. Zahteva po spoštovanju pravic duševnega bolnika v
času zdravljenja v psihiatrični bolnišnici izhaja iz 35. člena
Ustave, pa tudi iz 3. in 8. člena EKČP in iz 7., 8. in 10.
člena MVPCB. Posebna pozornost je namenjena varstvu
osebnostnih pravic duševnega bolnika ter varstvu njegovega dostojanstva. Omejitve pravic bolnika so dopustne le
pod pogoji, ki so izrecno določeni na ustavnopravni ravni in
z zakonom.19 Ukrep prisilnega pridržanja bolnika v psihiatrični bolnišnici je logično povezan z zdravljenjem (zato se
izvaja v bolnišnici). Njegov namen je med drugim tudi odpraviti vzroke, ki so narekovali izrek tega ukrepa. Pridržanje
bolnika v psihiatrični bolnišnici torej vključuje določene oblike zdravljenja, ki izhajajo iz samega namena in narave tega
ukrepa. Seveda pa to ne more pomeniti neomejenega pooblastila za izvajanje kakršnihkoli ukrepov zdravljenja brez
ustreznega zunanjega nadzora. Zahteva po nadzoru nad
izvajanjem ukrepov zdravljenja izhaja tudi iz 7. člena MVPCB,
ki določa, da se sme osebi s hudo duševno motnjo brez
njene privolitve opraviti poseg z namenom zdravljenja te
motnje le, kadar bi opustitev takšnega zdravljenja verjetno
znatno škodovala njenemu zdravju, pri tem pa je treba upoštevati varovalne pogoje, ki jih predpisuje zakon, vključno s
postopki za nadzor, kontrolo in pritožbo. Kadar odrasla oseba zaradi duševne nesposobnosti, bolezni ali podobnih razlogov po zakonu ni sposobna privoliti v poseg, se sme
poseg opraviti le z dovoljenjem njenega zastopnika ali zavoda ali osebe ali organa, kot je določeno z zakonom. Posameznika, ki ga to zadeva, pa je treba v največji možni meri
pritegniti v postopek pridobitve dovoljenja (tretji odstavek 6.
člena MVPCB). Upoštevati je treba, da sam prisilni sprejem
v psihiatrično bolnišnico še ne pomeni avtomatično, da bolnik ni razsoden in da s tem ni sposoben oblikovati pravno
veljavne volje glede ukrepov zdravljenja. Tudi med prisilno
18 Wedam Lukić, Polajnar-Pavčnik: Nepravdni postopek, Zakon s komentarjem, 1989, str. 14 in str. 67.
19 Tuje pravne ureditve (npr. avstrijska, nizozemska, ameriška) dokaj podrobno določajo pravice bolnika med zdravljenjem v
psihiatrični bolnišnici (npr. pravico do pisne komunikacije z zunanjim svetom in s svojim bolniškim zagovornikom, pravico do obiskov, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva itd.). Izrecno
urejajo pogoje, pod katerimi je dopustno omejiti gibanje bolnika v
bolnišnici, predvsem pa urejajo tudi dopustnost izvajanja prisilnih
zdravstvenih in varstvenih ukrepov med bivanjem v bolnišnici.
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sprejetimi duševnimi bolniki so takšni, ki lahko razumejo
vzrok in pomen ukrepa zdravljenja in so na podlagi tega
sposobni izraziti svojo voljo, zato zdravljenje proti njihovi
volji ni dopustno.20 Zakonodajalec bi torej moral na eni
strani opredeliti, kateri so tisti ukrepi zdravljenja, ki izhajajo
že iz samega namena in narave ukrepa prisilnega pridržanja
in so z njim logično povezani, na drugi strani pa določiti tiste
ukrepe zdravljenja, ki presegajo ta okvir in za katere je
potrebna izrecna privolitev bolnika. Ustavno sodišče ugotavlja, da pravna neurejenost položaja in pravic bolnika v
času pridržanja v psihiatrični bolnišnici pomeni protiustavno
pravno praznino, ki je v neskladju z načelom pravne varnosti
(2. člen Ustave). Izpodbijana zakonska ureditev pa je tudi v
neskladju s tretjim odstavkom 51. člena Ustave, ki zakonodajalcu nalaga dolžnost, da določi primere, v katerih je
dopustno prisilno zdravljenje.
23. Od ukrepov zdravljenja je treba razlikovati ukrepe
prisile in omejitev, katerih namen je zagotoviti varnost, ko
bolnik neposredno ogroža sebe ali druge ljudi v bolnišnici
(druge bolnike ali zdravstveno osebje). ZNP glede uporabe
teh ukrepov ne določa ničesar, kar pomeni, da je odločitev
o uporabi prisilnih ukrepov in omejitev prepuščena zgolj
presoji zdravnika psihiatra, ki zdravi posameznega bolnika.
Zaradi varstva pravic bolnika bi zakonodajalec moral jasno
opredeliti primere in pogoje, pod katerimi je dopustno uporabiti ukrepe prisile in omejitev. Poleg tega bi bilo treba
predvideti določeno obliko kontrole (nadzorne mehanizme)
nad uporabo teh ukrepov.21
24. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo, da ZNP ne ureja
nekaterih pomembnih vprašanj, povezanih s prisilnim pridržanjem oseb na zaprtih oddelkih psihiatričnih bolnišnic (glej
točke 17 do 23 obrazložitve), je v skladu z določbo
48. člena ZUstS ugotovilo protiustavnost izpodbijanih zakonskih določb (1. točka izreka). Za ugotovitveno odločbo
se je Ustavno sodišče odločilo, ker bi razveljavitev izpodbijanih zakonskih določb povzročila protiustavno pravno praznino. Izpodbijane določbe ZNP so namreč tako povezane
med seboj, da ni mogoče izločiti in razveljaviti le posameznih določb tega poglavja. V primeru razveljavitve celotnega
poglavja pa bi bil odpravljen sam institut pridržanja na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice. Ustavno sodišče je
določilo rok šestih mesecev, v katerem je zakonodajalec
dolžan na novo urediti postopek o prisilnem pridržanju oseb
v psihiatričnih bolnišnicah, upoštevajoč razloge te odločbe.
Za tak rok se je Ustavno sodišče odločilo, ker je iz poročila
Varuha človekovih pravic razvidno, da je že pripravljen predlog novega zakona (z naslovom “Zakon o duševnem zdravju”), ki naj bi celovito uredil institut pridržanja na zaprtem
oddelku psihiatrične bolnišnice.
25. Da bi bila v času do uskladitve izpodbijane zakonske ureditve z zahtevami iz te odločbe pridržanim osebam
zagotovljena temeljna procesna jamstva pri odločanju o pridržanju na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice, je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS
določilo tudi način izvršitve odločbe (4. točka izreka). Ustavno sodišče je določilo, da do odprave ugotovljene protiustavnosti sodišče ob uvedbi postopka vsem prisilno pridrža20 Prim. člen 36/I avstrijskega Unterbringungsgesetz. Le pri
nerazsodnih bolnikih je dopustno zdravljenje kljub nasprotovanju
bolnika, pri čemer njegovo soglasje nadomestijo starši oziroma
skrbnik, ki je upravičen v imenu bolnika podajati tudi izjave volje
glede zdravljenja (člen 36/II avstrijskega Unterbringungsgesetz).
Če takega zastopnika ni, o dopustnosti ukrepa odloči sodišče
(člen 36/III avstrijskega Unterbringungsgesetz).
21 Člen 33 avstrijskega Unterbringungsgesetz npr. določa,
da sodišče na zahtevo bolnika ali njegovega zastopnika brez odlašanja odloči o dopustnosti ukrepa.
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nim osebam postavi zagovornika po uradni dolžnosti. Poleg
tega je določilo, da mora obvestilo o pridržanju, ki ga je
dolžna pooblaščena oseba zdravstvene organizacije poslati
sodišču, vsebovati tudi razloge, ki utemeljujejo nujnost pridržanja.
Presoja prvega odstavka 49. člena ZZDej
26. O napotitvi in sprejemu na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico brez privolitve bolnika govori tudi prvi odstavek 49. člena ZZDej. V njem je urejena možnost napotitve
bolnika, ki zaradi duševne bolezni ogroža svoje življenje ali
življenje drugih ljudi ali povzroča veliko škodo sebi ali drugim, na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico tudi brez njegove privolitve. Pri tem je treba poudariti, da so pogoji za
napotitev in sprejem bolnika na zdravljenje v psihiatrično
bolnišnico, ki so določeni v prvem odstavku 49. člena
ZZDej, namenjeni zgolj presoji zdravnika. Dolžnost zdravnika je, da na podlagi objektivnih zdravstvenih standardov
ugotovi obstoj duševne bolezni in da s stališča medicinske
stroke oceni nevarnost, ki jo bolnik zaradi te bolezni predstavlja drugim ali sebi. Na podlagi te ocene zdravnik odloči,
ali je potrebna napotitev na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico ali ne. Vprašanje, ali je zaradi narave duševne bolezni
potrebno, da se bolniku omeji svoboda gibanja in preprečijo
stiki z zunanjim svetom, pa je predmet pravne presoje, ki jo
opravi sodišče. V postopku odločanja o zakonitosti pridržanja bolnika na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice sodišče presodi, ali so izpolnjeni pogoji, določeni v 70. členu
ZNP. Podlaga za oceno sodišča torej ni prvi odstavek
49. člena ZZDej, temveč 70. člen ZNP. Upoštevajoč navedeno Ustavno sodišče ocenjuje, da določba prvega odstavka 49. člena ZZDej ni v neskladju z Ustavo.

B)–IV
Presoja šeste alineje 47. člena ZZDej
27. Po določbi šeste alineje 47. člena ZZDej ima vsakdo pod enakimi pogoji in v skladu z zakonom pravico, da
vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na
njegovo zdravstveno stanje, razen če zdravnik oceni, da bi
to škodljivo vplivalo na bolnikovo zdravstveno stanje.
28. Pobudnik opozarja, da ima omejevanje pravice do
vpogleda v zdravstveno dokumentacijo za posledico neobveščenost prizadetega o namenu in naravi posega kot tudi o
njegovih posledicah in tveganjih, zaradi česar prizadeti ne
more učinkovito uveljaviti pravice do ugovora, ki mu jo zagotavlja deveta alineja 47. člena ZZDej, in tudi ne pravice do
sodnega varstva, ki jo zagotavljajo četrti odstavek 15. člena
in 23. člen Ustave ter 23. člen MVCPB. Šesta alineja 47. člena ZZDej po mnenju pobudnika predstavlja tudi kršitev pravic iz 25. člena Ustave,13. člena EKČP, tretjega odstavka
38. člena Ustave in tretjega odstavka 15. člena Ustave.
29. Pravica bolnika, da vpogleda v svojo medicinsko
dokumentacijo, je ena izmed pomembnih opornih točk zavestne privolitve (“informed consent”) v procesu zdravljenja,
omejevanje te pravice pa pomeni tudi hudo omejevanje pravice bolnika do sodnega varstva. Bolnik se brez vpogleda v
svojo dokumentacijo pogostokrat ne more odločiti, da bi
poiskal sodno varstvo oziroma da bi se morda odločil za
zdravljenje pri drugem zdravniku ali v drugi zdravstveni ustanovi. Strokovno ustreznost zdravnikovega ravnanja v nekem
poljubnem primeru pa takrat, ko se je dogodek že zgodil in
ko poznamo že vse njegove posledice, lahko ocenjujemo
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skorajda zgolj na podlagi obstoječe medicinske dokumentacije.22
30. Zakonodajalec je omejil pravico bolnika do neposrednega vpogleda v svojo medicinsko dokumentacijo zaradi možnosti napačnih razlag izvidov, ki so v bolnikovi evidenci. Cilj zakonodajalca je bil preprečiti potencialen nastanek
škodljivih posledic za bolnikovo zdravstveno stanje. Ustavnopravno varovana dobrina v tem primeru je torej pravica
bolnika do zdravljenja, ki jo zagotavlja prvi odstavek 51.
člena Ustave. Omejitev pravice bolnika do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo pa predstavlja poseg v drugo ustavno
pravico bolnika, ki jo zagotavlja tretji odstavek 38. člena
Ustave, tj. pravico, da se seznani z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob
njihovi zlorabi. Ustavno sodišče presoja poseg v človekovo
pravico na podlagi tako imenovanega strogega testa sorazmernosti, kot je bil obrazložen v 17. točki obrazložitve te
odločbe. V konkretnem primeru je Ustavno sodišče presojalo, ali je poseg v ustavno pravico bolnika, da se seznani s
svojimi medicinskimi podatki, dopusten zaradi varstva druge
ustavne pravice bolnika, tj. pravice do zdravljenja. Kot je
bilo navedeno že v 17. točki obrazložitve, so omejitve ustavnih pravic zaradi varstva ustavnih pravic drugih dopustne le,
če so v skladu z načelom sorazmernosti izpolnjeni trije pogoji: nujnost, primernost in sorazmernost v ožjem smislu.
Ustavno sodišče je navedene kriterije uporabilo tudi v konkretnem primeru, ko gre za kolizijo dveh človekovih pravic
iste osebe.
31. Ob presoji, ali je poseg v ustavno pravico bolnika,
da se seznani s svojimi medicinskimi podatki, nujen za dosego zaželenega, ustavno dopustnega cilja, ki je v preprečitvi nastanka škodljivih posledic za bolnikovo zdravstveno
stanje, je Ustavno sodišče ugotovilo, da zakonodajalec tega
cilja dejansko ne bi mogel doseči z nobenim milejšim ukrepom. Že v samo besedilo določbe šeste alineje 47. člena
ZZDej je vgrajen kriterij nujnosti, saj je omejitev pravice do
vpogleda v medicinsko dokumentacijo dopustna le, kadar
je nujna zaradi odvrnitve škodljivih posledic za bolnikovo
zdravstveno stanje. Tudi glede primernosti ukrepa, ki ga je
zakonodajalec izbral za dosego svojega legitimnega cilja, ni
mogoče dvomiti, saj je z omejitvijo vpogleda v zdravstveno
dokumentacijo takšen cilj nedvomno mogoče doseči.
32. V okviru sorazmernosti v ožjem smislu Ustavno
sodišče tehta pomembnost s posegom prizadete pravice v
primerjavi s pravico, ki se s tem posegom želi zavarovati, in
odmeri težo posega sorazmerno s težo prizadetosti pravic.
Iz 51. člena Ustave izhaja obveznost države, da zagotovi –
glede na dane pogoje – ustrezne možnosti zdravljenja, ki so
usmerjene k zagotovitvi zdravja posameznika. Zdravstveno
varstvo lahko razumemo v širšem smislu (ki obsega raznovrstne, tudi preventivne ukrepe, ki neposredno ali posredno
pozitivno vplivajo na ohranjanje in izboljšanje zdravja) ali v
ožjem smislu zdravljenja v primeru neposredne potrebe posameznika po zdravniški oskrbi. Ustavna pravica do zdravstvenega varstva vsebuje oba vidika.23 Pri omejitvi vpogleda
v zdravstveno dokumentacijo gre za širši vidik pravice do
zdravstvenega varstva. Gre za preventiven ukrep, katerega
namen je preprečiti škodljive posledice za zdravstveno stanje posameznika. Ob tem je treba poudariti, da omejitev
pravice do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo ne posega v pravico bolnika, da izve za diagnozo svoje bolezni in za
obseg, način, kakovost ter predvideno trajanje zdravljenja
22 Flis, V.: Medicinska dokumentacija in pravice bolnikov,
Pravna praksa, št. 19/98.
23 Kresal, B. v: Šturm, L. (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana, 2002, str. 548, tč. 8.
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(tretja alineja 47. člena ZZDej). Poleg tega je treba omejitev
pravice do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo šteti kot
izjemo, ki se uporabi le v nujnih (izjemnih) primerih.
33. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/2000 – v nadaljevanju:
ZZPPZ) v četrtem odstavku 8. člena določa, da postopek,
kako lahko posamezen državljan uresničuje pravico do vpogleda v osebne zdravstvene podatke, določi minister, pristojen za zdravstvo. Ker glede same pravice do vpogleda v
osebne zdravstvene podatke ZZPPZ ne vsebuje posebnih
določb, je treba upoštevati določbe ZVOP, ki urejajo to
pravico. ZVOP v 18. členu določa, da mora upravljavec
zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika slednjemu omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in
se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje (1. točka prvega
odstavka 18. člena ZVOP), pa tudi posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in
se nanašajo nanj (2. točka prvega odstavka 18. člena
ZVOP). Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora posamezniku omogočiti vpogled in prepis osebnih podatkov po
1. točki prvega odstavka tega člena najkasneje v 15 dneh
od dneva, ko je prejel zahtevo, ali pa ga v istem roku pisno
obvestiti o razlogih, zaradi katerih vpogleda in prepisa ne bo
omogočil (tretji odstavek 18. člena ZVOP). V skladu z navedeno zakonsko določbo ima torej bolnik pravico do vpogleda in do prepisa podatkov iz svoje zdravstvene dokumentacije. Izjemo, ki jo predvideva šesta alineja 47. člena ZZDej,
je treba razlagati restriktivno in jo uporabiti le v izjemnih
primerih, ko bi vpogled v medicinske podatke dejansko
škodoval bolnikovemu zdravstvenemu stanju. V primerjalnopravnih ureditvah se ta omejitev uporablja prav v zvezi s
psihiatrično dokumentacijo.24 Sicer pa lahko bolnik v primeru spora z zdravnikom po sodni poti zahteva vpogled v vso
svojo medicinsko dokumentacijo. Takšno možnost daje bolniku določba 20. člena ZVOP, na podlagi katere lahko posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice, določene s tem zakonom, s tožbo zahteva sodno varstvo ves čas,
dokler kršitev traja. Če je kršitev prenehala, pa lahko posameznik vloži tožbo za ugotovitev, da je kršitev obstajala. O
tožbi odloča upravno sodišče po določbah zakona, ki ureja
postopek v upravnem sporu, kolikor ta zakon ne določa
drugače. Postopek s tožbo je nujen.
34. O posebnih pravilih in načelih, ki naj se poleg
splošnih uporabljajo za osebne podatke s področja medicine, je Odbor ministrov Sveta Evrope leta 1997 sprejel posebno priporočilo (Recommendation No. R/97/5) o varstvu
medicinskih podatkov. Priporočilo vsebuje tudi določbe glede pravice do dostopa do podatkov. Oseba, na katero se
medicinski podatki nanašajo, naj bi imela pravico do dostopa do teh podatkov, in sicer do neposrednega dostopa ali
pa do dostopa s posredovanjem zdravnika ali druge osebe,
zaposlene v zdravstveni ustanovi. Informacija mora biti dostopna v razumljivi obliki. Dostop pa se lahko omeji le, če je
tako določeno z zakonom in samo v izrecno določenih primerih, med drugim tudi v primeru, če bi dostop do medicin24 Podrobneje o ureditvi te problematike v drugih državah
Flis, V.: Medicinska dokumentacija in pravice bolnikov, Pravna
praksa, št. 19/98. Nemško državno sodišče je omejevanje bolnikove pravice do vpogleda v svoje lastne podatke omejilo samo na
posamezne primere psihiatričnega ali psihoterapevtskega obravnavanja. Po sodbi omenjenega sodišča ima tudi psihiatrični bolnik
neomejeno pravico do vpogleda v vse objektivne medicinske podatke (laboratorijske, rentgenske izvide …), psihiater pa mu lahko
omeji ali prepreči vpogled v svoje osebne zapiske in v ocene v
dokumentaciji, katerih razkritje bi lahko hudo motilo proces zdravljenja ali razmerje med bolnikom in psihiatrom.
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skih podatkov škodoval zdravstvenemu stanju osebe, na
katero se nanašajo in ki zahteva vpogled.25
35. Kot že rečeno, je treba omejitev pravice do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo šteti kot izjemo, ki se uporabi le v nujnih (izjemnih) primerih. Praviloma je zdravnik
dolžan bolniku na njegovo zahtevo vedno in brez pogojevanja omogočiti vpogled v vse njegove objektivne in izvirne
medicinske podatke, poleg tega pa omogočiti tudi prenos
vsebine (prepis) teh podatkov. V izjemnih primerih zdravnik
lahko omeji ali prepreči vpogled v svoje osebne zapiske in
ocene v dokumentaciji, katerih razkritje bi lahko hudo motilo
proces zdravljenja ali razmerje med bolnikom in zdravnikom. Le tako je mogoče razlagati izpodbijano določbo šeste
alineje 47. člena ZZdej. Bistvenega pomena je, da lahko v
primeru spora z zdravnikom bolnik svojo pravico do vpogleda v medicinsko dokumentacijo uveljavlja po sodni poti (v
upravnem sporu). Po vsem povedanem Ustavno sodišče
ocenjuje, da izpodbijana določba šeste alineje 47. člena
ZZDej ni v neskladju z Ustavo.
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Presoja 48. člena ZZDej
36. Na podlagi določbe 48. člena ZZDej se nujen
medicinski poseg lahko opravi brez predhodnega soglasja
bolnika, vendar le, če bolnik zaradi svojega zdravstvenega
stanja o tem ne more odločati.
37. ZZDej načelno rešuje tudi problematiko bolnikovega soglasja in s tem povezane pojasnilne dolžnosti.26 Na
podlagi 47. člena ZZDej so vsakomur zagotovljene naslednje pravice:
– izvedeti za diagnozo svoje bolezni in za obseg, način, kakovost ter predvideno trajanje zdravljenja;
– dati soglasje za kakršenkoli medicinski poseg in biti
predhodno obveščen o vseh možnih metodah diagnosticiranja in zdravljenja ter njihovih posledicah in učinkih;
– zavrniti predlagane medicinske posege.
Za otroke do 15. leta starosti in za osebe v skrbništvu
uveljavljajo te pravice njihovi starši oziroma skrbniki (drugi
odstavek 47. člena ZZDej). Določba 48. člena pa se nanaša na situacije, ko bolnik zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more dati predhodnega soglasja za medicinski poseg, ki je nujen. Zdravnik praviloma mora upoštevati pravico
bolnika odločati o samem sebi, ki temelji na ustrezni informiranosti o relevantnih dejstvih, ki se nanašajo na medicinski poseg.27 Vendar pa je v primeru, ko bolnik zaradi svojega zdravstvenega stanja ni zmožen dati predhodnega
soglasja, medicinski poseg pa je nujen, treba upoštevati
tudi objektiven interes bolnika do zdravja. V takšnem primeru bi bilo absolutiziranje pravice bolnika odločati o samem
sebi pretirano.
38. Tudi MVCPB določa, da se smejo v nujnih zdravstvenih primerih, kadar ni mogoče dobiti ustrezne privolitve,
brez odlašanja opraviti vsi tisti medicinski posegi, ki so nujno potrebni za zdravljenje prizadete osebe (8. člen). Pri tem
je treba upoštevati voljo posameznika in njegove želje, ki jih
je izrazil pred trenutkom, ko je nastopila okoliščina, zaradi
katere ni sposoben dati veljavnega soglasja (9. člen
MVCPB). Pomembna je tudi določba prvega odstavka 6. čle-

na MVCPB, ki določa, da se sme ob upoštevanju 17. in
20. člena konvencije poseg opraviti na osebi, ki ni sposobna privoliti, le v njeno neposredno korist. Kadar odrasla
oseba zaradi duševne nesposobnosti, bolezni ali podobnih
razlogov po zakonu ni sposobna privoliti v poseg, se sme
poseg opraviti le z dovoljenjem njenega zastopnika ali zavoda ali osebe ali organa, kot je določeno z zakonom. Pri tem
pa mora biti prizadeta oseba kar v največji meri vključena v
postopek privolitve (tretji odstavek 6. člena MVCPB).
39. V primeru 48. člena ZZDej gre za kolizijo dveh
osebnostnih pravic bolnika, na eni strani pravice do življenja
in zdravja ter na drugi strani pravice do odločanja o samem
sebi. Obe omenjeni osebnostni pravici sta varovani tudi na
ustavnopravni ravni, in sicer izvirata iz 35. člena Ustave.
Cilj, ki ga je zakonodajalec zasledoval pri oblikovanju določbe 48. člena ZZDej, je varstvo (ohranitev) bolnikovega življenja. Za dosego tega cilja je zakonodajalec posegel v pravico bolnika odločati o samem sebi. Ustavno sodišče je
torej presojalo, ali je poseg v navedeno pravico bolnika
dopusten zaradi zagotovitve druge bolnikove osebnostne
pravice, tj. pravice do življenja in zdravja. Kot je bilo navedeno že v 17. točki obrazložitve, Ustavno sodišče vsak poseg v
človekovo pravico presoja po strogem testu sorazmernosti.
40. Ustavno sodišče je najprej presojalo, ali je poseg v
pravico do odločanja o samem sebi nujen za dosego ustavno dopustnega cilja zakonodajalca, tj. varstva bolnikovega
življenja. Iz zakonskega besedila izhaja, da je brez predhodne privolitve bolnika mogoče izvesti samo medicinski poseg, ki je nujen. Odločitev o tem, kdaj je medicinski poseg
nujen, je treba prepustiti medicinski stroki. Le zdravnik lahko na podlagi pravil medicinske stroke oceni, ali je zdravstveno stanje prizadete osebe takšno, da je nujno opraviti
določen medicinski poseg. Gre za primere skrajne sile, ko
prizadeti ne more dati privoljenja, medicinskega posega pa
ni mogoče odkloniti.28 Ob presoji določbe 48. člena ZZDej
je treba poudariti, da osebnostne pravice ne obsegajo le
pravice odločanja o samem sebi, temveč so usmerjene tudi
k varstvu življenja in zdravja.29 Zdravnik je v tovrstnih primerih vezan na etično maksimo ohranjanja življenja. V koliziji
osebnostnih pravic, na eni strani pravice do odločanja o
samem sebi, na drugi strani pa pravice do zdravja in življenja, pretehta slednja. Gre za izjemne primere, ko varstva
pravice do življenja in zdravja ni mogoče zagotoviti, ne da bi
bilo poseženo v pravico do odločanja o samem sebi. Človeško življenje pa je nedvomno ena izmed temeljnih ustavnopravno varovanih dobrin. Ustavno sodišče tako ocenjuje, da
je poseg v pravico odločanja o samem sebi, ki ga je zakonodajalec predvidel v 48. členu ZZDej, nujen in primeren za
dosego zaželenega legitimnega cilja, tj. varstva bolnikovega
življenja.
41. V okviru sorazmernosti v ožjem smislu Ustavno
sodišče tehta pomembnost s posegom prizadete pravice v
primerjavi s pravico, ki se s tem posegom želi zavarovati, in
odmeri težo posega sorazmerno s težo prizadetosti pravic.
Že v samem besedilu določbe 48. člena ZZDej je vsebovan
kriterij sorazmernosti, saj je zakonodajalec poseg v pravico
odločanja o samem sebi predvidel zgolj za nujne primere,
ko bolnik zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more oblikovati pravno relevantne izjave volje, medicinski poseg pa je
nujen. Zdravnik je v nujnih primerih dolžan ravnati tako, da

25 Povzeto po Čebulj, J.: Načela varstva osebnih podatkov
na področju medicine, Pravna praksa, št. 19/98.
26 Polajnar-Pavčnik, A.: Obligacijski vidiki razmerja med bolnikom in zdravnikom; Pravo in medicina (uredili Ada PolajnarPavčnik, Dragica Wedam Lukić), Ljubljana, Cankarjeva založba,
1998 – zbirka Pravna obzorja, str. 113
27 Ibidem.

28 Primerjaj Finžgar, A.: Osebnostne pravice; Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1985, str. 67.
29 Polajnar-Pavčnik, A.: Človekova volja stopi v ozadje tudi v
nekaterih drugih primerih, npr. v primeru prve pomoči in zdravljenja pri poskusu samomora in pri evtanaziji, kjer zdravnik ne sledi in
ne sme slediti bolnikovi volji, ampak je vezan na etično maksimo
ohranjanja življenja (str. 115).
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bolniku reši življenje. V tem primeru izhaja pravo iz ugotovitve, da bo zdravnik, če je prišlo do kršitve pravice do odločanja o samem sebi, to kasneje lahko spoštoval, če v dvomu zdravnik ne bi rešil življenja bolniku, pa bi bila ta pravica
za vedno izgubljena.
42. Upoštevajoč vse navedeno je Ustavno sodišče ocenilo, da določba 48. člena ZZDej ni v neskladju s 35. členom Ustave.
B)–VI
Presoja četrtega odstavka 51. člena ZZDej
43. Po določbi četrtega odstavka 51. člena ZZDej
lahko daje podatke o zdravstvenem stanju bolnika njegovim
ožjim sorodnikom ali skrbniku le zdravnik, ki bolnika zdravi.
Pobudnik tej zakonski določbi očita, da je v neskladju s
35. in z 38. členom Ustave, pa tudi v neskladju z 8. členom
EKČP in s prvim odstavkom 10. člena MVCPB. Navedena
zakonska določba naj bi dopuščala poseg v nedotakljivost
zasebnosti posameznika in v pravico do varstva osebnih
podatkov izven pogojev, ki jih za to določajo Ustava in mednarodni akti.
44. Očitek pobudnika je neutemeljen. Navedeno zakonsko določbo je namreč treba razlagati v povezavi z določbo sedme alineje 47. člena ZZDej, na podlagi katere
lahko vsakdo zahteva, da zdravstveni delavci in njihovi sodelavci brez njegove izrecne privolitve nikomur ne posredujejo
podatkov o njegovem zdravstvenem stanju. Vsak bolnik ima
torej možnost, da izrecno prepove dajanje kakršnihkoli podatkov o njegovem zdravstvenem stanju tudi najbližjim sorodnikom. To velja tudi za primere zdravljenja v psihiatrični
bolnišnici.
C)
45. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 48. člena, drugega odstavka 40. člena ZUstS ter
druge alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 popr.) v
sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice
in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I 60/03-20
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
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Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka
Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2004

Na podlagi 20.b člena zakona o Gospodarski zbornici
Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) ter 57. člena
statuta (Glas gospodarstva, št. 5/95 in 6/00) in na predlog
Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS) z dne 27. 11. 2003 je skupščina GZS dne
15. 12. 2003 sprejela
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SKLEP
o določitvi stopnje članskega prispevka
Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2004
1
Zavezanci za plačilo članskega prispevka so člani GZS
v skladu s 1. členom zakona o GZS (Uradni list RS, št.
14/90 in 19/00) in 2. členom statuta GZS (Glas gospodarstva, št. 5/95; 6/00).
Zavezanci so tudi prostovoljni člani GZS.
2
Osnova za obračun članskega prispevka:
Osnova za obračun članskega prispevka za pravne
osebe je v skladu z 20.b členom zakona o Gospodarski
zbornici Slovenije seštevek amortizacije in bruto plač iz zadnjega letnega poročila.
Za samostojne podjetnike posameznike je osnova za
obračun članskega prispevka v skladu z 20.b členom zakona o Gospodarski zbornici Slovenije dobiček iz zadnjega
davčnega izkaza, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in
olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini.
V skladu z 20.b členom zakona o Gospodarski zbornici Slovenije se s tem sklepom tudi določijo pavšalni zneski
članskega prispevka in oprostitev plačila članskega prispevka tistim zavezancem, pri katerih vrednost osnove iz prejšnjih dveh odstavkov te točke ali vrednosti letnih prihodkov
ne dosegata zneska, določenega s tem sklepom.
3
Zavezanci pravne osebe se razvrstijo na:
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač iz zadnjega letnega poročila znaša najmanj 3,200.000 tolarjev
(zavezanci po obračunu)
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač iz zadnjega letnega poročila je nižja od 3,200.000 tolarjev (pavšalisti).
4
Stopnja članskega prispevka za pravne osebe zavezance po obračunu
Zavezancem po obračunu se mesečno obračunava
članski prispevek po stopnji 0,22% od ene dvanajstine vrednosti osnove v 2. točki tega sklepa. Če je zavezanec posloval manj kot dvanajst mesecev, se pri mesečnem obračunu članskega prispevka osnova iz 2. točke tega sklepa
sorazmerno zmanjša glede na število mesecev poslovanja.
Članicam, ki bi po izračunu presegle mejo 1,800.000 tolarjev mesečnega članskega prispevka, se znesek nad
1.800.000 korigira s faktorjem 0,20. Podjetjem, ki v svojih
bilancah izkazujejo pod postavko amortizacija tudi amortizacijo gospodarske infrastrukture (elektrarne, pristanišča, premogovniki ipd), se ta ne upošteva v osnovo za izračun članskega prispevka. Ta podjetja sporočijo komisiji za članski
prispevek do 31. 3. 2004 delež amortizacije gospodarske
infrastrukture v celotni amortizaciji.
5
Zneski članskega prispevka za pravne osebe zavezance za pavšal
Zavezanci za pavšal se razvrstijo v naslednje razrede
na podlagi bilančnih postavk:
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač –
je nižja od 1,800.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 3.000 tolarjev mesečno

Uradni list Republike Slovenije
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač –
je nad 1,800.000 tolarjev in do 2,500.000 tolarjev, se
obračunava pavšalni znesek v višini 4.500 tolarjev mesečno
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač – je
nad 2,500.000 tolarjev in do 3,200.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 6.000 tolarjev mesečno.
6
Zavezanci samostojni podjetniki se razvrstijo na:
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka 2.
točke tega sklepa presega 12,000.000 tolarjev (zavezanci
po obračunu)
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka
2. točke tega sklepa ne presega 12,000.000 tolarjev
(pavšalisti).
7
Stopnja članskega prispevka za samostojne podjetnike
zavezance po obračunu
Zavezancem po obračunu iz 6. točke tega sklepa se
mesečno obračunava članski prispevek po stopnji 2,8% od
ene dvanajstine od osnove iz drugega odstavka 2. točke
tega sklepa.
8
Zneski članskega prispevka za samostojne podjetnike
zavezance za pavšal
Zavezancem pavšalistom iz 6. točke tega sklepa se
obračunava pavšalni znesek članskega prispevka, in sicer:
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2.
točke sklepa je nižja od 3,500.000 tolarjev, se obračunava
pavšalni znesek v višini 3.000 tolarjev mesečno,
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka
2. točke sklepa je nad 3,500.000 tolarjev in do 7,000.000
tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 4.500 tolarjev mesečno,
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka
2. točke sklepa je nad 7,000.000 tolarjev in do 12,000.000
tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 6.000 tolarjev mesečno.
9
Oprostitve za zavezance za pavšal
Zavezancem za pavšal, pri katerih je od datuma registracije do 1. 1. 2004 preteklo manj kot 3 leta, se zaračunava pavšalni znesek članskega prispevka v višini 3.000 tolarjev mesečno.
Zavezanci za pavšal, katerih prihodki iz zadnjega letnega poročila oziroma davčnega izkaza ne presegajo
4,000.000 tolarjev letno, so oproščeni plačila članskega
prispevka.
Zavezanci za pavšal – člani Združenja za trgovino pri
GZS, katerih nabavna vrednost trgovskega blaga iz zadnje-
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ga letnega poročila oziroma davčnega izkaza predstavlja
več kot 82% prihodkov in hkrati izkazujejo prihodke iz zadnjega letnega poročila oziroma davčnega izkaza do
23.000.000 tolarjev, so oproščeni plačila članskega prispevka.
10
Dvojno članstvo
Zavezancem iz 1. točke tega sklepa, ki so tudi obvezni
člani Obrtne zbornice Slovenije, zaradi opravljanja dejavnost na obrtni in obrti podoben način, se članski prispevek
obračuna na podlagi izjave o deležu neobrtne in obrtne
dejavnosti v skladu z dogovorom med zbornicama.
Zavezancem iz 1. točke tega sklepa, ki so tudi obvezni člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, se članski prispevek obračuna v skladu z dogovorom med zbornicama.
11
Zapadlost plačil članskega prispevka
Zavezanci iz 1. alineje 3. točke – gospodarske družbe
– plačujejo članski prispevek v 12 obrokih v 8 dneh po
prejemu računa. Zavezanci iz prve alinee 6. točke – samostojni podjetniki – plačujejo članski prispevek v 12 obrokih v
10 dneh po izdaji računa.
Zavezanci iz druge alinee 3. točke – gospodarske družbe (pavšalisti) in zavezanci iz druge alinee 6. točke – samostojni podjetniki (pavšalisti), plačujejo članski prispevek kvartalno, in sicer v februarju za obdobje januar–marec, v maju
za obdobje april–junij, v avgustu za obdobje julij–september
in v novembru za obdobje oktober–december.
12
Obračunavanje, pobiranje in izterjavo članskega prispevka zavezancev izvaja za račun GZS Davčna uprava Republike Slovenije ob uporabi zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 18/96). V ta namen sklene GZS z DURS
posebno pogodbo s priloženim seznamom zavezancev in v
skladu z odločitvijo organov upravljanja.
13
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova članskega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški
izterjave.
14
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in Glasu gospodarstva ter velja za leto 2004.
Predsednik
skupščine GZS
Janez Bohorič l. r.
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Okvirne cene in drugi komercialni pogoji za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja

Na podlagi drugega odstavka 32. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1 in 50/03-odl. US) ter 24. člena uredbe o načinu izvajanja
gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanje
prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 8/01 in 11/01), Geoplin d.o.o. Ljubljana, kot izvajalec
dejavnosti prenosa zemeljskega plina, izdaja

OKVIRNE CENE IN DRUGE KOMERCIALNE POGOJE
za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
Te okvirne cene in drugi komercialni pogoji za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja (v
nadaljevanju: okvirne cene) določajo:
– osnovno ceno storitve prenosa zemeljskega plina, ceno sistemskih in posebnih sistemskih
storitev,
– način obračuna prenosa zemeljskega plina ter sistemskih in posebnih sistemskih storitev,
– tolerančne meje dovoljenih odstopanj,
– način izdajanja računov, plačevanj, plačilne roke in reklamacije in
– veljavnost pogodb o dostopu, posebej v primeru višje sile.

2. Pomen izrazov in oznak
2. člen
Izrazi v okvirnih cenah imajo naslednji pomen:
−

Dnevni odjem: je količina zemeljskega plina prevzetega ali predanega v obračunskem
dnevu v Sm3;

−

Dnevni primanjkljaj količin: je negativna razlika med prevzeto in predano količino
zemeljskega plina za potrebe naročnika v obračunskem dnevu;

−

Dnevni presežek količin: je pozitivna razlika med prevzeto in predano količino za potrebe
naročnika v obračunskem dnevu;

−

Izravnava: je postopek izravnave med prevzeto količino na enem ali več prevzemnih
mestih in predano količino zemeljskega plina na enem ali več predajnih mestih naročnika;

−

Izvajalec javnih služb: je pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarski javni službi po
uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne služba prenos zemeljskega plina in
gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja;

−

Kumulativno odstopanje znotraj obračunskega meseca: je razlika med prevzemom in
predajo zemeljskega plina od prvega dneva meseca do dneva ugotavljanja odstopanja
znotraj obračunskega meseca;

−

Kumulativno odstopanje znotraj obračunskega dneva: je razlika med prevzemom in
predajo zemeljskega plina od začetka obračunskega dne do trenutka ugotavljanja
odstopanja znotraj obračunskega dneva;

−

Naročnik dostopa: je dobavitelj ali upravičeni odjemalec oziroma uporabnik, ki ima po
določbah zakona in drugih podzakonskih aktov pravico dostopa do prenosnega omrežja,
ki se z izvajalcem javnih služb pogodbeno dogovori o dostopu do prenosnega omrežja;

−

Obračunski dan: je časovno obdobje 24. zaporednih ur, in sicer od 8:00 ure zjutraj do 8:00
ure zjutraj naslednjega dne;

−

Obračunski mesec: je časovno obdobje, ki se začne z uro pričetka prvega obračunskega
dne meseca do ure pričetka prvega obračunskega dneva v naslednjem mesecu;
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−

Obračunsko leto: je časovno obdobje ki se začne z uro pričetka prvega obračunskega dne
v letu do ure pričetka prvega obračunskega dneva v naslednjem letu;

−

Pogodba o dostopu: je pogodba, ki jo skleneta naročnik in izvajalec javnih služb in s
katero se sporazumeta uporabi prenosnega omrežja;

−

Pogodbena prenosna kapaciteta: je največja dnevna količina zemeljskega plina, ki je za
naročnika določena v pogodbi o dostopu za prevzem na enem ali večjem številu
prevzemnih mest in predajo na enem ali večjem številu predajnih mest;

−

Predajno mesto: je mesto na katerem izvajalec javnih služb preda naročniku zemeljski plin
za lastne potrebe ali za izvajanje distribucije preko distribucijskega plinovodnega omrežja;

−

Predani zemeljski plin: je količina plina, ki jo izvajalec javnih služb preda naročniku na
enem ali več predajnih mestih v določenem časovnem razdobju, kot na primer ura, dan,
mesec in leto, v standardnih kubičnih metrih;

−

Prevzemno mesto: je točka na prenosnem omrežju, v kateri izvajalec javnih služb na
osnovi pogodbe z naročnikom prevzame v prenos dogovorjene količine zemeljskega
plina;

−

Prevzeti zemeljski plin: je količina plina, ki jo je izvajalec prevzame v prenos na enem ali
več prevzemnih mestih v določenem časovnem razdobju po nalogu naročnika, kot na
primer ura, dan, mesec, leto, v standardnih kubičnih metrih;

−

Standardni kubični meter (v nadaljevanju: Sm3): je količina zemeljskega plina v volumnu
enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 15° C;

−

Tolerančno območje: je območje znotraj določenih mej izraženih v % pogodbene
prenosne kapacitete.

3. člen
V okvirnih cenah uporabljene oznake imajo naslednji pomen:
Oznaka

Pomen

Enota

∆Q1

Negativno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni
primanjkljaj količin

Sm3

∆Q2

Pozitivno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni presežek
količin

Sm3

∆Q3

Negativno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni
primanjkljaj količin

Sm3

∆Q4

Pozitivno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni
presežek količin

Sm3

∆QC

Kumulativno odstopanje znotraj obračunskega dneva

Sm3

Največje kumulativno odstopanje znotraj obračunskega dneva

Sm3/dan

C1

Cena za negativno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje

SIT/Sm3

C2

Cena za pozitivno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje

SIT/Sm3

C3

Cena za negativno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje

SIT/Sm3

C4

Cena za pozitivno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje

SIT/Sm3

CB

Osnovna cena zemeljskega plina za izravnavo

SIT/Sm3

CC

Cena prekoračitve kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega
dneva

SIT/Sm3

CLR

Cena zemeljskega plina za lastno rabo

SIT/Sm3

CPK

Osnovna cena storitve prenosa (letno)

SIT/(Sm3/d)/leto

QCMAX

f1

Faktor velikosti meritve
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Oznaka
f2

Pomen

Enota

Faktor števila redukcij

MD

Mesečni znesek dostopa

OC

Prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega
odstopanja znotraj obračunskega dneva

OPK

Prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete

PK

Pogodbena prenosna kapaciteta

Sm3/dan

PKM

Največja uporabljena prenosna kapaciteta v obračunskem mesecu

Sm3/dan

Največja že zaračunana prenosna kapaciteta v preteklih obračunskih
mesecih pogodbenega obdobja v Sm3/dan. Pri prvi prekoračitvi velja,
da je PKMAX enaka pogodbeni prenosni kapaciteti (PK).

Sm3/dan

PKMAX
QR,M

SIT
Sm3/dan
Sm3

Sm3

Mesečna predana količina

TD-

Tolerančna meja negativnega dovoljenega dnevnega količinskega
odstopanja

%

TD+

Tolerančna meja pozitivnega dovoljenega dnevnega količinskega
odstopanja

%

TDC-

Tolerančna meja dovoljenega kumulativnega odstopanja v mesecu

%

TDC+

Tolerančna meja dovoljenega kumulativnega odstopanja v mesecu

%

Z

Mesečni znesek za izravnavo dnevnih količinskih odstopanj

SIT

Z1

Znesek dovoljenega dnevnega odstopanja-primanjkljaj količin

SIT

Z2

Znesek dovoljenega dnevnega odstopanja-presežek količin

SIT

Z3

Znesek nedovoljenega dnevnega odstopanja-primanjkljaj količin

SIT

Z4

Znesek nedovoljenega dnevnega odstopanja-presežek količin

SIT

ZC

Znesek za prekoračitev dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj
obračunskega dneva

SIT

ZLR

Mesečni znesek za zemeljski plin za lastno rabo

SIT

ZM

Letni znesek za izvajanje meritev

SIT

ZPK

Znesek za prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete

SIT

II. DOSTOP, SISTEMSKE IN POSEBNE SISTEMSKE STORITVE
1. Dostop do prenosnega omrežja
4. člen

(1) Naročnik dostopa s pogodbo o dostopu pridobi upravičenje do uporabe prenosnega

plinovodnega omrežja za prenos količin zemeljskega plina skozi prenosno plinovodno
omrežje od enega ali več vnaprej določenih prevzemnih mest do enega ali več vnaprej
določenih predajnih mest za pogodbeno določen čas in v obsegu zakupljene pogodbene
prenosne kapacitete, izražene v Sm3/dan.

(2) Naročnik dostopa zakupi pogodbeno prenosno kapaciteto za vsa predajna mesta, določena v
pogodbi o dostopu skupaj, in prenosno kapaciteto za vsako prevzemno mesto, pri čemer
vsota prenosnih kapacitet na prevzemnih mestih ne sme preseči pogodbene prenosne
kapacitete.
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(3) Naročnik dostopa lahko pogodbeno prenosno kapaciteto koristi na kateremkoli predajnem

mestu v okviru pretočnih zmogljivosti predajnega mesta ob pogoju, da posreduje dnevno
napoved koriščenja prenosne kapacitete za predajno mesto, kadar je ta večja od 50.000
Sm3/dan, pri čemer se predajna mesta izvajalca javne službe distribucije, ki so povezana v
distribucijsko omrežje, obravnavajo kot eno predajno mesto.

(4) Naročnik dostopa lahko koristi večjo prenosno kapaciteto na posameznem prevzemnem
mestu od prijavljene le ob predhodni odobritvi izvajalca javnih služb in pod pogojem, da
pogodbena prenosna kapaciteta, določena v drugi točki tega člena, ni prekoračena.

(5) Prenos zemeljskega plina poteka skladno s Pravilnikom o sistemskih obratovalnih navodilih
za prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega plinovodnega omrežja (Uradni list
RS, št. 65/03, v nadaljevanju: pravilnik) in določili pogodbe o dostopu.
2. Sistemske storitve
5. člen
Sistemske storitve, ki jih izvajalec javnih služb zagotavlja in zaračuna naročniku dostopa v obsegu
koriščenja dostopa, so:
(1) vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do prenosnega omrežja
(2) pokrivanje lastne rabe zemeljskega plina v prenosnem omrežju in
(3) izravnava dovoljenih odstopanj:
(a) izravnava urnih odstopanj med prevzeto in predano količino zemeljskega plina za
naročnika dostopa v mejah tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja
znotraj obračunskega dne:
– Tolerančno območje dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne znaša
v pozitivno in negativno smer 15% pogodbene prenosne kapacitete.
(b) izravnava negativnega ali pozitivnega dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja
med prevzeto in predano količino naročnika:
− Negativno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje (∆Q1) predstavlja dnevni primanjkljaj
količin naročnika dostopa znotraj mej tolerančnega območja dovoljenega dnevnega
količinskega odstopanja dokler je kumulativno odstopanje v obračunskem mesecu v mejah
tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca;
− Pozitivno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje (∆Q2) predstavlja dnevni presežek količin
naročnika dostopa znotraj mej tolerančnega območja dovoljenega dnevnega količinskega
odstopanja dokler je kumulativno odstopanje v obračunskem mesecu v mejah tolerančnega
območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca
− Tolerančno območje dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja znaša v pozitivno smer
(TD+) 2 % pogodbene prenosne kapacitete in v negativno smer (TD-) 2 % pogodbene prenosne
kapacitete
− Tolerančno območje dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca
znaša v pozitivno smer (TDC+) 10 % pogodbene prenosne kapacitete in v negativno smer (TDC)
10 % pogodbene prenosne kapacitete.
3. Posebne sistemske storitve
6. člen

(1) Posebni sistemski storitvi izravnave nedovoljenih odstopanj, ki ju izvajalec javnih služb

zaračunava naročniku dostopa posebej, sta:
(a) Izravnava urnih odstopanj med prevzeto in predano količino zemeljskega plina za naročnika
dostopa izven mej tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj
obračunskega dne:
– Nedovoljeno odstopanje znotraj obračunskega dne nastopi, ko kumulativno
odstopanje znotraj obračunskega dneva prekorači mejo tolerančnega območja dovoljenega
kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva.
(b) Izravnava pozitivnega ali negativnega nedovoljenega dnevnega količinskega odstopanja med
prevzeto in predano količino zemeljskega plina za naročnika dostopa:
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Negativno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje (∆Q3) predstavlja dnevni primanjkljaj
količin izven mej tolerančnega območja dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja in
vsak dnevni primanjkljaj količin, ko negativno kumulativno odstopanje v obračunskem mesecu
prekorači mejo tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj
obračunskega meseca,
Pozitivno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje (∆Q4) predstavlja dnevni presežek količin
izven mej tolerančnega območja dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja in vsak
dnevni presežek količin, ko pozitivno kumulativno odstopanje v obračunskem mesecu
prekorači mejo tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj
obračunskega meseca.
(2) Izvajalec javnih služb lahko zagotavlja posebno sistemsko storitev izravnave
nedovoljenih odstopanj v obsegu, kot ga pogojuje razpoložljiva notranja
kapaciteta prenosnega plinovodnega omrežja.

III. OBRAČUN PRENOSA
7. člen
V obsegu pogodbeno dogovorjenega dostopa oziroma prenosa zemeljskega plina, zaračunava
izvajalec javnih služb naslednje:
(a) mesečni znesek dostopa do prenosnega omrežja,
(b) mesečni znesek za zemeljski plin za lastno rabo in
(c) letni znesek za izvajanje meritev.
1. Mesečni znesek dostopa
8. člen
(1) Mesečni znesek dostopa (MD) se določi na naslednji način:
MD = PK x CPK /12
(2) Osnovna cena storitve prenosa zemeljskega plina CPK vključuje:
zakup pogodbene prenosne kapacitete,
sistemsko storitev vodenje in upravljanje ter zagotavljanje dostopa do prenosnega omrežja
razen izvajanja meritev in prenos merjenih podatkov,
- sistemsko storitev izravnave dovoljenih odstopanj znotraj obračunskega dneva.
-

(3) Osnovna cena storitve prenosa CPK znaša 1.052,53 SIT/((Sm3/dan)/leto).
2. Mesečni znesek za zemeljski plin za lastno rabo
9. člen
(1) Izvajalec javnih služb mesečno zaračuna naročniku dostopa zemeljski plin za lastno rabo
(obratovanje kompresorjev in tehnološki plin za ogrevanje) na osnovi mesečne predane
količine zemeljskega plina in cene zemeljskega plina za lastno rabo, na naslednji način:
ZLR = 0,004 x QR,M x CLR

(v SIT)

(2) Cena plina za lastno rabo CLR znaša 100 % CB iz četrte točke 13. člena teh okvirnih cen.
3. Letni znesek za izvajanje meritev
10. člen
(1) Za izvajanje meritev in obdelavo merjenih podatkov izvajalec javnih služb zaračuna naročniku
dostopa letni znesek glede na število in značilnost merilnih mest.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

131/ 24. 12. 2003 / Stran 18709

(2) Letni znesek za izvajanje meritev in obdelavo merjenih podatkov (ZM) za posamezno merilno
mesto znaša:
ZM = 50.000 x (f1 + f2)

(v SIT/leto)

Faktor f1

Nazivni pretok
(Sm3/h)

Faktor f2

Število
Redukcij

1

< 500

1

1

2

500 – 1.000

2

2

4

1.000 – 2.000

3

≥3

6

2.000 – 5.000

8

≥ 5.000

Za naročnika dostopa z večjim številom merilnih mest se zneski (ZM) seštejejo. V primeru, da
izvajalec javnih služb ni lastnik merilnih naprav, faktor f1 znaša 0,5.
IV. OBRAČUN PREKORAČITEV IN IZRAVNAV
1. Prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete
11. člen

(1) V primeru, da naročnik dostopa prekorači pogodbeno prenosno kapaciteto, plača znesek za
prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete (ZPK).

(2) Prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete v obračunskem mesecu (OPK,M) se določi na
naslednji način:

OPK,M = PKM – PKMAX
Prekoračitev se obračuna le v primeru, ko je PKM > PKMAX.

(3) Znesek za prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete se zaračuna v mesecu, ki sledi

mesecu, v katerem je nastopila prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete in se določi na
naslednji način:

ZPK = OPK,M x 1,10 x CPK (v SIT)

(4) S plačilom prekoračitve pogodbene prenosne kapacitete si naročnik dostopa ne
Zagotovi, tudi za vnaprej, večje prenosne kapacitete od pogodbene prenosne
kapacitete. V kolikor je tudi v preostalem pogodbenem obdobju takšna
prekoračitev možna, jo naročnik dostopa lahko koristi brez plačila
prekoračitve.

2. Prekoračitev tolerančne meje dovoljenega kumulativnega odstopanja
znotraj obračunskega dneva
12. člen
(1) Razliko med prevzeto in predano urno količino zemeljskega plina za naročnika dostopa se
vsak obračunski dan od 8:00 ure dalje sešteva v kumulativno odstopanje znotraj
obračunskega dneva (∆QC). Ob začetku obračunskega dne je stanje kumulativnega
odstopanja enako nič. Za obračun prekoračitve se upošteva največje absolutno kumulativno
odstopanje znotraj obračunskega dne (QCMAX).
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(2) Prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj
obračunskega dne (OC) v Sm3/dan se za obračunski dan izračuna na naslednji način:

O C = IQ CMAXI − 0,15 ∗ PK
V primeru, ko je OC < 0 (nič) šteje, da prekoračitev tolerančne meje dovoljenega
kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne ni nastopila.
(3) Znesek za prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja
znotraj obračunskega dneva se ob upoštevanju cene za prekoračitev tolerančnega območja
dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne (CC) določi:

Z C = OC ∗ CC
(4) Izvajalec javnih služb ugotavlja in obračuna prekoračitev meje tolerančnega območja
dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne za vsak dan (d) v
obračunskem mesecu, ko je takšno odstopanje nastopilo in zneske prekoračitev (ZC) sešteje
v mesečni znesek.
(5) Cena za prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja
znotraj obračunskega dneva CC znaša 12,8 % CPK.
(6) V primeru, da izvajalcu javnih služb ne nastanejo dodatni stroški v zvezi z vzdrževanjem
notranje kapacitete prenosnega omrežja kot posledice prekoračitev meje tolerančnega
območja kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva, se skupni letni znesek
prekoračitev, oziroma znesek prekoračitev zmanjšan za dodatne stroške, na koncu
pogodbenega leta vrne naročnikom v razmerju njihovih pogodbenih prenosnih kapacitet.

3. Obračun izravnave dnevnih količinskih odstopanj
13. člen
(1) Na osnovi podatkov o dnevnem količinskem odstopanju in dnevnem stanju kumulativnega
odstopanja znotraj obračunskega meseca izvajalec javnih služb za posamezen obračunski
dan obračuna naročniku dostopa izravnavo dnevnih količinskih odstopanj na način, da
naročnik dostopa:
a) plača količine zemeljskega plina dovoljenega negativnega dnevnega količinskega
odstopanja (primanjkljaj količin ∆Q1,d) po ceni za dovoljeno dnevno količinsko
odstopanje – primanjkljaj količin (C1) v znesku:

Z1,d = ∆Q1,d × C1
b)

dobi plačane količine zemeljskega plina dovoljenega pozitivnega dnevnega
količinskega odstopanja (presežek količin ∆Q2,d) po ceni za dovoljeno dnevno
količinsko odstopanje – presežek količin (C2 ) v znesku:

Z 2,d = ∆Q 2,d × C 2
c)

plača količine zemeljskega plina nedovoljenega negativnega dnevnega količinskega
odstopanja (primanjkljaj količin ∆Q3,d) po ceni za nedovoljeno dnevno količinsko
odstopanje – primanjkljaj količin (C3) v znesku:

Z 3,d = ∆Q 3,d × C 3
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dobi plačane količine zemeljskega plina nedovoljenega pozitivnega dnevnega
količinskega odstopanja (presežek količin ∆Q4,d) po ceni za nedovoljeno dnevno
količinsko odstopanje – presežek količin (C4) v znesku:

Z 4,d = ∆Q 4,d × C 4
(2) Saldo postavk Z1,d, Z2,d, Z3,d, Z4,d za vse dni obračunskega meseca predstavlja končni znesek
(Z), ki ga izvajalec javnih služb zaračuna ali plača naročniku dostopa za izravnavo dnevnih
količinskih odstopanj v obračunskem mesecu:
n

n

n

n

d=1

d=1

d=1

d=1

Z = ∑ Z1,d − ∑ Z 2,d + ∑ Z 3,d − ∑ Z 4,d
kjer je n število dni v mesecu.
(3) Cene zemeljskega plina za izravnavo dovoljenih in nedovoljenih dnevnih količinskih
odstopanj so določene v tabelah 2 in 3 v prilogi, ki je sestavni del teh okvirnih cen.
(4) Cena zemeljskega plina (CB) za določitev cen C1, C2, C3, C4, CLR se izračunava mesečno na
osnovi enačbe za izračun prodajne cene C, kot je to opredeljeno v uredbi o oblikovanju
povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem
omrežju (Uradni list RS, št. 124/03), pri čemer se pribitek A ne upošteva.
V. NAČIN IZDAJANJA RAČUNOV IN PLAČEVANJE
1. Račun za prenos
14. člen
Izvajalec javnih služb najkasneje v roku 8 dni po zaključku obračunskega meseca, na katerega se
nanaša prenos, naročniku dostopa izstavi račun za storitev prenosa zemeljskega plina, ki vsebuje
naslednje zneske:
(a) Mesečni znesek dostopa iz 8. člena teh okvirnih cen,
(b) Mesečni znesek za zemeljski plin za lastno rabo iz 9. člena teh okvirnih cen,
(c) Mesečni znesek za izvajanje meritev in obdelavo merjenih podatkov, ki znaša eno
dvanajstino letnega zneska iz 10. člena teh okvirnih cen,
(d) Znesek morebitne prekoračitve pogodbene prenosne kapacitete iz 11. člena teh okvirnih
cen.
2. Račun za izravnavo
15. člen

(1) Izvajalec javnih služb najkasneje v roku 20 dni po zaključku meseca, na katerega se nanaša

prenos, v primeru, da je za naročnika dostopa izvajal sistemske storitve izravnavo odstopanj,
naročniku dostopa dodatno obračuna:
(a) Znesek prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativno odstopanja
znotraj obračunskega dneva, kot je to določeno v 4. točki 12. člena teh okvrnih cen in
(b) Znesek za izravnavo dnevnih količinskih odstopanj, kot je to določeno v drugi točki 13.
člena teh okvirnih cen.

(2) Izvajalec javnih služb zneska iz točk a in b prejšnjega odstavka, v primeru negativnega
mesečnega zneska za izravnavo dnevnih količinskih odstopanj, medsebojno pobota, ter za
razliko naročniku dostopa izda račun kot bremepis oziroma dobropis.
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3. Davki in takse
16. člen

Zneski iz 14. in 15. člena teh okvirnih cen, ne vključujejo davkov, taks, trošarin in drugih dajatev.
Naročnik dostopa je dolžan obveznosti iz prejšnjega stavka poravnati skladno s predpisi o davkih,
taksah, trošarinah in drugih dajatvah.
4. Reklamacije
17. člen
(1) Morebitno reklamacijo glede pravilnosti izdanih računov iz 14. in 15. člena teh okvirnih cen
lahko naročnik dostopa vloži v roku pred zapadlostjo posameznega računa.
(2) Izvajalec javnih služb reklamacijo reši v 15. dneh po njenem prejemu. Kljub vloženi
reklamaciji je naročnik dostopa dolžan nesporni del računa plačati ob zapadlosti.
5. Plačilni pogoji
18. člen
(1) Izvajalec javnih služb izda račune iz točke 14. in 15. člena teh okvirnih cen z zapadlostjo 30
dni po nastanku terjatve. Kot datum nastanka terjatve šteje zadnji dan obračunskega meseca
na katerega se dostop oziroma prenos nanaša.
(2) Kolikor naročnik dostopa svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa,
izvajalec od vključno 31. dne po nastanku terjatve in do plačila, naročniku zaračuna zamudne
obresti v skladu z zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št.
56/03). V slučaju nepravočasnega plačila izvajalec javnih služb vsa plačila naročnika dostopa
vračunava po vrstnem redu dospelosti terjatev in v skladu z 288. členom obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, št. 83/01).
(3) V primeru, da naročnik dostopa svojih obveznosti, skladno s prvo točko tega člena, ne
poravna, ima izvajalec javnih služb pravico od naročnika dostopa nemudoma zahtevati druge,
za izvajalca javnih služb sprejemljive instrumente za zavarovanje plačil, ali drugačen način
plačila. Če naročnik dostopa le-te zahteve ne izpolni, lahko izvajalec javnih služb po preteku
72. ur od predhodnega pisnega obvestila, prekine izvajanje prenosa zemeljskega plina za
naročnika dostopa.
VI. DOLOČANJE KOLIČIN V ČASU OKVARE IN VZDRŽEVANJA
1. Določanje količin v času okvare merilnih naprav
19. člen
(1) V primeru okvare merilnih naprav se šteje, da je bila v času trajanja okvare predana oziroma
prevzeta takšna količina zemeljskega plina, kot je bila povprečna predana količina v treh glede
na odjem plina primerljivih obdobjih pred okvaro, za katere obstajajo registrirani podatki,
oziroma se upoštevajo količine, ki jih beleži merilna naprava naročnika dostopa ob pogoju, da
ustreza vsem merilno-tehničnim predpisom.
(2) V času okvare merilnih naprav, se dnevna količinska odstopanja zaračunajo po ceni CB.
Morebitna prekoračitev kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva se ne
obračuna.
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2. Določanje količin pri menjavi merilnih naprav
20. člen
(1) V primeru redne menjave merilnih naprav na merilnem mestu, kjer ni dvojne meritve in
naročnik dostopa prevzema zemeljski plin, velja, da je bilo v času menjave vsako uro predana
količina enaka povprečni urni količini zemeljskega plina zadnjih treh ur pred menjavo oziroma
se upošteva urna količina zabeležena na merilni napravi naročnika dostopa.
(2) V času menjave merilnih naprave se dnevna količinska odstopanja zaračunajo po ceni CB.
Morebitna prekoračitev kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva se ne
obračuna.
3. Obračun prekoračitev in odstopanj v času izrednih vzdrževalnih del
21. člen
V primeru izrednih nenapovedanih vzdrževalnih del, pregledov, remontov, preizkusov ali
kontrolnih meritev na plinovodnem omrežju, ko pride do motenj pri prenosu se dnevna količinska
odstopanja zaračunajo po ceni CB. Prekoračitev kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega
dneva se ne obračuna.

VII. VIŠJA SILA IN VELJAVNOST POGODB O DOSTOPU
1. Višja sila
22. člen
(1) Nastanek višje sile in iz nje izvirajoče posledice se presojajo v skladu s splošnimi
obligacijskimi pravili in pravilnikom.
(2) Dokazno breme v zvezi s posledicami neizpolnitve pogodbenih obveznosti nosi tista
pogodbena stranka, ki se želi rešiti odgovornosti tako, da se sklicuje na višjo silo.
(3) Ob nastanku višje sile je dolžna pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, nemudoma
obvesti drugo pogodbeno stranko o nastali višji sili. Naročnik dostopa in izvajalec javnih služb
nemudoma izvedeta potrebne ukrepe, da se škodno delovanje višje sile in njene posledice
čim prej in čim bolj omejijo.
(4) Za čas trajanja višje sile sta pogodbeni stranki prosti obveznosti predaje oziroma prevzema
zemeljskega plina in s tem povezane odškodninske odgovornosti. V primeru, da višja sila
traja več kot tri mesece, se pogodbeni stranki dogovorita o spremembi pogodbe o dostopu do
prenosnega omrežja.

2. Veljavnost pogodb o dostopu
23. člen
(1) Pogodbo o dostopu sklepata naročnik dostopa in izvajalec javnih služb za koledarsko leto, s
tem da najkrajše obdobje znaša eno koledarsko leto, najdaljše pa 25 koledarskih let, razen:
(a) kadar gre za novi priključek na prenosno omrežje in je začetek dostopa možen med letom,
v skladu s prvim in drugim odstavkom 10. člena pravilnika,
(b) v primerih iz tretjega odstavka 10. člena pravilnika.
(2) Šteje se, da imajo upravičeni odjemalci, ki so imeli na dan 24. januarja 2003 sklenjeno
dolgoročno kupoprodajno pogodbo za zemeljski plin z izvajalcem javnih služb, s tem tudi že
sklenjeno pogodbo o dostopu v enakem obsegu, trajanju in na način, kot to določa dolgoročna
kupoprodajna pogodba za zemeljski plin in na tej osnovi najavljeni potrebni elementi za
sklenitev vsakokratne letne pogodbe o dostopu.
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3. Najpomembnejša razloga za prenehanje pogodbe o dostopu
24. člen
Najpomembnejša razloga za prenehanje pogodbe o dostopu sta:
(a) potek veljavnosti pogodbe o dostopu in
(b) uvedba stečajnega likvidacijski postopka nad naročnikom, skladno z zakonom o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 45/94-ust. zak., 74/94-odl. US, 8/96-odl. US, 25/97ZJSRS, 8/96-odl. US, 1/99-ZPPSL-A, 1/99-ZNIDC, 52/99, 101/01-odl. US in 58/03-ZZK-1).

VIII. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Okvirne cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se za
koledarsko leto 2004.
Št. 490
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.

Soglašam!
mag Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor
in energijo

Geoplin d.o.o. Ljubljana
glavni direktor
mag. Janez Možina l. r.
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PRILOGA
Cene prenosa in sistemskih storitev za leto 2004

Tabela 1: Cene prenosa
Št. Tarifna postavka

Oznaka

Cena

1

Osnovna cena storitve prenosa (SIT/(Sm3/dan)/leto)

CPK

1.052,53

2

Cena zemeljskega plina za lastno rabo (SIT/Sm3)

CLR

CB

Tabela 2: Cena plina za izravnavo dovoljenih dnevnih količinskih odstopanj
Št. Postavka

Oznaka

Cena
(SIT/Sm3

1

Cena plina za negativno dovoljeno dnevno količinsko
odstopanje – primanjkljaj

C1

115 % CB

2

Cena plina za pozitivno dovoljeno dnevno količinsko
odstopanje – presežek

C2

91% CB

Tabela 3: Cena plina za izravnavo nedovoljenih dnevnih količinskih odstopanj
Št. Postavka

Oznaka

Cena
(SIT/Sm3)

1

Cena plina za negativno nedovoljeno dnevno količinsko
odstopanje – primanjkljaj

C3

159 % CB

2

Cena plina za pozitivno nedovoljeno dnevno količinsko
odstopanje – presežek

C4

68 % CB

Oznaka

Cena

CPK

1,10 CPK

CC

12,8 %
CPK

Tabela 4: Cene prekoračitev
Št. Postavka
1 Cena prekoračitve prenosne kapacitete (SIT/Sm3/dan)
2

Cena prekoračitve tolerance dovoljenega kumulativnega
odstopanja v obračunskem dnevu (SIT/Sm3)

CB…. povprečna cena zemeljskega plina na slovenski meji
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
5592.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica
ob Sotli

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list, št. 29/97) in 15. člena statuta Občine
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99), je Občinski svet
občine Bistrica ob Sotli na 8. redni seji dne 20. 11. 2003
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob
Sotli
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 28/1).
2. člen
Dopolni se 4. člen odloka tako, da se k lokalnim cestam (LC) za zaporedno številko 8 doda:

Zap.
št.
1.

Šifra
lokalne
ceste
318081

Začetek
lokalne
ceste
318080

Potek lokalne
ceste

Konec lokalne
ceste

Kunšperk-Orešje

Sv. Marjeta

Dolžina
lokalne
ceste
4806

Dolžina
v Občini
B. ob Sot.
4806

Dolžina
v sosednji
občini
0

Namen
uporabe
V

Skupna dolžina LC znaša 46,853 km.
3. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se pri zaporedni
št. 81. spremeni potek javne poti in sicer:
Zap. št. Šifra javne poti
81.
818830

Začetek javne poti
423

Potek javne poti
Motel-Osojnik

Konec javne poti
Osojnik( Kopič)

Dolžina javne poti v (m)
650

Spremeni se 5. člen odloka tako, da se črta zaporedna
št. 82.
Skupna dolžina JP znaša 68, 057 km.
4. člen
Doda se 5.a. člen, ki se glasi:
Cesta Zg. Trebče – Zagaj v dolžini 1628 m se iz javne
poti prekategorizira v gozdno cesto.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0008/03-07
Bistrica ob Sotli, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

Namen uporabe
V
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Št.

BOHINJ
5593.

Skupina/podskupina konto

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Bohinj za leto 2003

42
43

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
ter 16., 102., 107., 108., 113., in 119. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 3/99 in 1/03)
je Občinski svet občine Bohinj na 10. redni seji dne 18. 12.
2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Bohinj za leto 2003
1. člen
Spremeni se 10. člen odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2003 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/03),
ki obsega:
(1) Konsolidacija Proračuna občine in finančnih načrtov Krajevnih skupnosti Občine Bohinj se za leto 2003 na
ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v 000
SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina konto

I.
70

71

72

73
74
II.
40

41

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javno finančnih institucij
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva izločena v rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
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v 000 SIT

845.763
750.049
444.765
249.363
115.784
79.618
305.284
118.582
2.620
7.900
159.066
17.116
8.444
8.444
–
100
100
87.170
87.170
894.057
429.823
94.074
13.470
305.875
5.000
11.404
277.938
56.139
83.635
32.432
105.732

46

III.

Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Zaračunani odhodki določenih
uporabnikov enotnega kontnega načrta
460 Stroški materiala
461 Splošni stroški materiala
464 Stroški dela
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapit. deležev
(440+441+442)
44 Dana posojila in povečanje kap. 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
VII. Zadolževanje (50)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
55 Odplačilo dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.)

v 000 SIT

136.556
136.556
49.740
49.740
–
–
–
–
–48.294

3.500
3.500
3.500
–
6.590
6.590
2.630
2.500
1.460
–3.090
–
–
–
5.867
5.867
5.867
–57.251
–57.251
57.251

(2) Primanjkljaj, ki ga izkazuje konsolidacija Proračuna občine Bohinj in finančnih načrtov Krajevnih skupnosti Občine Bohinj za leto 2003 se financira iz naslova
presežka sredstev na računih na dan 31. 12. 2002 v
višini 57,251.399,32 SIT.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2003 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/03), ki se glasi:
(1) V splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za nepredvidene naloge se izloči 0,68% prihodkov
iz
Bilance
prihodkov
in
odhodkov
oziroma
5,704.090,43 SIT.
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 25. člena odloka o proračunu Občine Bohinj za 2003 (Uradni vestnik Občine
Bohinj št. 2/03), ki se glasi:
(1) V proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski
sklad, se izloči 0,65% prejemkov proračuna oziroma
5,500.000 SIT.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu.
Št. 403-02-3/2003
Bohinjska Bistrica, dne 18. decembra 2003.
Županja
Občine Bohinj
Evgenija Kegl Korošec, univ. dipl. inž. agr. l. r.

BRASLOVČE
5594.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi prve alinee 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi 58. do 63.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS,
št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92), 180. člena
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),
218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, s spremembami) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je
Občinski svet občine Braslovče na 10. redni seji dne 17. 12.
2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V občini Braslovče se za uporabo stavbnega zemljišča
na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu nadomestilo).
2. člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
3. člen
Kot zazidano stavbno zemljišče se po tem odloku šteje
zemljišče, na katerem so gradbene parcele z zgrajenimi
stavbami in gradbeno inženirskimi objekti, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če stavba
gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve
za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus) pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške
parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
štejejo zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih
in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja
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gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
4. člen
Nadomestilo se plačuje od:
– stanovanjskih površin,
– površin namenjenih za počitek in rekreacijo,
– površin namenjenih za poslovne – proizvodne dejavnosti,
– nezazidanih stavbnih zemljišč.
Za določitev površin za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se šteje:
Koristna stanovanjska površina stanovanj in počitniških
objektov je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v
stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih
prostorov stanovanja in pomožnih prostorov ter čista tlorisna
površina prostostoječih garaž in vseh ostalih objektov, ki
niso namenjeni za družbene dejavnosti, proizvodnjo, poslovno dejavnost ali družbeno preskrbo. Za odmero stanovanjske površine v večstanovanjskih hišah se upošteva površina, ki je določena v najemni oziromakupni pogodbi
stanovanja.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora (pisarne, hodniki, sanitarije, umivalnice, garderobe, garaže in drugi zaprti prostori) in vseh prostorov, ki so
funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (parkirišča,
pokrita in nepokrita skladišča).
Poslovni prostor se po tem odloku deli v štiri skupine:
– poslovni prostor, ki se uporablja za družbene dejavnosti;
– poslovni prostor za proizvodne namene, ki se uporablja za proizvodnjo ali za skladiščenje;
– poslovni prostor, ki se uporablja za poslovne dejavnosti, razen družbenih dejavnosti;
– poslovni prostor, ki se uporablja za družbene preskrbo.
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
5. člen
Nadomestilo je dolžan plačati neposredni uporabnik
stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziroma
lastnik ali imetnik pravice razpolaganja.
Za pobiranje, izterjavo, nadziranje, plačevanje in evidentiranje plačevanja nadomestila je pristojno Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje, Izpostava
Žalec (v nadlajnjem besedilu: Davčni urad).
Davčni urad začne postopek za odmero nadomestila
na podlagi podatkov, ki jih ažurira in pripravlja pristojna služba občinske uprave Občine Braslovče.
Občinska uprava pridobiva podatke na podlagi prijave
lastnika stavbnega zemljišča, na podlagi evidence izdanih
gradbenih dovoljenj in ostalih uradnih evidenc. Zavezanec
iz prvega odstavka tega člena je dolžan občinski upravi
prijaviti uporabo stavbnega zemljišča vključno z vsemi spremembami v roku 30 dni od pričetka uporabe oziroma nastanka spremembe.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Zavezancem za plačilo, ki občinski upravi podatkov ne
sporočijo, lahko ta odmeri nadomestilo v višini:
– za uporabo stanovanjske površine v večstanovanjskih objektih,
– za uporabo stanovanjske površine v individualnih stanovanjskih hišah 250 m2,
– za uporabo površine za počitek in rekreacijo 150
m2 ,
– za poslovne površine 500 m2, oziroma če občina
oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2
površine, pa zavezanec podatkov ne sporoči, lahko odmeri
nadomestilo od celotne površine, ki jo uporablja zavezanec.
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jekte in naprave. Pri določitvi elementa pod točko 1 se
smatra, da je cestišče urejeno, v kolikor dovozni priključek v
makadamski izvedbi ni oddaljen od asfaltiranega vozišča
več kot 250 m. Za objekte pod točko sedem in osem pa je
izhodišče v možnosti neposredne uporabe.
9. člen
Znotraj območja iz 6. člena tega odloka se stavbno
zemljišče uvršča glede na namembnost zemljišča na:
1. stanovanjske in počitniške namene;
2. namene družbenih dejavnosti;
3. proizvodne namene;
4. poslovne namene in
5. namene družbene preskrbe.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
10. člen
Za smotrnost izkoriščanja zemljišča oziroma stavbe se
pri stanovanjskem objektu določijo naslednji kriteriji za znižanje višine nadomestila in sicer:
1. stavba s tremi do štirimi stanovanji;
2. stavba s petimi do desetimi stanovanji;
3. stavba z enajstimi do dvajsetimi stanovanji;
4. stavba z enaindvajsetimi in več stanovanji.

6. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo, so naslednja
naselja: Braslovče, Rakovlje, Parižlje, Kamenče, Male Braslovče, Glinje, Gomilsko, Grajska vas, Letuš, Orla vas, Poljče, Preserje, Spodnje Gorče, Šentrupert, Šmatevž, Topovlje, Trnava, Zakl, Zgornje Gorče, Dobrovlje, Podvrh in
Podgorje pri Letušu.

11. člen
Za motnje pri uporabi zemljišča oziroma stavbe se pri
stanovanjskem objektu oziroma stanovanju določijo kriteriji
za znižanje višine nadomestila, in sicer:
1. zaradi hrupa v petdesetmetrskem pasu ob avtocesti;
2. zaradi hrupa v tridesetmetrskem pasu ob magistralni
cesti.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
Za določitev višine nadomestila se uporabljajo naslednja merila:
1. stopnja komunalne opremljenosti zemljišča;
2. namembnost zemljišča oziroma lokacije;
3. smotrnost izkoriščanja zemljišča oziroma stavbe;
4. motnje pri uporabi zemljišča oziroma stavbe.

12. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja.

8. člen
Stopnja komunalne opremljenosti zemljišča se določi
glede na možnost priključitve na komunalno omrežje in možnost neposredne uporabe komunalnih naprav in sicer:
1. urejeno cestišče (asfalt, beton, tlak);
2. neurejeno cestišče (makadam);
3. možnost priključitve na vodovod;
4. možnost priključitve na električno omrežje;
5. možnost priključitve na kanalizacijo;
6. možnost priključitve na toplovodno omrežje;
7. javna razsvetljava;
8. zelenica na funkcionalnem zemljišču.

13. člen
Stopnja komunalne opremljenosti se glede na vrsto
komunalnih objektov in naprav ovrednoti:
Vrsta komunalnih objektov in naprav število točk
1. dostop po urejenem cestišču
2. dostop po neurejenem cestišču
3. možnost priključka na vodovod
4. možnost priključka na kanalizacijo
5. možnost priključka na električno omrežje
6. možnost priključka na toplovodno omrežje
7. javna razsvetljava dostopne ceste
8. zelenica na funkcionalnem zemljišču

Temeljno izhodišče za določitev stopnje komunalne
opremljenosti je za elemente pod točko tri, štiri, pet in šest
možnost priključitve stavbnega zemljišča na komunalne ob-

za stan. in
počit. namene
15

14. člen
Namembnost zemljišča se ovrednoti s točkami:

družb. dej.

proizv. namen

posl. namen

45

110

120

15. člen
Za smotrno uporabo zemljišča se skupno število točk
zniža in sicer;
Število stanovanj
1. pri stavbi s tremi do štirimi stanovanji
2. pri stavbi s petimi do desetimi stanovanji
3. pri stavbi z enajstimi do dvajsetimi stanovanji
4. pri stavbi z enaindvajsetimi in več stanovanji

v%
5
10
15
20

41
20
10
20
10
5
12
9

namen družb.
preskrbe
60

16. člen
Za motnje pri uporabi stanovanjskega prostora zaradi
hrupa se skupno število točk zniža:

1. v petdesetmetrskem pasu ob avtocesti
2. v tridesetmetrskem pasu ob magistralni cesti

v%
10
10
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IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

17. člen
Poleg primerov, navedenih v prvem in drugem odstavku 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS,
št. 18/84, 33/89), so oproščeni plačila nadomestila tudi
občani, ki prejemajo stalno socialno pomoč ali varstveni
dodatek k pokojnini.
Zavezanci, ki jih prizadene elementarna nesreča (poplava, potres, požar, plaz) so lahko oproščeni plačila nadomestila za določen čas – eno leto.
Zavezance – pravne osebe ali samostojne podjetnike,
se lahko oprosti plačila nadomestila za določen čas enega
leta, če so v preteklem letu:
– zgradili ali kupili poslovno ali proizvodno stavbo
– zaposlili nove delavce.
Število novo zaposlenih
5 – 10
11 – 30
31 – 50
51 in več

Višina oprostitve (v%)
25
50
75
100

Vlogo za oprostitev plačila nadomestila po 1., 2. in
3.odstavku tega člena, z dokaznimi listinami vložijo zavezanci pri občinski upravi v zadnjem mesecu tekočega leta.
Na podlagi predloženih dokazil občinska uprava odloči o
oprostitvi. Oprostitev je možna največ za dobo enega leta.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

Uradni list Republike Slovenije
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja organ, ki ga
določi direktor občinske uprave. Postopek o prekršku se
uvede na zahtevo pristojnega organa občinske uprave.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju
občine Žalec za območje Občine Braslovče (Uradni list SRS,
št. 19/78, 34/79, 9/80, 14/80, 16/80, 21/81, 1/82,
36/83).
25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. 1. 2004.
Št. 423-06/01/03
Braslovče, dne 17. decembra 2003.

18. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in stavbe, ki
so v lasti občine Braslovče.
19. člen
Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz
13. do 17. člena tega odloka, pomnoži s površino zavezančevega zazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila za tekoče leto.
Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče se določi tako, da se upošteva desetina skupnega števila točk iz 13. in 14. člena tega odloka. Tako
dobljena vrednost točke se pomnoži z vrednostjo točke
za tekoče leto in površino zemljišča.
20. člen
Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Braslovče, ki ga sprejme občinski svet
občine za tekoče odmerno leto. V primeru, da sklep ni
sprejet, velja vrednost točke iz prejšnjega leta.
21. člen
Vsa sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, so prihodek proračuna Občine Braslovče in se namensko uporabljajo za pridobivanje, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč ter investicije in
vzdrževanje komunalne infrastrukture na območju vseh
naselij v občini Braslovče.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne vloži prijave za nadomestilo ali če
v prijavi izkaže neresnične podatke.

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

5595.

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

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 70/00, 100/00, 87/01,
16/02, 51/02) je Občinski svet občine Braslovče na seji
dne 17. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Braslovče znaša
0,074 SIT.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja od 1. 1. 2004 dalje do določitve nove vrednosti
točke.
Št. 42008/02/2003
Braslovče, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

Uradni list Republike Slovenije

CANKOVA
5596.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Cankova v letu 2004

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 89/99)
in 99. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št.
21/99, 12/01 in 69/02) je župan Občine Cankova dne
12. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Cankova v letu 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cankova za leto 2004
se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v istih
obdobjih po proračunu za leto 2003.
3. člen
Prihodki in njihova razdelitev po tem odloku so sestavni
del proračuna Občine Cankova za leto 2004.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2003.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
od 1. 1. 2004 do sprejetja proračuna Občine Cankova za
leto 2004 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2004.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Cankova
za leto 2004, župan obvesti občinski svet, nadzorni odbor
in proračunske porabnike.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 1. 2004 dalje.
Št. 40305-28/2003
Cankova, dne 12. decembra 2003.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

CELJE
5597.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Bežigrad–Bukovžlak in Vrhe

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 12. v
povezavi s 23. in 175. členom zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta

Št.
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Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji
30. 9. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, objavljen v Uradnem listu
SRS, štev. 10/89, se za območje Bežigrad-Bukovžlak(proj. št. 65/87 RCC TOZD Planiranje) spremeni in
dopolni po projektu štev. 66/03-01, ki ga je izdelala
Vizura d.o.o. Celje in za območje Vrhe (proj. št. 64/87
RCC TOZD Planiranje) po projektu štev. 022/03-02, ki
ga je izdelala Vizura d.o.o. Celje.
2. člen
2. člen »Odloka« se spremeni in dopolni tako, da se
drugi odstavek zamenja z novim odstavikom, ki glasi:
»Ureditveno območje Vrhe je omejeno na severu z
obstoječo pozidavo na njeni severni strani vključno s cerkvijo Sv. Martina in cerkvijo Sv. Ane ter z južno mejo
odlagališča sodre in piritnih ogorkov v Bukovžlaku, na
vzhodu meja sovpada z mejo Mestne občine Celje, na
jugu z zazidalnim načrtom gospodarska cona Štore in na
jugozahodu z glavno cesto G II – 107/1274 ter s strnjeno
pozidavo Teharje.
3. člen
3. člen odloka se dopolni z novimi ureditvenimi območji z oznakami 18a, 19a, 20a, 21a in 22a, 41b, 42b,
43b, 44b, 45b in sicer za naslednje posege v prostor:
– za dopolnilno stanovanjsko gradnjo,
– za gradnjo nadomestnih stanovanjskih in gospodarskih objektov,
– za prizidave, nadzidave in adaptacijo obstoječih
objektov,
– za spremembe namembnosti obstoječih objektov
za obrtne ali uslužnostne dejavnosti ob pogoju upoštevanja normativov za varstvo pred hrupom in drugih emisij,
izjemoma so za navedene dejavnosti mogoče tudi gradnje prizidkov k obstoječim stanovanjskim objektom.
4. člen
6. člen se spremeni in dopolni tako, da se za poglavjem »urbanistično in arhitektonsko oblikovanje« doda nov
odstavek, ki glasi:
»V ureditvenih območjih z oznakami 18a, 19a, 20a,
21a in 22a, 41b, 42b, 43b, 44b, 45b je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– V opredeljenih ureditvenih območjih z oznakami
18a, 19a, 20a, 21a in 22a, 41b, 42b, 43b, 44b, 45b se
morajo novogradnje prilagoditi obstoječi arhitekturi:
– Dovoljena je gradnjo visokopritličnih, izjemoma tudi enonadstropnih stanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih objektov.
– Tlorisne dimenzije novih objektov so dopustne v
okvirnih tlorisnih gabaritih ca. 10 x 12 m.
– Prizidki so dopustni le do višine osnovnih oziroma
sosednjih objektov.
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– Novih prostostoječih delavnic oziroma poslovnih
objektov ni dovoljeno graditi. Gradnja teh je dopustna le v
okviru stanovanjskih objektov kot prizidave ali spremembe namembnosti le-teh.
– Pri vseh novogradnjah je mogoče za bivalne prostore izkoristiti tudi mansarde.
– Strehe naj bodo simetrične dvokapnice v naklonu
od 30°-45°.
– Mogoče je tudi sodobnejše oblikovanje objektov
ob pogoju upoštevanaj stavbnih mas obstoječe arhitekture naselja, kar velja tudi za ostala ureditvena območja.
Za poglavjem »Pogoji komunalnega urejanja« se doda nov odstavek, ki glasi:
– vsa nova ureditvena območja se morajo prometno
navezovati na javne poti in lokalno cesto oziroma si morajo graditelji zagotoviti služnostne pravice preko privatnih
zemljišč
– oskrba z vodo je mogoča iz javnega vodovodnega
sistema Celja
– meteorne vode s streh morajo biti morajo biti preko peskolovov speljane v meteorno kanalizacijo, ki mora
imeti izliv v površinski odvodnik. Za odvajanje fekalnih
vod je potrebno zgraditi kanalizacijski sistem, ki se bo
priključeval na RZ-10, začasno pa je mogoče odpadne
vode čistiti v individualnih čistilnih napravah, kar velja za
celotno območje PUP Vrhe.
– Oskrba novih objektov z električno energijo bo
mogoča iz TP 10 kV Ana.
– Priključevanje novih objektov na telefonsko omrežje bo mogoče na obstoječi sistem.
– Za potrebe mobilne telefonije je po potrebi mogoča postavitev baznih antenskih postaj v skladu s pogoji
varstva okolja.
– Za vse novozgrajene objekte mora biti organiziran
odvoz odpadkov.
5. člen
9. člen odloka se dopolni z novima odstavkoma, ki
glasita:
– za vse novogradnje in druge posege v prostor je
potrebno predhodno geološko mnenje
– vse novogradnje in drugi posegi v prostor ne smejo povečati emisij v okolje
6. člen
Projekta iz 1. člena tega odloka sta na vpogled pri
pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti
Oddelku za okolje in prostor.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-004/2003-8
35005-007/2003-8
Celje, dne 30. septembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Uradni list Republike Slovenije

CERKNICA
5598.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Cerknica

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 133. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 7. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Cerknica
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št.
51/96 in 61/96) se v 2. členu doda nov odstavek, ki
glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se
plačuje tudi od površine stavbne parcele, na kateri stoji
stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt javne
gospodarske infrastrukture. V objektih z več uporabniki
se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
tudi od sorazmernega dela gradbene parcele, na kateri
stoj objekt.
Če stavba še nima določene stavbne parcele, se do
njene določitve nadomestilo odmerja od površine stavbe
pomnožena s faktorjem 1.5.«
2. člen
12. člen se spremeni, tako, da glasi:
»Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in
poslovnih stavb.
Višina nadomestila za kvadratni meter nezazidanega
stavbnega zemljišča se določi po številu točk glede na
razporeditev zemljišč v ustrezno cono, po tabeli iz 9.
člena odloka ter vrednosti točke. Višina nadomestila za
kvadratni meter nezazidanega stavbnega zemljišča je znesek števila točk in vrednosti točke.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča, pa se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki so namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in
otroškega varstva, šolstva, kulturo, znanosti in športa in
javne uprave, ki so nezazidana stavbna zemljišča, na katerih je dopustna gradnja objektov gospodarske javne
infrastrukture.«
3. člen
V 11. členu se doda novi odstavek, ki glasi:
»Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte v
lasti Občine Cerknica, kateri so namenjeni za opravljanje
njene lastne dejavnosti in dejavnost zavodov, ki jih je
ustanovila Občina Cerknica in se njihova osnovna dejavnost financira iz občinskega proračuna.«
4. člen
V 19. členu se črta drugi odstavek.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 41400-1/2003
Cerknica, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

5599.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

Na podlagi 218. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 138. člen
statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) ter 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 51/96) je
Občinski svet občine Cerknica na 7. redni seji dne 17. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
I
Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Cerknica za leto 2004 znaša mesečno:
– za poslovne, počitniške in proizvodne namene
– za stanovanjske, in družbene namene
– za nezazidana stavbna zemljišča

0,1682 SIT/m2
0,0671 SIT/m2
0,0290 SIT/m2

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2004 dalje.
III
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča Cerknica (Uradni list RS, št. 13/99), ki ga je
Občina Cerknica uporabljala do sprejema tega sklepa.
Št. 41400-2/2003
Cerknica, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

DOBRNA
5600.

Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Dobrna

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena zakona o
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stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z
58.-63. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 44/
97) ter na podlagi 15. in 83. člena statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski
svet občine Dobrna na 11. redni seji dne 8. 12. 2003
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODLOKA
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Dobrna
1. člen
3. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 1/00) se v
celoti spremeni in glasi:
»3. člen
Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na
katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo
stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za
zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške
parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s
faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.«
2. člen
V 4.členu, se za zadnjo besedo prvega stavka črta
pika ter doda besedilo »ter od vseh za zapuščenih objektov«.
Za prvim odstavkom 4. člena se doda nov drugi odstavek, dosedanji drugi odstavek pa postane tretji odstavek, ki
glasi:
»Za zapuščene objekte se štejejo objekti, če se ugotovita oba kriterija za stanje objekta, da je objekt:
– nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti,
– nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega
stavbnega zemljišča, ki je objekt, ki ni vzdržan v skladu z
Odlokom o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu
naselij v Občini Dobrna.«
3. člen
V 10.členu se v točki 1.se za besedama »gospodarske
namene« in za tem besedilom postavljeno vejico vstavi besedilo «ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture«.
V 10. členu, 2. točka, se za besedami «javne gospodarske službe« in za tem besedilom postavljeno vejico, doda besedilo »ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture«.
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V 10. členu, 3. točka, se za besedami »in osebne
storitve« in za tem besedilom postavljeno vejico, doda besedilo »v kolikor se nadomestilo ne plačuje skladno z določilom tretjega odstavka 12. člena«.
V 10. členu se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. Zapuščeni objekti
400 400 400 400«
4. člen
Za 12. členom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Nadomestilo se ne plačuje za objekte in gradbene parcele
v lasti Občine Dobrna, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Dobrna. Nadomestilo se ne plačuje tudi za prostore, ki jih uporabljajo humanitarne organizacije in društva, ki imajo sedež
na območju Občine Dobrna.«
5. člen
Ostala določila odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrna ostanejo v veljavi.
6. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrna se
objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 8 dan po objavi.
Št. 015-02-0015-1/2003-1
Dobrna, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

5601.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Dobrna za leto 2004

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 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
11. redni seji dne 8. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Dobrna za leto 2004
I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto
2004 znaša 0,0768.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 015-02-0015-2/2003-1
Dobrna, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

Uradni list Republike Slovenije

DOBROVA-POLHOV GRADEC
5602.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na
območju občine

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00 in 78/03) in 16. člena statuta
Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, 252/99) je
Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 9. redni
seji dne 17. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcih na območju
občine
I
Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine znašajo mesečno na otroka (zneski v SIT):
1. Oddelek starostne skupine od 1 do 3 let
2. Oddelek starostne skupine od 1 do 3 let do
4 ure z malico in kosilom
3. Oddelek starostne skupine od 1 do 3 let
do 4 ure z malico
4. Oddelek starostne skupine nad 3 do 6 let
in kombiniran oddelek
5. Oddelek starostne skupine nad 3 do 6 let
do 4 ure z malico in kosilom
6. Oddelek starostne skupine nad 3 do 6 let
do 4 ure z malico

75.644
45.386
34.039
62.389
37.434
28.073

II
Stroški živil znašajo 395 SIT na dan oziroma 8.690
SIT mesečno.
III
V primeru predhodno napovedane odsotnosti otroka,
se za vsak dan odsotnosti plačilo staršev zniža za stroške
živil.
Starši otrok, za katere je Občina Dobrova-Polhov Gradec po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko
uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do
31. avgusta in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v
trajanju 30 koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim
dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% od
plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za
program vrtca.
IV
Višino plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00 in 92/02).
Starši pravico do znižanega plačila uveljavljajo z vlogo
pri pristojnem občinskem organu.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. 1. 2004.
Št. 015-03-4341/03
Dobrova, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5603.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v
povezavi 58. do 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št.
24/92) ter na podlagi 16. člena statuta Občine DobrovaPolhov Gradec (Naš časopis 252/99) je Občinski svet
občine Dobrova- Polhov Gradec na 9. redni seji dne
17.12. 2003 sprejel

Št.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 015-03- 4342/2003
Dobrova, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak, u.d.v.i, l. r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 106/99) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski,
počitniški ali poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče.
Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča,
na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je
na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z
gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso
objekti gospodarske javne infrastrukture.
1. V zgradbi je površina funkcionalne enote čista
tlorisna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (stanovanje, poslovni prostor, garaža …). Upoštevajo
se samo zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze.
2. Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča,
nepokrita skladišča, delavnice na prostem,…), ki je namenjena poslovni dejavnosti.
3. Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in
poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva,
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
V primeru, da gre za zemljiško parcelo, na kateri
stoji stavba se nadomestilo za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča odmeri od površine, ki se izračuna
tako, da se od celotne površine zemljiške parcele odšteje površina gradbene parcele, če je le-ta določena oz.
površina fundusa pomnožena s faktorjem 1,5. Za takšen
preostanek površine se bo nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča odmerjalo samo v primeru,
če je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da ga je
mogoče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo.«
2. člen
Črta se drugi odstavek 22. člena.
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DRAVOGRAD
5604.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dravograd za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dravograd (MUV, št.
22/03) je Občinski svet občine Dravograd na 12. seji dne
2. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dravograd za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2003
spremeni in dopolni odlok o proračunu občine Dravograd
za leto 2003, ki je bil objavljen v MUV, št. 5/03.
2. člen
Spremeni se 2.člen, ki se glasi:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

72

74
II.

v SIT
Proračun leta 2003

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 1.171,388.100
Tekoči prihodki (70+71)
736,567.000
Davčni prihodki
603,597.000
700 Davki na dohodek in dobiček
404,587.000
703 Davki na premoženje
130,607.000
704 Domači davki na blago in storitve 68,403.000
706 Drugi davki
Nedavčni prihodki
132,970.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
40,237.000
711 Takse in pristojbine
4,900.000
712 Denarne kazni
91.000
714 Drugi nedavčni prihodki
87,742.000
Kapitalski prihodki
68,578.200
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
11,000.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
57,578.200
Transferni prihodki
366,242.900
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
366,242.900
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1.263,227.392
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Skupina/Podskupina kontov

40

41

42
43
III.

Uradni list Republike Slovenije

v SIT
Proračun leta 2003

Tekoči odhodki
279,715.554
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
63,878.799
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
12,163.401
402 Izdatki za blago in storitve
197,218.562
409 Rezerve
6,454.792
Tekoči transferi
413,295.480
410 Subvencije
18,340.134
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
79,404.255
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
89,385.041
413 Drugi tekoči domači transferi
226,932.692
Investicijski odhodki
519,296.358
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
519,296.358
Investicijski transferi
50,920.000
430 Investicijski transferi
50.920.000
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
-91,839.292

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
(440+441+442+443)
44 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)
Stanje sredstev na računih
dne 31. 12. preteklega leta

40,000.000
40,000.000
40,000.000

plava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, ekološke nesreče
in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. O uporabi
sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do
višine 20% proračunske rezerve odloča župan/ja. O svoji
odločitvi obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno v tem členu, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
4. člen
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/2003-31
Dravograd, dne 2. decembra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

5605.

Sklep o spremembi sklepa o parkirnih conah,
višini in času obračunavanja parkirnin

Na podlagi odloka o parkirnem redu na območju občine Dravograd (MUV, št. 15/89) in odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o parkirnem redu na območju občine
Dravograd (MUV, št. 18/03), je Občinski svet občine Dravograd na 12. seji dne 2. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o parkirnih conah, višini in
času obračunavanja parkirnin
I
Spremeni se 4. točka sklepa št. 062-2/2002-9 z dne
31. 7. 2003 tako, da se glasi:
»Višina parkirnine znaša 50 SIT za vsako uro.«
II
Spremeni se prvi stavek 5. točke sklepa št. 0622/2002-9 z dne 31. 7. 2003 tako, da se glasi:
»Na parkiriščih iz 2. točke tega sklepa je parkiranje
omejeno na največ 60 minut.«
III
Vsa ostala določila sklepa ostanejo nespremenjena.

-51,839.292
40,000.000
91,839.292
51,839.292

3. člen
Spremeni se 7.člen, ki se glasi:
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva v višini
0,5% prejemkov proračuna za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva rezerve se uporabljajo
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, po-

IV
Ta sprememba sklepa št. 062-2/2002-9 z dne 31. 7.
2003 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 062-2/2003-12
Dravograd, dne 2. decembra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.
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IDRIJA
5606.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Idrija

Na podlagi 29. in 49. 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) in drugega odstavka 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št.
1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 10. redni
seji dne 18. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Idrija
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Idrija (Uradni list RS, št. 33/01) se drugi
odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
“Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila,
pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka
dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan,
direktor občinske uprave in predstojnik Službe za protokol,
stike z javnostjo in prireditve, po pooblastilu župana in direktorja občinske uprave pa tudi predstojniki drugih služb občinske uprave ali drug delavec občinske uprave.”
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se sedma alinea spremeni
tako, da se glasi:
“– služba za protokol, stike z javnostjo in prireditve,”.
Drugi odstavek 6. člena se črta.
3. člen
V 7. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
“– pomoč strankam – nudenje splošnih informacij o
upravnih storitvah,”.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se v drugi alinei za besedo
“pomoč” dodata besedi “občinski upravi,”, sedma alinea pa
se spremeni tako, da se glasi:
“– izdajanje soglasij in odmera komunalnih taks.”.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se šesta alinea spremeni
tako, da se glasi:
“– vodenje in nadzor investicij;”.

Št.

– vzpostavitev in upravljanja z geoinformacijskim sistemom,
– zbiranje in obdelava podatkov ter izdelava podatkovnih baz,
– izdelava analiz in sodelovanje pri pripravi programov
razvoja posameznih področij,
– pomoč službam občinske uprave na področju informatike,”.
Dosedanja trinajsta alinea postane šestnajsta alinea.
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V službi za protokol, stike z javnostjo in prireditve
občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– protokolarne zadeve,
– priprava tiskovnih konferenc,
– seznanjanje javnosti o delu občinskega sveta, župana in občinske uprave,
– sodelovanje in pomoč pri pripravi in izvedbi prireditev
v občini Idrija,
– opravlja druge naloge na tem področju.”
10. člen
V drugem odstavku 18. člena se doda nova peta alinea, ki se glasi:
“– organizira in skrbi za opravljanje nadzorstva občinske inšpekcije in občinskega redarstva nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in občinskih predpisov in
drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti;”.
Dosedanja peta, šesta in sedma alinea postanejo šesta,
sedma in osma alinea.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.”
11. člen
V prvem stavku 20. člena se beseda “pravilnikom”
nadomesti z besedo “aktom”.
12. člen
Župan Občine Idrija v roku enega meseca po sprejetju
tega odloka izda nov akt o sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Idrija.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-3/01
Idrija, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

6. člen
Črta se 10. člen.
7. člen
V 11. členu se doda nov četrta alinea, ki se glasi:
“– spremljanje in nadzor državnih pomoči,”.
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
8. člen
V prvem odstavku 13. člena se za dvanajsto alineo
dodajo nova trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta in sedemnajsta alinea, ki se glasijo:
“– koordinira strokovne naloge, ki jih za občino na
področju prostora in varstva okolja opravljajo pravne in fizične osebe,
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5607.

Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov ter naravnih
znamenitosti na območju Občine Idrija

Na podlagi 12. člena zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) in 23.
člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01)
je Občinski svet občine Idrija na 10. redni seji dne 18. 12.
2001 sprejel
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ODLOK
o dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih
znamenitosti na območju Občine Idrija
1. člen
V 2. točki 3. člena odloka o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 16/86 in 17/88 ter
Uradni list RS, št. 56/93 in 45/97) se za tretjo alineo doda
nova alinea, ki se glasi:
“– kripta porušene cerkve sv. Barbare na Mestnem
trgu – domnevna kapela sv. Barbare iz 16. st.,”.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 66000-1/2003
Idrija, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

5608.

Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih
zemljišč v Občini Idrija za leto 2004

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 23. člena
statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) na
10. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v
Občini Idrija za leto 2004

Uradni list Republike Slovenije
– prvo območje:
– drugo območje:
– tretje območje:
– četrto območje:
– peto območje:

Grafične priloge z vrisanimi območji so sestavni del
tega sklepa.
5. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča za leto 2004 znaša:
– prvo območje:
– drugo območje:
– tretje območje:
– četrto območje:
– peto območje:

3. člen
Tako določena izhodiščna cena stavbnega zemljišča
se lahko uporablja v primerih:
– kadar stavbno zemljišče iz prvega ali drugega območja ne presega velikosti 50 m2,
– kadar stavbno zemljišče iz tretjega do petega območja ne presega velikosti 80 m2.
Za prodajo ali nakup stavbnih zemljišč, ki presegajo
navedene površine ali v primeru, da se za prodajo zemljišča
izvede javni razpis, se cena določi na podlagi izvedene
cenitve.
4. člen
Izhodiščna cene kvadratnega metra stavbnega zemljišča se oblikuje glede na območja dejanske rabe in so razdeljena sledeče:

4.500 SIT/m2
3.750 SIT/m2
3.000 SIT/m2
2.250 SIT/m2
1.500 SIT/m2

6. člen
Izhodiščna cena stavbnega zemljišča se korigira s faktorjem 0,3 kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.
7. člen
Odločitev o prodaji ali nakupu stavbnega zemljišča
sprejme Občinski svet občine Idrija na predlog župana.
8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
stopi v veljavo osmi dan po objavi.
Št. 38000-1/02
Idrija, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

1. člen
S tem sklepom se določa izhodiščna cena stavbnih
zemljišč v primerih, ko jih Občina Idrija kupuje oziroma prodaja, upoštevajoč njihovo tržno vrednost in območje kamor
spadajo.
2. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča je določena na osnovi cen, ki jih za posamezna območja predlaga sodno zapriseženi cenilec.

ožji center mesta,
širši center mesta Idrija, center naselja Spodnja Idrija,
ostalo strnjeno naselje mesta Idrija in
naselja Spodnja Idrija,
jedri naselij Črni Vrh in Godovič ter
ostali deli mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija,
vsa ostala stavbna zemljišča v Občini
Idrija.

5609.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2004

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, 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 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in
33/01) je župan Občine Idrija dne 19. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2004,
vendar največ do 31. 3. 2004, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov
(v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2003 in za iste programe
kot v letu 2003.
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2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2003. V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih
glede na stanje 31. december 2003.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto
2004.

Št.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004.
Št. 40304-0001/03
Kozje, dne 15. decembra 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

4. člen
Župan Občine Idrija skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za
dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
RS, uporabljati pa se začne 1. 1. 2004.
Št. 40302-0002/2003-001
Idrija, dne 19. decembra 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

KOZJE
5610.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za
leto 2004

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kozje za leto
2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2004 se
financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Kozje za leto 2003.
2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
od 1. 1. 2004 do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto
2004 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2004.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
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KRIŽEVCI
5611.

Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za
leto 2004

Na osnovi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 3. člena pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 92/02 in 120/03), pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02)
je Občinski svet občine Križevci na 9. seji dne 16. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto
2004
1
Ekonomska cena programa v vrtcu Križevci za leto
2004 je enotna in znaša 64.584 SIT.
2
V primeru otrokove dnevne odsotnosti se zniža cena
samo za stroške neporabljenih živil, korigirano z odstotkom,
ki ga k ceni programa prispevajo starši.
3
V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad
20 delovnih dni) lahko občinska uprava občine Križevci ob
predložitvi ustreznih zdravniških potrdil na osnovi vloge staršev izjemoma zniža plačilo staršev za program vrtca za čas
odsotnosti otroka.
4
V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu
starši plačajo samo za dneve, ko je otrok prisoten v vrtcu.
Za dneve v teh mesecih, ko je otrok odsoten, pa ne plačajo
nič. (Določilo pod 3. in 4. točko velja samo za starše s
stalnim bivališčem v Občini Križevci).
5
Občina pooblašča vrtec, da sprejema vloge, pripravi
izračun in predloge odločb o višini a plačila staršev za otroke, ki so vključeni v Vrtec Križevci. Odločbe o višini plačila
staršev izda občinska uprava.
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6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 032-02-9/03-68
Križevci, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

KRŠKO
5612.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Krško

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 22. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94),
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v
povezavi z 58. – 63. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS,
št. 24/92), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl.
US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US
RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 –
odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 13.
seji dne 18. 12. 2003 in 4. korespondenčni seji, dne
23. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V občini Krško se za uporabo stavbnih zemljišč plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
2. člen
Nadomestilo se plačuje letno od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
1. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na
katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih
prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore)
ugotovljena po določilih Stanovanjskega zakona ter tlorisna
površina prosto stoječih garaž,
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2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom.
Ostala zazidana stavbna zemljišča:
Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se štejejo za odmero nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča
tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč, ipd.,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– kamnolomi in peskokopi,
– površine za dejavnosti ob avtocesti,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov
– javne površine namenjene trajni ali pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice,
– površine na katerih so grajeni daljnovodi, transformatorji in telekomunikacijski vodi in objekti ter vsi ostali
infrastrukturni objekti, ki po zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) niso objekti gospodarske javne
infrastrukture,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje
poslovne dejavnosti.
Za določitev nadomestila za uporabo javnih površin se
upošteva velikost površin po določilih ustrezne odločbe oziroma pogodbe za uporabo javnih površin.
Za določitev površin za ostala zazidana stavbna zemljišča iz tega člena se uporabljajo sledeči kriteriji:
a) Površine nepokritih skladišč, internih parkirišč, delavnic na prostem, ipd. se določijo po vrsti rabe iz zemljiškega katastra, pri čemer se šteje za zazidano stavbno zemljišče vsako zemljišče, ki je opredeljeno po Pravilniku o
vodenju vrste rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradni list
SRS, št. 41/82 in Uradni list RS, št. 52/00 – ZENDMPE) z
vrsto rabe 210 do vključno 215 ali pa je bilo za tako zemljišče izdano lokacijsko, gradbeno ali enotno dovoljenje za
gradnjo pri pristojni upravni enoti. V primeru dvoma se določi površina iz drugih uradnih evidenc ali pa se površina
določi v posebnem ugotovitvenem postopku.
b) Površine peskokopov in kamnolomov se določijo od
dela pridobivalnega prostora po zakonu o rudarstvu (Uradni
list RS, št. 56/99) nadomestilo pa se odmeri od površin za
pisarne, skladiščenje in drugo opravljanje poslovne dejavnosti ter od drugih površin, kot so interne ceste, odprta
skladišča in podobno.
c) Površine za dejavnost ob avtocesti predstavljajo vse
površine, ki so ob avtocesti namenjene za dejavnost ali
parkiranje in niso objekti javne gospodarske infrastrukture,
d) Površine za normalno rabo daljnovodnih stebrov,
transformatorjev in telekomunikacijskih objektov se določijo:
– za daljnovodne stebre, transformatorje in grajene telekomunikacijske objekte kot površina zazidanega stavbnega zemljišča, ki ga objekt zajema,
– za točkovne daljnovodne stebre 5 m2 po stebru,
– za bazne postaje mobilne telefonije kot celotna gradbena parcela bazne postaje, pri baznih postajah, ki so montirane na gradbene objekte pa se upošteva 20 m2 po bazni
postaji.
e) Površine, v katerih so zgrajeni primarni telekomunikacijski vodi, se obračunajo tako, da en dolžinski meter
kabla predstavlja 1 m2 površine.
Zazidana stavbna zemljišča iz prejšnjega odstavka tega
člena od točke c) do e) se točkujejo po enakih kriterijih, kot
za zazidana stavbna zemljišča iz tega odloka brez upoštevanja točk za komunalno opremo iz 13. člena tega odloka.
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje
tudi za stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, ki se
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ne uporabljajo (so nezasedene) ter za opuščena zazidana
stavbna zemljišča. Pri odmeri nadomestila za take objekte
se upošteva zadnja znana namembnost objekta ter dejanska komunalna opremljenost zemljišča.
2. Nezazidana stavbna zemljišča
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
štejejo tista zemljišča, za katera je po izvedbenim prostorskem aktu določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture,
znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča iz prvega odstavka tega člena se
upošteva:
1. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt določa gradbene parcele:
– se določi površina za odmero nadomestila od celotne površine gradbene parcele, na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s prostorskim izvedbenim aktom
določeno, da je zazidljiva za stanovanjske ali poslovne namene,
– za nezazidano stavbno zemljišče iz prejšnje alinee se
po tem odloku šteje le tisto zemljišče, ki predstavlja samostojno gradbeno parcelo ali del takšne parcele po izvedbenem prostorskem aktu, na kateri je mogoče graditi stanovanjsko oziroma poslovno stavbo, in sicer ne glede na
trenutno rabo zemljišča po zemljiškem katastru.
2. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt ne določa
gradbenih parcel:
– se določi površina za odmero nadomestila od celotne površine zemljiških parcel za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da so zazidljive za stanovanjske
ali poslovne stavbe (v nadaljevanju zazidljive parcele) pri
čemer se upošteva:
a) kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki
ima določeno gradbeno parcelo, se ta površina šteje, kot
zazidano stavbno zemljišče in se odšteje od površin zazidljivih parcel, preostali del površine pa tvori površino nezazidanega stavbnega zemljišča od katerega se odmerja nadomestilo;
b) kolikor stoji na površini parcel stavba, ki še nima
določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške
parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s
faktorjem 1,5, preostali del površne takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče v skladu z
določili tega odloka.
Za uradno podlago določitve gradbene parcele se šteje po tem odloku bodisi odločba o funkcionalnem zemljišču
ali dokončno gradbeno dovoljenje. Za objekte zgrajene pred
uveljavitvijo zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor se glede na 46. člen tega zakona šteje, da imajo ti
objekti gradbeno parcelo določeno, kot seštevek površine
zemljišča, na katerem stoji stavba – fundusa in zemljišča,
potrebnega za njeno rabo – funkcionalnega zemljišča.
Za določitev območja pobiranja nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo območja veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (zazidalni načrti in lokacijski načrti) in
vsa območja kasneje sprejetih lokacijskih načrtov v skladu z
zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02)
pod pogojem, da površina gradbene parcele na takem območju presega 600 m2.
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3. člen
Nadomestilo je dolžan plačevati neposredni uporabnik
zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik oziroma
najemnik poslovno-stanovanjskih prostorov).
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Brežice
(v nadaljevanju: davčni urad).
Davčni urad začne postopek za odmero nadomestila
na podlagi prijave zavezanca ali na podlagi podatkov o stavbnem zemljišču, ki jih posreduje davčnemu uradu Občinska
uprava občine Krško. Podatke o zavezancih in stavbnem
zemljišču pridobiva občinska uprava na podlagi prijave neposrednega uporabnika zemljišča, od upravnega organa
pristojnega za izdajo dovoljenja za posege v prostor ter iz
uradnih evidenc. Če občinska uprava ugotovi, da je podan
razlog za izračun nadomestila, za katerega pa ni dobila
prijave, prične postopek po uradni dolžnosti.
Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine
Krško nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in
sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po spremembi.
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za
plačilo dolžan na poziv občinske uprave Občine Krško v
roku 15 dni od prejema poziva, posredovati verodostojne
podatke, ki omogočajo odmero nadomestila.
Spremembe glede zavezanca za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki nastanejo med letom, veljajo
od 1. januarja naslednjega leta, če so na način in v roku, ki
ga je določil ta odlok priglašene pri Občinski upravi.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in
plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo odločbe zakona o davčnem postopku.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
4. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje v mestih Krško in Kostanjevica na Krki, naseljih mestnega značaja Senovo in Brestanica ter naseljih: Leskovec
pri Krškem, Raka, Podbočje, Koprivnica, Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje tudi na drugih območjih, ki so v Prostorskem planu
Občine Krško z namensko rabo določena za stanovanjsko
in drugo kompleksno graditev.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
5. člen
Stavbno zemljišče se glede na namen uporabe razdeli:
– na stavbno zemljišče na stanovanjskem območju,
– na stavbno zemljišče na industrijsko-poslovnem območju.
Razvrstitev v eno od kategorij izključuje istočasno razvrstitev v drugo kategorijo.
6. člen
Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnih
zemljišč na stanovanjskem območju, se to območje glede
na lego zemljišča deli na:
– stanovanjsko območje I. kategorije, v katero se uvrščata mesti Krško in Kostanjevica na Krki, naselji mestnega
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značaja Senovo in Brestanica ter naselja Leskovec pri Krškem, Raka in Podbočje.
– stanovanjsko območje II. Kategorije, v katerega se
uvršča vse stavbno zemljišče na območju, kjer se plačuje
nadomestilo, razen območja iz I. kategorije.
7. člen
Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnega
zemljišča za pridobitno dejavnost na območjih navedenih v
4. členu tega odloka, se območja delijo v naslednje kategorije:
I. kategorija
– izjemno pridobitno območje za proizvodnjo električne energije na osnovi nuklearne energije, termoelektrarn in hidroelektrarn;
II. kategorija
– posebno pridobitno območje za distribucijo električne energije, telekomunikacijske storitve, finančnega posredništva, zavarovalništva in trgovino na drobno z motornimi gorivi;
III. kategorija
– posebno pridobitno območje za proizvodnjo papirne in celulozne industrije;
IV. kategorija
– industrijsko poslovno območje kamor se uvršča predel ob Cesti krških žrtev od mostu do konca Ceste krških
žrtev ter nadalje ob magistralni cesti Celje-Drnovo do križišča v Žadovinek, vse do reke Save na desnem bregu,
vključno tudi Ulico Mladinskih delovnih brigad v Leskovcu
pri Krškem; na levem bregu Save se v to območje vključuje predel od Save, Savske poti, dela Ceste 4. julija, do
vključno območja ob Zdolski cesti, Kurirski poti do Ilirske
ulice, vključujoč celotno industrijsko cono Vrbina. V to
kategorijo spadajo tudi območja ob regionalnih cestah skozi Brestanico, Senovo in Kostanjevico na Krki, razen območij oziroma dejavnosti, ki so določene v I., II. in III.
kategoriji;
V. kategorija
– območja, ki niso zajeta v IV. kategoriji so pa v mestih Krško in Kostanjevica na Krki, naseljih mestnega značaja Brestanica in Senovo ter naselju Leskovec pri Krškem;
VI. kategorija
– vsa ostala naselja, v katerih se izvaja poslovno-proizvodna dejavnost.
8. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja. Za
določitev števila točk pri uporabniku zemljišča za stanovanjske namene se uporablja naslednja merila:
a) lega,
b) stopnja komunalne opremljenosti,
c) smotrnost izkoriščanja zemljišča,
d) motnje pri uporabi stanovanjskega prostora zaradi
hrupa in trajnejšega onesnaževanja zraka,
e) starost zgradbe.
9. člen
Za določitev števila točk pri uporabnikih zemljišč za
proizvodne in poslovne namene se kot merilo uporabljata
lega zemljišča in stopnja komunalne opremljenosti.
10. člen
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo na naslednji način:
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a) lega zemljišča
število točk
1. za stanovanjske namene:
– stavbno zemljišče na stanovanjskem območju
I. kategorije
11
– stavbno zemljišče na stanovanjskem območju
II. kategorije
4
2. za industrijsko poslovne namene:
I. kategorija
– proizvodnja električne energije
z nuklearno tehnologijo
50
– proizvodnja električne energije
s termoelektrarno
330
– proizvodnja električne energije
s hidroelektrarno
300
II. kategorija
200
III. kategorija
90
IV. kategorija
65
V. kategorija
45
VI. kategorija
30
b) komunalna opremljenost zemljišča:
– pristop po sodobno urejeni cesti
10
– pristop po makadamski cesti
2,5
– možen priključek na javno kanalizacijo
4
– možen priključek na električno omrežje
2
– možen priključek na vodovodno omrežje
3
– javna razsvetljava dostopne javne ceste
5
– zelene površine ob stavbi
2
– možen priključek na industrijsko tirno mrežo
45
– možen priključek na daljinsko toplovodno omrežje
15
– možen priključek na plin
15
c) za smotrnost uporabe zemljišča
se število točk pod a) in b) tega člena zniža za:
– pri stavbah z enim stanovanjem
0%
– pri stavbah z dvema do štirimi stanovanji
5%
– pri stavbah s petimi do desetimi stanovanji
10%
– pri stavbah z enajstimi do tridesetimi stanovanji
15%
– pri stavbah z enaintridesetimi in več stanovanji
20%
V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni prostori, je šteti vsakih 70 m2 koristne poslovne površine za eno
stanovanje.
d) za motenje pri uporabi stanovanjskega prostora se zniža
število točk pod a) in b) tega člena za:
– zaradi hrupa ob magistralnih in regionalnih cestah
ter železnici
10%
– zaradi trajnejše onesnaženosti zraka v predelu
mestnih ulic naselij Krško in Leskovec pri Krškem
na desnem bregu Save, od Šoferske ulice
do Žadovinka, vštevši Narpel, Spodnji in Zgornji Grič
ter levi breg mesta v celoti
20%
e) za starost stanovanjske stavbe se število točk pod a) in b)
tega člena zniža za:
– stavbe zgrajene po letu 1920
0%
– za stavbe zgrajene od leta 1900-1920
5%
– stavbe zgrajene od leta 1860-1900
10%
– stavbe zgrajene pred letom 1860
20%
11. člen
Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določijo tako, da se ugotovi število točk po 10. členu tega odloka in
od tega upošteva 30%.
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
12. člen
Nadomestilo se ne plačuje:
– za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska
in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
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– za objekte mednarodnih ali meddržavnih organizacij,
ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo
osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Plačevanja nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradili,
dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v
ceni stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih
zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od
dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo. Oprostitev
traja 5 let in se uvede na zahtevo občana.
Plačevanja nadomestila so oproščene tudi osebe, ki
prejemajo stalno materialno pomoč, upokojenci, ki prejemajo varstveni dodatek in osebe, ki prejemajo polni invalidski dodatek po zakonu o vojaških invalidih.
Nadomestila je lahko oproščena tudi oseba, ki živi v
slabih premoženjskih razmerah in katere skupni letni dohodek ne presega 60% povprečne bruto plače v RS v preteklem letu in občan, ki živi v družinski skupnosti, v kateri letni
dohodek vseh članov skupnosti ne presega višino poprečne bruto plače v RS v preteklem letu.
Občina Krško lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost ipd.)
oprosti zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi
plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za dobo enega leta.
Zavezanci gospodarske družbe, podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so v preteklem letu vložili sredstva v
obnovo objektov, ki so z odlokom proglašeni za spomenik
državnega ali lokalnega pomena se lahko za določeno obdobje oprostijo plačila nadomestila, in sicer:
– za vložena sredstva v višini do 15% vrednosti objekta
pred obnovo se oprostijo za obdobje 1 leta v višini 50%
odmerjenega nadomestila,
– za vložena sredstva v višini od 15% do 25% vrednosti
objekta pred obnovo se oprostijo za obdobje 1 leta,
– za vložena sredstva v višini nad 25% do 50% vrednosti objekta pred obnovo se oprostijo za obdobje 2 let,
– za vložena sredstva v višini nad 50% vrednosti objekta pred obnovo se oprostijo za obdobje 3 let.
O oprostitvi odloča pristojna organizacijska enota občinske uprave na podlagi predloženih dokazil (ocenitev objekta pred obnovo in dokazila o vloženih sredstvih) in zahtevka zavezanca.
13. člen
Zavezanca se oprosti plačevanja nadomestila na njegovo zahtevo. Vlogo mora vložiti pri Davčni upravi RS, Davčni urad Brežice do 31. januarja za tekoče leto. Davčna
uprava RS odstopi vlogo v reševanje občini, le-ta izda odločbo o oprostitvi oziroma neoprostitvi, katero podpiše župan.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
14. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 8., 9. in 10.
člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk
pomnoži s površino zavezančevega zazidanega oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za
izračun nadomestila.
15. člen
Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo
na osnovi veljavnega sklepa o določitvi vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
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močju Občine Krško, ki ga sprejme Občinski svet občine
Krško.
Kolikor Občinski svet ne sprejme vrednosti točke do
konca leta za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike
Slovenije, za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna
oseba ki:
– ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila
po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero
nadomestila in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti
oziroma nastali spremembi,
– na poziv pristojnega organa občinske uprave v roku
15 dni od sprejema poziva ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero nadomestila.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje prve in druge
alinee prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje posameznik pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki stori dejanje iz prve ali druge alinee prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz prve ali druge alinee prvega odstavka tega člena.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
organizacijska enota občinske uprave Občine Krško.
VII. PREHODNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
(Uradni list RS, št. 39/98, 8/99, 84/99, 106/99 in
108/01).
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2004.
Št. 420-08-30/2003-O509
Krško, dne 18. decembra 2003.
dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

5613.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Krško v letu 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna
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razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 –
odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in
51/02), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško in 16. člena statuta občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 13. seji dne 18. 12. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
zem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska
28, Ljubljana.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 3461-52/03-4
Ljubljana, dne 9. decembra 2003.
Mestna občina Ljubljana
županja
Danica Simšič l. r.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Krško v letu 2004
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško za leto 2004
znaša 0,289 SIT/m2/mesec.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 420-08-31/2003-O509
Krško, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

LJUTOMER
5615.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 –
popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 –
sklep US, 28/01 in 51/02) ter 7., 14. in 86. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01; Uradno
glasilo Občine Ljutomer, št. 1/03), je Občinski svet občine
Ljutomer na nadaljevanju 8. seje dne 10. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
LJUBLJANA
5614.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 5/7
Chemo

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v javnem dobru,
2 ki sta označeni s parc. št. 326/4 travnik 5 v izmeri
2 195
m in parc. št. 659/2 pašnik 4 v izmeri 439 m in sta
pripisani k vlož. št. 524 k.o. Pristava.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 51. člena statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01) je županja Mestne občine Ljubljana izdala

2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata
imeti status dobrine v javnem dobru in postaneta last Občine
Ljutomer ter se vknjižita pri vlož. št. ___ k.o. Pristava.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem
načrtu za območje urejanja CO 5/7 Chemo

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

I
Javno se razgrne osnutek odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 5/7 Chemo, ki ga je izdelal City
Studio d.o.o., Žabjak 2, Ljubljana, pod številko 534 v septembru 2003.
Osnutek bo javno razgrnjen od 5. 1. 2004 do 5. 2.
2004 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave
Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, in v pisarni Oddelka za lokalno samoupravo MU MOL, Kotnikova
2, Ljubljana (ob sredah) ter na sedežu Četrtne skupnosti
Center MOL, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka bo v torek, 20. 1. 2004, ob
17. uri v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.
II
Pisne pripombe k osnutku se lahko vpiše v knjigo pripomb na krajih razgrnitve ali pošlje na Oddelek za urbani-

Št. 465-05-5/03-4278
Ljutomer, dne 10. decembra 2003.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

LOŠKI POTOK
5616.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Loški potok za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

96/03) je Občinski svet občine Loški Potok na 7. seji dne
12. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Loški
Potok za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto 2003
(Uradni list RS št. 21/02) se spremeni 2. člen tako, da
glasi:
»Proračun občine Loški potok za leto 2003 je določen
v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

Rebalans 2003

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
564,455.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
94,388.000
70 DAVČNI PRIHODKI
88,820.000
700 Davki na dohodek in dobiček
62,868.000
703 Davki na premoženje
7,303.000
704 Domači davki na blago in storitve 18,649.000
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
6,839.000
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
3,320.000
711 Takse in pristojbine
1,021.000
712 Denarne kazni
29.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
398.000
714 Drugi nedavčni prihodki
2,071.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
4,892.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4,892.000
3
PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
463,904.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
463,904.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
552,343.000
40 TEKOČI ODHODKI
75,950.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
17,800.000
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
3,500.000
402 Izdatki za blago in storitve
50,250.000
403 Plačila domačih obresti
1,900.000
409 Rezerve
2,500.000
41 TEKOČI TRANSFERI
72,127.000
410 Subvencije
1,350.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
16,000.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
5,689.000
413 Drugi tekoči domači transferi
49,088.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
395,371.000
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
395,371.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
8,895.000
430 Investicijski transferi
8,895.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
12,112.000
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

–
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Skupina/podskupina kontov

Rebalans 2003

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO FINANCIRANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC PRETEKLEGA LETA

–
–

30,000.000
30,000.000
30,000.000

42,112.000
–
–12,112.000
21,453.646

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2003.
Št. 403-02/02-2
Loški Potok, dne 12. decembra 2003.
Župan
Občine Loški Potok:
Janez Novak, inž. l. r.

5617.

Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto
2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št.
96/03) je Občinski svet občine Loški Potok na 7. seji dne
12. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Loški Potok za
leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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Uradni list Republike Slovenije

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Proračun 2004

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 350,201.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
99,614.000
70 DAVČNI PRIHODKI
95,569.000
700 Davki na dohodek in dobiček
67,637.000
703 Davki na premoženje
8,153.000
704 Domači davki na blago in storitve 19,779.000
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
4,045.000
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
1,470.000
711 Takse in pristojbine
1,062.000
712 Denarne kazni
18.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
445.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1,050.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
10,000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
10,000.000
3
PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
240,587.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
240,587.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
432,066.000
40 TEKOČI ODHODKI
75,720.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
19,370.000
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
3,800.000
402 Izdatki za blago in storitve
50,550.000
403 Plačila domačih obresti
1,500.000
409 Rezerve
500.000
41 TEKOČI TRANSFERI
74,608.000
410 Subvencije
1,350.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
16,560.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
5,415.000
413 Drugi tekoči domači transferi
51,283.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
273,638.000
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
273,638.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
8,100.000
430 Investicijski transferi
8,100.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–81,865.000
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
800.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
–
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) 800.000
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO FINANCIRANJE
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
OB KONCU LETA

20,000.000
20,000.000
20,000.000
2,500.000
2,500.000
2,500.000
17,500.000
–63,565.000
81,865.000
63,565.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine
Loški Potok. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma
od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF,
tudi naslednji podatki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in
njegovi realizaciji.
Župan občine Loški Potok je pooblaščen, da poveča
ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez
soglasja občinskega sveta.
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne dotacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki se v letu 2003 oblikuje v višini 500.000 SIT
najkasneje do 31. 12. 2004.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000
tolarjev odloča župan in o tem obvesti občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 35.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov je predvidena dolgoročna zadolžitev v letu 2004.
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se
lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo
zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 403-02/03-1
Loški Potok, dne 12. decembra 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

5618.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč

Št.
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Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
3. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine
stavbe in drugih poslovnih površin.
V primeru, da stoji stavba na zemljiški parceli, ki se jo
šteje kot gradbeno parcelo, je predmet odmere nadomestila, stanovanjska oziroma poslovna površina stavbe.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiške parcele. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje
tudi v primeru, ko stavba ne stoji na zemljišču, ki ga je
možno šteti za gradbeno parcelo.
Plačilo NUSZ ne pomeni legalizacijo črnih gradenj.

Na podlagi 9. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), VI. poglavja zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS,
št. 24/92 – odl. US) v povezavi s 56. členom zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), določb odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
RS, št. 55/99) ter 16. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 96/03) je Občinski svet občine Loški
Potok na 7. redni seji dne 12. 12. 2003 sprejel

3. a člen
Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik
zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, imetnik
pravice uporabe, najemnik stanovanja oziroma poslovnega
prostora…), ki je lahko fizična oseba, samostojni podjetnik,
oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v
ustrezni register ali drugo predpisano evidenco ter pravna
oseba.
Zavezanec za plačilo NUSZ je lahko večinski lastnik
ali eden izmed solastnikov, če jih je več v istem deležu
solastnine.

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Loški
Potok plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
(v nadaljnem besedilu: NUSZ), merila za določitev višine
nadomestila ter merila za popolno in delno oprostitev plačila
nadomestila.
V Občini Loški Potok se NUSZ plačuje v skladu z
določili tega odloka.
2. člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča. Kot zazidana
stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi
objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in
tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima
določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji
takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za
nezazidano stavbno zemljišče.

4. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se uvrstijo v tri kakovostne skupine. Kakovostne skupine so določene po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezno namensko rabo po prostorskem dokumentu.
Znotraj posameznih območij je mogoče oblikovati na
osnovi kriterijev iz tega člena podobmočje.
1. kakovostna skupina obsega naselje UN Hrib – Loški
Potok center – jug
2. kakovostna skupina obsega območja k. o. Hrib –
Loški Potok (brez UN), Mali Log, Retje, Srednja vas – Loški
Potok, Šegova vas, Travnik, Draga, Glažuta, Podpreska,
Srednja vas pri Dragi.
3. kakovostna skupina obsega območja ostalih naselij.
5. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na
grafičnih kartah, ki so sestavni del tega odloka in so na
vpogled na Občini Loški Potok.
Pri opredeljevanju lege in namembnosti zemljišča se
upoštevajo tudi kartografske podlage in določila prostorskih
planskih dokumentov (Uradni list RS, št. 5/99) in izvedbe-
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nih aktov ter prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 12/99) in odloka o
ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Hrib – jug (Uradni list RS, št. 55/99).
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
Za določitev višine nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
4. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih,
5. zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega
zemljišča na območju 1. skupine,
6. večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.
Za določitev višine nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče se upoštevata naslednji merili:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave in
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča glede na
izvedbeni prostorski akt.
7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe in
možnost priključka na te objekte in naprave se vrednoti z
naslednjim številom točk:
1. cesta
2. vodovod
3. elektrika
4. javna razsvetljava
5. telefon
6. kabelska televizija

10
10
10
10
5
5

Možnost priključitve je podana, če se stavbno zemljišče nahaja največ 50 metrov od primarnega voda ali naprave.
8. člen
Namen uporabe stavbnega zemljišča se razvrsti glede
na lego, namembnost in smotrno uporabo zemljišča v vseh
treh kakovostnih skupinah in se jim določi naslednje število
točk:
Namembnost stavbnega zemljišča

Stanovanjski objekti –
stanovanjske površine
2. Počitniški objekti –
površine za občasno rabo
3. – kmetijstvo, lov, gozdarstvo
4. – gosp. dejavnost industrija
5. – obdelava in predelava lesa
6. – predelovalne dejavnosti
7. – gradbeništvo
8. – trgovina, popravila motornih
vozil in izdelkov široke porabe
9. – gostinstvo
10. – promet, skladiščenje in zveze

Kakovostne skupine
1.
2.
3.

1.

60

40

20

0
500
500
400
500
500

200
400
400
300
400
400

100
200
200
100
200
200

500
500
500

400
400
400

300
300
300

Namembnost stavbnega zemljišča

Kakovostne skupine
1.
2.
3.

11. – finančne in druge
poslovne storitve
12. – druge javne, skupne in
osebne storitvene dejavnosti
13. – ostale dejavnosti

1000

500

300

100
400

100
100

60
200

9. člen
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se
razvrsti glede na lego v opredeljenih kakovostnih skupinah
in glede za namembnost območja, kot jo določa izvedbeni
akt – IPA.
Šifra Namembnost območja po IPA

1.
2.
3.

Število točk po kakovostnih
skupinah
1.
2.
3.

Območja za izgradnjo
stanovanjskih stavb
Območja za izgradnjo
stanovanjskih in poslovnih stavb
Območja za izgradnjo
poslovnih stavb

0,3

0,2

0,1

0,4

0,3

0,2

0,6

0,5

0,3

10. člen
Odprta skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem in javna parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali
najemnina, so po tem odloku poslovne površine in se jih
točkuje po vrsti dejavnosti oziroma namenu uporabe, kot
določa prejšnji člen tega odloka.
11. člen
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega
zemljišča upoštevajo ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki je posledica izrazito
ugodne lokacije stavbnega zemljišča. Izjemno ugodne lokacije so na stavbnih zemljiščih znotraj 1. in 2. kakovostne
skupine.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na izjemno
ugodnih lokacijah iz prvega odstavka tega člena se obračunajo naslednjim dejavnostim:
Šifra Vrste stanovanjskih objektov

– trgovina, popravila motornih vozil
in izdelkov široke porabe
9. – gostinstvo
11. – finančne in druge poslovne storitve

Število točk

8.

400
400
800

12. člen
Vsi zapuščeni in dotrajani stanovanjski objekti na zazidanih stavbnih zemljiščih 1. in 2. kakovostne skupine se
dodatno ovrednotijo s 100 točkami.
Vsi zapuščeni in dotrajani poslovni (proizvodni) objekti,
ki se nahajajo na komunalno opremljenih zemljiščih in se ne
uporabljajo (se v njih ne izvaja dejavnost) se dodatno vrednotijo z 200 točkami.
Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
1. nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne
dejavnosti,
2. nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega
stavbnega zemljišča,
3. nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemljiščih iz tega člena se ovrednotijo s pripadajočim številom točk, če se ugotovita najmanj dva kriterija za stanje objekta.
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13. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva, za
objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije, če ni v mednarodnem sporazumu
drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske
skupnosti za svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte v
lasti občine, ki jih uporabljajo humanitarna, kulturna in športna društva, ki so namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, znanosti, kulture, športa
in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih
inženirskih objektov, za objekte gospodarske javne infrastrukture, ki so namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega
in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in
javne uprave.
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte dejavnosti občine in krajevnih skupnosti.
Nadomestila ne plačujejo občani, ki so prejemniki stalne oblike materialne družbene pomoči.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje od gospodarskih objektov, kot so: objekti za rejo
živali, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za
hrambo krme in stelje, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, rastlinjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije. V
slučaju pridobitne dejavnosti se nadomestilo plačuje.
Nadomestila ne plačujejo občani, ki so lastniki objektov v 2. in 3. kakovostni skupini in nimajo zagotovljenih
minimalnih stopenj komunalne opremljenosti.
Merila za določanje oprostitev iz tega odstavka so:
– stavbno zemljišče ni priključeno na javno vodovodno
in električno omrežje,
– dovoz do stavbnega zemljišča ni zagotovljen z javno
cestno mrežo.
Oprostitev velja v obeh oziroma ob enem od navedenih
pogojev.
Nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti
občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni
plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah
zakona o kmetijskih zemljiščih.
Nadomestila so oproščeni občani, ki jih prizadene škodni dogodek iz razlogov višje sile (poplava, potres, požar
ipd.) do odprave posledic, praviloma do 5 let.
14. člen
Zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila NUSZ
mora zavezanec vložiti na Občino Loški Potok. Prispele
zahteve obravnava komisija za pritožbe plačevanje NUSZ.
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16. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila določa s sklepom Občinski svet občine Loški Potok. Vrednost točke se
določi najkasneje do 31. 12. za naslednje leto.
17. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki
in evidence zavezancev NUSZ. Zavezanci so dolžni na poziv
občine sporočiti vse osnovne podatke, ki so potrebni za
izračun NUSZ. Če na poziv Občine Loški Potok zavezanci
ne dostavijo vseh potrebnih podatkov za izračun NUSZ, se
za neto površino zazidanega stavbnega zemljišča odmeri
NUSZ po naslednjem:
– 200 m2 za stanovanjski in počitniški namen in
– 500 m2 za poslovni namen.
Površine nezazidanih stavbnih površin se odmerijo glede na podatke iz zemljiškega katastra.
Zavezanci so dolžni sproti sporočati pristojnim organom vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine nadomestila.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Občinska uprava vzpostavi celotno evidenco stavbnih
zemljišč (nezazidanih in zazidanih) ter evidenco zavezancev
za plačilo NUSZ. Evidenco zavezancev za plačilo NUSZ
najpozneje do 31. 12. tekočega leta preda davčnemu uradu
za izdajo odmernih odločb zavezancem za plačilo NUSZ za
naslednje leto.
19. člen
Do vzpostavitve celotne evidence iz prejšnjega odstavka se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje
na območjih, za katera je evidenca vzpostavljena.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 55/99, sprememba Uradni list
RS, št. 17/01).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 1. 2004.
Št. 423-06/03-3
Loški Potok, dne 12. decembra 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
15. člen
Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče po merilih iz 7., 8., 10., 11. in 12. člena tega odloka
se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta in z
vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče po merilih iz 7. in 9. člena tega odloka se določi
tako, da se skupno število točk pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za izračun
nadomestila.

5619.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Loški Potok za leto 2004

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 67/97 – ustavna odločba
ter 56/98), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97), 8. in 16. člena statuta Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 96/03) ter 16. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
RS, št. ___________) je Občinski svet občine Loški Potok
na 7. redni seji dne 12. 12. 2003 sprejel
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Loški Potok za leto 2004
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2004 znaša
0,36 SIT letno oziroma 0,03 SIT mesečno.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se uporablja od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 423-06/03-4
Loški Potok, dne 12. decembra 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

5620.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme in meril za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine
Loški Potok za leto 2004

Na podlagi 16. člena statuta Občine Loški Potok (Ur.
list RS, štev. 96/03) in 21. člena odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Loški Potok je Občinski svet občine Loški
Potok na 7. redni seji dne 12. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme in meril za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Loški Potok za leto
2004
1. člen
V sklepu o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za leto 2001 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Loški Potok (Uradni list RS, št.
30/01) se v 1. členu znesek 5.000 SIT/m2 nadomesti z
zneskom 5.300 SIT/m2.
2. člen
V 5. členu se pri izračunu deležev individualne in kolektivne komunalne rabe za izračun povprečnih stroškov
komunalne opreme upošteva vrednost 5.300 SIT/m2.
3. člen
V 9. členu se datum 31. 12. 2000 zamenja z datumom
31. 12. 2003.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 351-01/03-3
Loški Potok, dne 12. decembra 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.
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5621.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v
Občini Loški Potok za leto 2004

Na podlagi 16. člena statuta Občine Loški Potok Uradni list RS, št. 96/03) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanja ter drugih nepremičnin (Uradni
list RS, št. 8/87) in na podlagi 17. člena odloka o stavbnih
zemljiščih v Občini Loški Potok je Občinski svet občine
Loški Potok na 7. redni seji dne 12. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini
Loški Potok za leto 2004
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske
površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne
stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišča, na območju Občine Loški Potok na dan 31. 12. 2003
znaša 150.000 SIT.
2. člen
Povprečni stroški urejanja zemljišč na območju Občine
Loški Potok za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti
100–200 prebivalcev/ha na dan 31. 12. 2003 znašajo za
– individualne komunalne naprave 8.000 SIT/m2 uporabne stanov. površine
– kolektivne komunalne naprave 7.500 SIT/m2 uporabne
stanov. površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne
gradbene cene določene v 1. členu sklepa in znaša:
– v prvem območju 1,6% od povprečne gradbene cene,
– v drugem območju 1% od povprečne gradbene cene,
– v tretjem območju 0,8% od povprečne gradbene cene.
I., II. in III. območje določata odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Loški Potok (Uradni list
RS, št. 55/99) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Loški
Potok (Uradni list RS, št. 17/01).
4. člen
Povprečna gradbena cena in stroški komunalnega urejanja se med letom valorizirajo z indeksi rasti cen gradbenih
storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje
gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi tega sklepa prenehata
veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za
leto 2001 (Uradni list RS, št. 30/01) in Sklep o spremembi
sklepa o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja
in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto
2001 (Uradni list RS, št. 67/01).
Št. 351-01/03-2
Loški Potok, dne 12. decembra 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.
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MISLINJA
5622.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Mislinja

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/2002) in statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo, 115/00.
60/02), prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 58.–63.
členi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92) je Občinski
svet Mislinja na 11. seji dne 22. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Mislinja
1. člen
S tem odlokom o spremebah in dopolnitvah odloka
o nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mislinja, se spremeni 1., 8. 10. in 14. člen ter se doda
1.a člen k odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 77/96 ter
Uradni list RS, št. 37/98).
2. člen
V 1. členu odloka se za besedilom »Ta odlok opredeljuje« doda besedilo: »definicijo območja zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč«
3. člen
Za 1. členom se doda nov 1a člen, ki se glasi:
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z
zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri
stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5;
preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se
šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Za preostanek površine zemljiške parcele, kot je
opredeljena v prejšnjem odstavku tega člena, se nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča
odmeri samo v primeru, če je površina zazidljive parcele
najmanj 600 m2 in je na njej mogoče graditi stanovanjske
oziroma poslovne stavbe.
Šteje se, da ima že določeno gradbeno parcelo vsaka stavba, ki je bila zgrajena na podlagi gradbenega dovoljenja, enotnega dovoljenja za gradnjo ali stavba, za
katero je bila izdana odločba o funkcionalnem zemljišču,
v skladu z zakonom o graditvi objektov (Uradni list SRS
št. 34/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 71/93, …, 52/00)
in zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
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(Uradni list SRS, št. 18/84, …, 29/86 in Uradni list RS,
št. 26/90, …, 23/02).
Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in
poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave ter da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva,
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
4. člen
V 8. členu se v 2. točki črtata besedi »kamnolome in
peskokope«
5. člen
10. členu se doda nov 2. odstavek, ki se glasi:
Merila za določitev 1 m2 stavbnega zemljišča iz 9.
člena tega odloka se uporabljajo tudi za določitev m2
nezazidanega stavbnega zemljišča.
Pri vrednotenju nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča se število točk, ugotovljenih po merilih iz 9.
člena tega odloka pomnoži s faktorjem 0,25 dobljena
skupna vrednost točk se nato pomnoži s celotno površino nezazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke, ki velja za zazidana stavbna zemljišča. Za odmero
nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča je potrebo
vzpostaviti ustrezno evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč v občini
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se za 1. odstavkom
doda nov 2. odstavek, ki se glasi:
Nadomestilo se ne odmerja za objekte gospodarske
javne infrastrukture oziroma za zemljišča, na katerih se je
na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z
gradnjo gradbenih inženirskih objektov, ki so objekti gospodarske javne infrastrukture. Prav tako se nadomestilo
ne odmerja za tista zemljišča, za katera je z izvedbenim
prostorskih aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stavb, ki so namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave oziroma je na njih dopustna gradnja
objektov gospodarske javne infrastrukture.
7. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mislinja in Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Mislinja, začneta veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42008-0001/2003
Mislinja, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.
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Uradni list Republike Slovenije

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme za objekte na območju
Občine Mislinja

Na podlagi navodil za izračun komunalnega prispevka
(Uradni list RS, 4/99) in 20. člena ter 55. člena Statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno
besedilo, 150/00 in 60/02) je Občinski svet Mislinja na
11. seji sveta, dne 22. 12. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za objekte na območju Občine Mislinja
I
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2004 na
območju Občine Mislinja se določijo v znesku 21.280,00
SIT/m2 stavbišča.
II
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 stavbišča za posamezno komunalno opremo znašajo:
individualna raba:
SIT/ m2
- Kanalizacijsko omrežje
- vodovodno omrežje
- električno omrežje
- telefonsko omrežje
Skupaj:

delež
3.405 SIT
2.128 SIT
2.128 SIT
851 SIT
8.512 SIT

(16%)
(10%)
(10%)
(4%)
(40%)

kolektivna raba:
SIT/ m2
- makadamska cesta
- asfaltna prevleka
- meteorna kanalizacija
- javna razsvetljava
Skupaj:

delež
6.384 SIT
2.128 SIT
2.554 SIT
1.702 SIT
12.768 SIT

(30%)
(10%)
(12%)
(8%)
(60%)

III
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v
posamezna območja v občini in namembnost objekta tako,
da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
akorekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
- KL = 0,75 za I. območje
- KL = 0,50 za II. območje
- KL = 0,25 za III. območje
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
- KN = 1,00 za počitniške hiše,
- KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte,
- KN = 0,40 za stanovanjske objekte,
- KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in
- KN = 0,20 za garaže in športne objekte.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče
objekt priključiti oz. jo uporabljati pod normalnimi pogoji.
Pogoje določi občinski svet s sklepom.

IV
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila
zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju
predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na
čas vlaganja, največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih
stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero
je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V
Stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbišča oz. stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo
s prostorsko izvedbenimi akti, se obračunajo na osnovi
predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč za posamezno območje. Za izračun najnižjega prispevka, ki ga mora zavezanec plačati za priključitev
individualne stanovanjske hiše na javno kanalizacijo, se
upošteva 100 m2 stavbišča. Za priključitev večstanovanjskega objekta na javno kanalizacijo pa se upošteva 60% površine stanovanja, ki se pomnoži z zneskom povprečnih stroškov komunalnega opremljanja s kanalizacijo na 1m2
stavbišča.
VI
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 462-01/1996
Mislinja, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.

5624.

Sklep o določitvi povprečne gradbene cene
stanovanj, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Mislinja

Na podlagi 20. člena in 55. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 –prečiščeno besedilo, 150/00
in 60/02), in 5. člena odloka o povprečni gradbeni ceni
stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni list RS, 35/97 in 37/98) je Občinski svet
občine Mislinja na 11. redni seji, dne 22. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Mislinja
1. člen
A. Povprečna gradbena cena 1m2 stanovanjske površine zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja na dan 31. 12. 2003 znaša 129.661 SIT.
B. Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč, za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve, na dan 31. 12. 2000 znašajo:
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– za individualno komunalno rabo (IKR)
5.174 SIT/m2 koristne površine objekta
– za kolektivno komunalno rabo (KKR)
7.391 SIT/m2 koristne površine objekta
3. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se oblikuje na osnovi
3. člena odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč,
vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni
list RS, št. 35/97 in 37/98)
5. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 462–01/96
Mislinja, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.

5625.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mislinja za leto 2004

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št 110/2002), 1.alinee 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 20. člena in
55. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 –
prečiščeno besedilo, 150/00 in 60/02), ter 13. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/96, 37/98 ter 17/01) je Občinski svet
občine Mislinja na 11. seji, dne 22. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za
leto 2004
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Mislinja za leto 2004 znaša
0,089 SIT.
4. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42008-0001/2002
Mislinja, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.
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5626.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Novo mesto za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbnenega plana občine
Novo mesto za obdobje 1986–1990, za
območje Mestne občine Novo mesto, ki se
nanašajo na urbanistično zasnovo Novega
mesta (sprememba 2003/1)

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št.110/02 in 8/03 – popravek), dne
27. 11. 2003 izvedene prostorske konference ter na podlagi statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01 in 4/02) je župan Mestne občine Novo mesto dne
12. 12. 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana občine Novo mesto za
obdobje 1986-1990, za območje Mestne občine
Novo mesto, ki se nanašajo na urbanistično
zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1)
1. člen
(Ocena stanja, namen, razlogi in pravna podlaga)
(1) Ocena stanja, namen in razlogi
1. Politično gospodarske spremembe in prestrukturiranje gospodarstva v zadnjem desetletju sta posledično
povzročila stanje v prostoru, ki se odraža v nezadostnih
oziroma neustrezno opremljenih površinah za razvoj gospodarskih dejavnosti ter v pomanjkanju površin za ureditev kakovostnih stanovanjskih območij in ustreznih oskrbnih dejavnosti. To je povezano s pomanjkljivo in deloma
neustrezno prometno in komunalno infrastrukturo, ki ne
daje ustreznih pogojev za gospodarski razvoj, hkrati pa
povzroča obremenjevanje okolja. Posledično ni mogoče
učinkovito načrtovati prostorske in ekološke sanacijo degradiranih območij v mestni in primestni strukturi, pa tudi
ne izkoristiti prostorskih in okoljskih potencialov, ki jih
ima Novo mesto za kakovostno bivanje in delo ter preživljanje prostega časa.
2. Stavbna območja, kot so bila določena v zadnjih
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih
aktov Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju tudi
MONM), vključno z urbanistično zasnovo (v nadaljevanju
tudi UZNM) ne zadoščajo naraščajočim potrebam. Te se
kažejo predvsem na področju gospodarstva. Nekatere dejavnosti so v fazi prestrukturiranja; druge, predvsem nosilci
gospodarskega razvoja v spremenjenih razmerah dobivajo
nove zagone. Nove potrebe se odražajo tudi na področju
stanovanj in oskrbnih dejavnosti. Po sprejemu UZ NM leta
2002 je MONM evidentirala večje število novih investitorjev,
ki prepoznavajo naraščajoči pomen Novega mesta kot regionalnega središča in sprožajo pobude za gradnjo obsežnejših objektov in kompleksov različnih dejavnosti na podlagi
lokacijskih načrtov. Uresničitev večjega dela teh pobud bi
lahko bistveno prispevala k hitrejšemu usklajenemu razvoju
Novega mesta v okviru želene dinamike, pa naj gre za:
– prostorski razvoj gospodarskih in terciarnih dejavnosti (koncentriranje gospodarskih dejavnosti na ustrezno
opremljenih in dostopnih površinah ter preselitev manjših
gospodarskih dejavnosti z neustreznih lokacij); z razvojem
gospodarstva je na območju Novega mesta zaradi zagotovi-
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tve novih delovnih mest mogoče pričakovati izboljšanje socialno-demografske strukture,
– zagotovitev možnosti za kakovostno bivanje (opredelitev novih prostorsko zaokroženih stanovanjskih območij z
ustreznimi funkcijami, preureditve in razširitev obstoječih stanovanjskih območij ipd.),
– zagotovitev prostorskih možnosti za razvoj družbenih
dejavnosti občinskega in regionalnega pomena (npr. visokega šolstva, športa, zdravstva) in/ali drugih dejavnosti.
(2) Pravna podlaga
1. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov MONM (v nadaljevanju tudi SDP) se pripravijo v
skladu z Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Ur.l. SRS, št. 20/85, Ur.l. RS, št. 110/02) na podlagi
zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št.110/
02 in 8/03 – popravek).
2. Ta program priprave podrobneje opredeljuje njihovo
vsebino, obliko in način izdelave.
2. člen
(Predmet in programska izhodišča ter ureditveno območje)
(1) Predmet in programska izhodišča
1. Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov MONM, ki se nanašajo na UZNM,
izjemni posegi na preostalem območju MONM in uskladitve
planske in dejanske rabe na celotnem območju MONM.
2. Glede na že znane prostorske potrebe MONM, ki
se nanašajo na UZNM bo treba ugotoviti upravičenost večjih
kompleksov stavbnih zemljišč za potrebe industrije in storitvenih dejavnosti na območjih sanacije degradiranega območja predvidene gospodarske cone Zalog, razširitve storitvene cone Mačkovec in razširitve obrtne cone Cikava; za
manjše kompleksne stanovanjske cone območja Turkov hrib
v Gotni vasi, Mrvarjev hrib pri Regrških košenicah in Drage
na Brodu. Ugotoviti je potrebno upravičenost pobud individualnih pobudnikov na območju UZNM. Poleg tega je treba
zagotoviti uskladitev planske in dejanske rabe na območju
Župančičevega sprehajališča in drugih evidentiranih pobud
na območju MONM ter opredeliti kolesarske in pešpoti Novega mesta.
3. Ob spremembah na območju UZNM bo treba zagotoviti manjše sklope novih stavbnih zemljišč za potrebe individualne gradnje in infrastrukturnih objektov, za katere se
bodo upoštevale pobude, podane do sprejetja tega programa priprave.
(2) Izhodišče za izdelavo spremembe in dopolnitev prostorskega plana so prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje
1986-1990, za območje Mestne občine Novo mesto, s
spremembami in dopolnitvami od leta 1986 do leta 2003, s
posebnim poudarkom na prostorskih sestavinah, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba
2000/1)
(3) Ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev planskih aktov
MONM obsega območje UZNM s potrebnimi upravičenimi
razširitvami glede na posamezne prostorske ureditve.
3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi dokumenta)
(1) Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih
aktov je Mestna občina Novo mesto. Pripravljavec je odgovoren za izvedbo postopka priprave, sprejemanja in izvajanja akta ter njegovih sprememb in dopolnitev.
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(2) Kot nosilci urejanja prostora se s svojimi smernicami in strokovnimi podlagami, ki jih podajo pred začetkom
izdelave akta, k predlogu pa mnenje, postopka priprave
udeležijo pristojna ministrstva oziroma institucije:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Področje kmetijstva
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Sektor za gozdarstvo
3. Zavod za gozdove R Slovenije
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija
RS za okolje:
– Sektor za varstvo narave
– Sektor za varstvo okolja
– Sektor za varstvo narave
5. Zavod RS za varstvo narave,
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje Ljubljana, Območna pisarna Novo mesto –
področje upravljanja z vodami
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za
rudarstvo
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
9. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino (v vednost)
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,Urad RS
za prostorsko planiranje
11. Ministrstvo za promet, Urad RS za ceste (v vednost)
12. Ministrstvo za promet, Urad RS za železnice (v
vednost)
13. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
14. Družba za avtoceste v RS, d.d.
15. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški
promet
16. Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo
17. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za
energetiko
18. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega
trga
19. Ministrstvo za obrambo RS, Urad za obrambne
zadeve, Sektor za civilno obrambo
20. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. – področje prenosa električne energije
21. JP Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje
distribucije električne energije
22. GEOPLIN d.o.o. Ljubljana – področje transporta
in skladiščenja zemeljskega plina
23. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto
24. Komunala Novo mesto, d.o.o. – področje oskrbe
z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod
25. Mestna občina Novo mesto – področje lokalnih
cest
26. Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje
telekomunikacij in zvez
27. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, Izpostava Novo mesto
28. Krajevne skupnosti na območju UZ NM
29. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave
lokacijskega načrta pokazalo, da so tangirane.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu
z 29. členom ZureP-1 v roku 30 dni po pridobitvi vloge
podati smernice za načrtovanje. V 30 dneh po pridobitvi
vloge posredujejo še mnenje na predlog dokumenta, kjer
se glede na svoje pristojnosti opredelijo do ustreznosti načrtovanih posegov v prostor.
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(4) Postopek priprave SDP vodi pripravljavec Mestna
občina Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje.
(5)Izdelovalec SDP mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. člena ZureP-1 in bo izbran na
osnovi zakonodaje s področja javnih financ.
4. člen
(Seznam strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov
MONM je treba upoštevati veljavno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo, prav tako pa tudi predhodno pripravljene strokovne podlage, ki jih zagotovi MONM.
(2) Pred pripravo dokumenta pripravljavec zagotovi digitalni katastrski načrt, digitalne orto foto posnetke, digitalni
topografski načrt ter druge geodetske podlage in obstoječe
tekstualne in kartografske vsebine prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto za območje urbanistične zasnove, vključno z veljavno Urbanistično zasnovo
Novega mesta.
(3) V okviru pripravljalnih del postopka priprave je potrebno upoštevati naslednje strokovne podlage, analize in
študije:
– Vrednotenje kmetijskih zemljišč Mestne občine Novo mesto za njivsko rabo, sadjarstvo in vinogradništvo, marec 2002
– Naravovarstvene smernice za Urbanistično zasnovo
Novega mesta, januar 2001 ter Pregled naravnih vrednot,
januar 2001
– Varstvo kulturne dediščine, Strokovne podlage za
območje Urbanistične zasnove Novo mesto, februar 2001;
– Strokovne podlage varstva kulturne dediščine za območje UZ Novo mesto – kartografski del) in dopolnjeni
seznam, SPD-168/2001-MS z dne 17. 4. 2001
– Prometna študija mesta Novo mesto, Trafcons, d.o.o.
1997,
– Prometno-tehnična in prostorska preveritev trase zahodnega priključka Novega mesta na avtocesto, št. proj. IŠR03/2001, februar 2001, Acer Novo mesto d.o.o.,
– Prometno-tehnične in prostorske preveritve trase nadomestne ceste G2-105 na zahodnem in južnem delu Novega mesta, št. proj. IŠ-R06/2002, junij 2002, Acer Novo
mesto d.o.o,
– Prometno-tehnična in prostorska preveritev trase
vzhodne obvozne ceste Novega mesta, št. proj. IŠ-R02/
2003, julij 2002, Acer Novo mesto d.o.o.,
– Idejne rešitve izven nivojskega križanja odseka vzhodne obvoznice Novega mesta z rekonstruirano Šmarješko
cesto, št.proj. IŠ-15/2002, september 2002, GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto,
– Študije variant G ceste med avtocesto A2 v Novem
mestu in mednarodnim mejnim prehodom Metlika”, št.proj.
IŠ-R02/2001, april 2001, Acer Novo mesto d.o.o.,
– Prometna študija za ožje središče mesta Novo mesto, naročnik Mestna občina Novo mesto, marec 2001; z
dopolnitvami,
– Uredba za lokacijski načrt za avtocesto na odseku
Hrastje-Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03) in za lokacijski
načrt za avtocesto na odseku Kronovo-Smednik (Uradni list
RS, št. 27/01),
– UZ Novega mesta (Uradni list RS, št. 69/02),
– Regionalni razvojni program za območje JV Slovenije
(do leta 2006). Podjetniški center Novo mesto, Novo mesto, april 2002,
– - Regionalna zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije, poročilo 3. faze. Acer Novo mesto, avgust 2003,Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Novega mesta –
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omrežje kolesarskih in peš povezav, Acer Novo mesto,
d.o.o., 2001
– strokovne podlage za večje predvidene prostorske
ureditve ter
– in druge sektorske strokovne podlage, ki jih zagotovi
naročnik oziroma podajo nosilci urejanja prostora.
(4) V teku izdelave SDP bo naročnik in pripravljavec
zagotovil še naslednje strokovne podlage, ki bodo služile
tudi izdelavi strategije prostorskega razvoja občine in prostor skega reda občine:
1. Demografska študija
2. Razvoj proizvodnih, trgovskih in storitvenih dejavnosti
3. Razvoj stanovanj in javne infrastrukture
4. Opredelitev prostorskih rezerv na podlagi analize
rabe in organizacije prostora
5. Študija zelenega sistema
6. Študija posegov na najboljša kmetijska zemljišča
7. Študija ranljivosti prostora
8. Študija prometne infrastrukture
9. Koncept prostorskega razvoja Novega mesta
10. V postopku priprave dokumenta se v primeru posebnih potreb pripravijo tudi morebitne dodatne strokovne
podlage.
5. člen
(vsebina)
(1) Spremembe in dopolnitve planskih aktov se pripravijo skladno z Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Ur.l. SRS, št.20/85, Ur.l. RS, št.110/02 in 08/03popravek).
6. člen
(Roki priprave)
– prva prostorska konferenca (obravnava predloga programa priprave, rok je konec novembra 2003);
– župan sprejme program priprave; rok je sredina decembra 2003;
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje; rok je december
2003. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje,
da nimajo smernic;
– razpisi za pridobitev izvajalcev posameznih strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov, vključno s spremembo UZ Novega
mesta; rok je začetek decembra 2003;
– izbira načrtovalcev strokovnih podlag in sprememb
in dopolnitev planskih aktov in sklenitve pogodb, rok je
sredina decembra 2003;
– začetek izdelave strokovnih podlag in sprememb in
dopolnitev planskih aktov, rok je konec decembra 2003;
– po potrditvi strokovnih podlag oziroma njihovih zaključenih in medsebojno usklajenih delovnih faz s strani
strokovne službe občine načrtovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev plana; rok je konec februarja 2004;
– pred koncem februarja 2004 se izvede druga prostorska konferenca;
– v začetku marca župan sprejme sklep o javni razgrnitvi;
– najmanj 14 dni po zboru druge prostorske konference se predlog dokumenta javno razgrne za 30 dni in se
organizira javna obravnava v marcu ali aprilu 2004;
– v času javne razgrnitve občinski svet obravnava predlog dokumenta,
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve 14 dni po prejetju
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predloga stališč do pripomb, ki ga pripravi izvajalec¸ rok je
konec aprila 2004;
– načrtovalec v 14 dneh dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne
razgrnitve, rok je 20. maj 2004;
– pripravljavec pozove vse nosilce urejanja prostora,
da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu dokumenta v
roku 30 dni, predvidoma do 20. junija 2004;
– načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 10
dneh po pridobitvi mnenj, rok je 30 junij 2004;
– pripravljavec pošlje vlogo za pridobitev sklepa Vlade
RS,
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog občinskemu svetu v sprejem,
– odlok se objavi v Uradnem listu.
7. člen
(Obveznosti financiranja priprave)
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev planskih
aktov MONM in strokovnih podlag se zagotovijo iz proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2004.
Št. 350-03-10/2003
Novo mesto, dne 12. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.
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5628.

Sklep o sprejetju programa opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN
Župnca I. – sklop

Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) v povezavi z 39. členom Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), Navodila o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 4/99), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02) in Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02, 106/03)
je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

SKLEP
o sprejetju programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja ZN Župnca I. –
sklop
1. člen
Sprejme se program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje zazidalnega načrta Župnca 1 – I. sklop v predlagani obliki.
2. člen
Splošni, tehnični in finančni del programa opremljanja
stavbnih zemljišč je na vpogled pri občinskem organu.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5627.

Sklep o sprejetju programa opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN
Otočec

Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) v povezavi z 39. členom Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), Navodila o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 4/99), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02) in Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02, 106/03)
je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

SKLEP
o sprejetju programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja ZN Otočec
1. člen
Sprejme se program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje zazidalnega načrta Otočec v predlagani obliki.
2. člen
Splošni, tehnični in finančni del programa opremljanja
stavbnih zemljišč je na vpogled pri občinskem organu.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-10/2002
Novo mesto, dne 25. novembra 2003.
Župan
Občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

Št. 352-01-22/2003
Novo mesto, dne 25. novembra 2003.
Župan
Občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

5629.

Sklep o sprejetju programa opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja v
naselju Gabrje

Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) v povezavi z 39. členom Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), Navodila o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 4/99), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02) in Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02, 106/03)
je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

SKLEP
o sprejetju programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja v naselju
Gabrje
1. člen
Sprejme se program opremljanja stavbnih zemljišč za
kanalizacijo v naselju Gabrje v predlagani obliki.
2. člen
Splošni, tehnični in finančni del programa opremljanja
stavbnih zemljišč je na vpogled pri občinskem organu.
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3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-7/2003
Novo mesto, dne 25. novembra 2003.
Župan
Občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

5630.

Sklep o sprejetju programa opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja UN
Portoval

Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) v povezavi z 39. členom Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), Navodila o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 4/99), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02) in Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02, 106/03)
je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

SKLEP
o sprejetju programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja UN Portoval
1. člen
Sprejme se program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje ureditvenega načrta za športno – rekreacijski park
Portoval« v predlagani obliki.
2. člen
Splošni, tehnični in finančni del programa opremljanja
stavbnih zemljišč je na vpogled pri občinskem organu.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-2/2002
Novo mesto, dne 25. novembra 2003.
Župan
Občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

5631.

Sklep o sprejetju programa opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN
Podbreznik

Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02) v povezavi z 39. členom
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99), 30. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02) in
Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/01, 44/01,
108/01, 94/02, 106/03) je župan Mestne občine Novo
mesto sprejel
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SKLEP
o sprejetju programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja ZN Podbreznik
1. člen
Sprejme se program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje zazidalnega načrta Podbreznik v predlagani obliki.
2. člen
Splošni, tehnični in finančni del programa opremljanja
stavbnih zemljišč je na vpogled pri občinskem organu.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-34/2001
Novo mesto, dne 25. novembra 2003.
Župan
Občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

PREVALJE
5632.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča V Občini Prevalje

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Prevalje
(Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03), je Občinski
svet občine Prevalje na 9. redni seji dne 16. 12. 2003
sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča V
Občini Prevalje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Prevalje plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljnjem besedilu: nadomestilo), zavezance, merila za določitev višine nadomestila ter postopek odmere.
2. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe (lastnik,
najemnik,..), ki je lahko fizična ali pravna oseba.
3. člen
Zavezanci plačujejo nadomestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območjih, določenih v 10. členu tega odloka.
4. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na
katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
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začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Šteje se, da ima določeno gradbeno parcelo vsaka
stavba, ki je bila zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, enotnega dovoljenja za gradnjo, ali za
katero je bila izdana odločba o funkcionalnem zemljišču, na
podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št.
34/84, 29/86, Uradni list RS, št. 71/93 s spremembami
in dopolnitvami) in zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
Uradni list RS, št. 26/90, s spremembami in dopolnitvami).
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali
del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče, od katerega se lahko nadomestilo
odmeri samo v primeru, če je površina zazidljive gradbene
parcele najmanj 600 m2 in na kateri je mogoče graditi stanovanjske oziroma poslovne stavbe.

in storitvenih dejavnosti s skladišči, parkirne prostore, prometne površine, energetske objekte ter garaže za vozila, s
katerimi se izvaja poslovna dejavnost;
4. skupina za negospodarske in neprofitne dejavnosti,
kamor štejemo šole, vrtce, zdravstvene ustanove (javne in
privatne), prostore za kulturno, telesnokulturno in društveno
dejavnost, politične stranke ter državne organe in institucije;
5. nezazidana stavbna zemljišča.

5. člen
Osnova za izračun nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče je površina zazidanega stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje, ki se
uporablja za stanovanjske, počitniške ali poslovne namene.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih in počitniških prostorih, čista tlorisna površina vseh prostorov (sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja), ter čista tlorisna površina garaž, vse po
dosedanjem točkovnem sistemu, ki se smiselno upošteva
tudi za objekte, ki niso bili točkovani;
2. pri poslovnih površinah, čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna
površina funkcionalno povezanih zemljišč, ki so namenjena
poslovni dejavnosti (interna parkirišča, parkirišča za stranke, nepokrita skladišča, interna odlagališča, garaže, delavnice na prostem, igrišča, letni vrtovi in druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti).

9. člen
Nadomestilo se ne odmerja za stavbna zemljišča in
funkcionalne enote, ki se uporabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav in mednarodnih organizacij,
skladno z 59. členom zakona o stavbnih zemljiščih,
– za zemljišča, ki se po dejanski funkciji uporabljajo
kot javne površine,
– za kulturne in sakralne namene,
– za potrebe Rdečega križa, Karitas in drugih humanitarnih organizacij,
– za funkcionalne enote, ki jih poleg sakralnih objektov
uporabljajo verske skupnosti za svojo dejavnost,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja, hlevi, strojne lope..), razen za
površine, namenjene za opravljanje dopolnilne dejavnosti.

6. člen
Za nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Osnova za izračun nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče je površina nezazidanega stavbnega zemljišča.
7. člen
Glede na namen uporabe se stavbna zemljišča delijo v
5 skupin:
1. skupina za stanovanjske namene, kamor prištevamo
stanovanja in stanovanjske hiše, garaže za osebne avtomobile v objektu ali izven njega;
2. skupina za počitniške namene;
3. skupina za poslovne, proizvodne in skladiščne namene, kamor prištevamo vse poslovne prostore proizvodnih

8. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi
tako, da se pomnožijo elementi: površina, število točk po
merilih iz tega odloka in vrednost točke. Vrednost točke za
izračun nadomestila določi vsako leto s sklepom občinski
svet na predlog župana in sicer najkasneje do 31.12. za
naslednje leto.
V primeru, da občinski svet do 31.12. tekočega leta ne
sprejme sklepa o določitvi vrednosti točke, se vrednost iz
preteklega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih
potrebščin, po podatkih Urada za statistiko Republike Slovenije.

10. člen
Plačevanja nadomestila so oproščeni občani:
– ki prejemajo varstveni dodatek;
– ki so upravičeni do subvencije stanarine;
– na zahtevo za dobo 5 let od dneva vselitve občan, ki
je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v
ceni ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega
zemljišča;
– v drugih opravičenih primerih, ko bi plačevanje nadomestila ogrožalo preživljanje zavezanca ter njegove družine (elementarne nesreče, požar, ipd.).
Pravne osebe ne morejo biti oproščene plačila nadomestila.
Občinski svet obravnava zahteve za odpis, obročno
plačilo ali odlog plačila, če jih poda zavezanec pred izdajo
odločbe o odmeri nadomestila, vendar najkasneje do 31.1.
za odmerno leto. Vloge, prispele po tem roku se kot prepozne zavržejo.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
11. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so:
I. območje: naselje Prevalje
II. območje: stavbna zemljišča znotraj poselitvenih območij Holmec-MMP, Pikov križ, Malinek, Poljana, Štoparjev
most, Šentanel, Leše
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III. območje: stavbna zemljišča v vseh naseljih v občini,
ki so opremljena z vodovodim in električnim omrežjem.
Območja so vrisana na grafičnih kartah in so sestavni
del tega odloka. Karte so na vpogled na Občini Prevalje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV ŠTEVILA TOČK
12. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. lega in namembnost
2. stopnja komunalne opremljenosti
3. izjemne ugodnosti lokacije.
13. člen
Točke glede na lego in namembnost zemljišča:
Lega
zemljišča
I. območje
II. območje
III. območje

Stanovanjski
namen
20
10
5

Počitniški
namen
300
200
100

14. člen
Merilo stopnje komunalne opremljenosti pomeni dejansko opremljenost s komunalnimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe oziroma možnost priključitve
na te objekte in naprave.
Za objekte in naprave individualne rabe (IKR) štejemo:
I. kategorija – vročevod (plin), plin (kuhanje), vodovod,
kanalizacija, elektrika, telefon;
II. kategorija – vročevod (plin), vodovod, kanalizacija,
elektrika, telefon;
III. kategorija – vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon;
IV. kategorija – vodovod, kanalizacija, elektrika;
V. kategorija – vodovod, elektrika.
Za objekte in naprave kolektivne rabe (KKR) štejemo:
I. kategorija – ceste, parkingi, javna razsvetljava, zelene in rekreac.površine, odvodnjavanje, hidrantna mreža;
II. kategorija – ceste, parkingi, javna razsvetljava, zelene in rekreac.površine, odvodnjavanje;
III. kategorija – ceste, parkingi, javna razsvetljava, odvodnjavanje;
IV. kategorija – ceste, javna razsvetljava, odvodnjavanje;
V. kategorija – ceste, odvodnjavanje.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne (IKR) in kolektivne (KKR) rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Kategorija
I.
II.
III.
IV.
V.

točke – IKR
40
40
30
25
20

točke – KKR
30
30
30
25
20

V primeru nekompletne opremljenosti se upošteva nižja
kategorija oziroma kategorija z več elementi.

Poslovni
namen
300
200
100

negospodarske
dejavnosti
200
50
50

Nezazidana
stavbna zemlj.
35
25
20

15. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v zvezi
s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih se
ugotavljajo za:
– območje – 100 m pas ob vsaki strani regionalne
ceste št. I. reda št. 226 Dravograd – Poljana Holmec, pri
čemer se upošteva zračna linija, ki se pričenja na sredini
cestišča.
Glede na vrsto dejavnosti se upošteva v območjih iz
prejšnjega odstavka naslednje število točk:
Šifra

dejavnost

A/01.5
DG/24.4

Lov in lovske storitve
Proizvodnja farmacevtskih
surovin in preparatov
Gradbeništvo
Prodaja, vzdrževanje in popravilo
motornih vozil
Trgovina na drobno z motornimi gorivi
Posredništvo in trgovina na debelo,
razen z motornimi vozili
Trgovina na drobno, razen z
motornimi vozili, popravila izdelkov
široke porabe
Gostinstvo
Kopenski prevoz, cevovodni transport
Prekladanje, skladiščenje
Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu
Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti
Dejavnost drugih prometnih agencij
Pošta in telekomunikacije
Finančno posredništvo
Poslovanje z nepremičninami, najem
in poslovne storitve
Druge javne, skupne in osebne
storitvene dejavnosti

F/45
G /50
G/50.5
G/51
G/52
H
I/60
I/63.1
I/63.21
I/63.30

I/63.40
I/64
J
K
O

točke
I. območje
200
200
100
300
500
200
200
200
200
200
200

300
500
1000
1000
1000
100
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16. člen
Nadomestilo se obračunava ne glede na to, ali je stavba, ki se uporablja za stanovanjski, poslovni, počitniški ali
negospodarski namen, zasedena ali ne, pri čemer se za
izračun nadomestila upošteva zadnja ugotovljena namembnost.
Za objekte, ki se nahajajo v I. območju iz 11. člena
tega odloka in niso zasedeni, se skupno število točk, dobljenih na osnovi meril iz tega odloka pomnoži s faktorjem 2.

Občinska uprava lahko zahteva v primerih, ko obstaja
utemeljen sum, da so sporočeni podatki nepravilni, da zavezanec dokaže pravilnost podatkov.
Če zavezanci ne sporočijo zahtevanih podatkov v roku
iz prejšnjega člena, občinska uprava določi površino za
odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče na
podlagi podatkov iz uradnih evidenc, za zazidano stavbno
zemljišče pa tako, da nadomestilo odmeri od površine zemljiške parcele na kateri stoji objekt, pomnoženo s številom
nadstropij objekta.

17. člen
Nadomestilo se obračuna tudi za uporabo začasnih
objektov, postavljenih na javnih površinah, ki traja več kot 6
mesecev na leto.

V. KAZENSKE DOLOČBE

Namen uporabe
Kioski
gostinski vrtovi
drugi začasni objekti

I. območje
iz 10. člena
1000
500
100

II. in III. območje
iz 10. člena
500
250
50

Nadomestilo iz tega člena se določi tako, da se število
točk iz tabele pomnoži s številom dni uporabe javne površine in pomnoži z vrednostjo točke.
18. člen
Število točk po merilih iz členov 13, 14 in 15 se sešteva.
IV. POSTOPEK ODMERE NADOMESTILA
19. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje
nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti,
zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec
ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določila Zakona o davčnem postopku.
20. člen
Nadomestilo odmeri davčni organ na podlagi podatkov
iz evidence občine. Pravne in fizične osebe plačujejo nadomestilo v trimesečnih obrokih, če odmerjen znesek ne presega višine 50.000 SIT, pa v dveh enakih polletnih obrokih.
Zavezanci, ki jim nadomestilo za tekoče leto še ni bilo
odmerjeno, plačujejo nadomestilo za tekoče leto na podlagi
odločbe iz preteklega leta.
21. člen
Zavezanci morajo prijaviti občinski upravi Občine Prevalje dejstva, ki pomenijo nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na
odmero nadomestila in sicer v roku 30 dni po nastanku
sprememb.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba sporočena.
Če občinska uprava ugotovi, da je podan razlog za
izračun nadomestila, za katerega ni dobila prijave, prične
postopek po uradni dolžnosti. Zavezanec je dolžan na poziv
občinske uprave v roku 15 dni posredovati verodostojne
podatke, ki omogočajo odmero nadomestila.

22. člen
Pravna oseba in samostojni podjetnik, ki ne vloži prijave za nadomestilo, ali ne prijavi pravilnih površin oziroma
sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo 60.000 SIT do
300.000 SIT za prekršek.
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Osnova za nastavitev evidence za nadomestilo po tem
odloku so obstoječe evidence, s katerimi razpolaga davčni
organ in uradne državne evidence.
Podatki o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih
zemljišč izhajajo iz strokovnih podlag, ki se izdelajo iz grafičnega dela zemljiškega katastra, katastra stavb in digitalnih
podlag veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana in drugih uradnih evidenc.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Prevalje odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (Uradni list RS, št.
36/99, 18/02).
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 03203-0001/2003-06
Prevalje, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

5633.

Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje
v letu 2004

Na podlagi 2. odstavka 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01,
30/02) in 30. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS,
št. 15/99, 51/01, 100/03) izdajam
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SKLEP
o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu
2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Prevalje za leto 2004
se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi
proračuna občine za leto 2003, vendar najdlje do 31. 3.
2004.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno
porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2003.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2004.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 403-01/00-5
Prevalje, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

5634.

Sklep o določitvi cen programov v Javnem
vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 78/03), 3. člen pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96,1/98,102/00, 120/03), 16.člena statuta Občine
Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03), je
Občinski svet občine Prevalje na 9. redni seji dne 16. 12.
2003 sprejel

Št.

II
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
a) malica
b) kosilo
c) dodatna popoldanska malica, ki ni
vračunana v ceni programa

60 SIT
100 SIT
70 SIT

III
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na
podlagi vloge za znižano plačilo in izjave o premoženju družine.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo polno ceno vrtca.
IV
V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To
določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za
druge občine, ki plačajo razliko med ceno programa in
plačilom staršev.
V
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje enega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje
leto. Starši ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti otroka v času poletnih počitnic plačajo 25% cene programa po
plačilnih razredih. O načinu plačevanja se starši pisno dogovorijo z vrtcem ob prvem vpisu otroka.
VI
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtce staršem zaračuna 700,00 SIT za vsako začetno uro. Vrtec to
uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa
staršev in neupoštevanega obratovalnega časa vrtca.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004.
Št. 15204-0001/02-6
Prevalje, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

SKLEP
o določitvi cen programov v Javnem vzgojno
varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje so:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)
79.207 SIT
II. starostna skupina
(od 3 let do vstopa v šolo)
55.494 SIT
Cena poldnevnega programa (4 – 6 ur) varstva otrok v
oddelkih, z malico in kosilom:
II. starostna skupina
(od 3 let do vstopa v šolo)
47.221,00 SIT

131 / 24. 12. 2003 / Stran 18751

5635.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks

Na podlagi 2. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 6/00, 18/02) in 16.
člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99,
51/01, 100/03), je Občinski svet občine Prevalje na 9.
redni seji dne 16. 12. 2003 sprejel
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih
taks
I
Vrednost točke za izračun komunalne takse znaša
13,74 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks (Uradni
list RS, št. 24/2003).
Št. 42304-0002/2002-12
Prevalje, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasičl. r.

5636.

Uradni list Republike Slovenije

SEMIČ
5637.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Semič

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 10. in 17. člena
statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet Občine Semič na 8. redni seji dne 13. 11.
2003 sprejel naslednji

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Semič
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih
kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega
prometa, ki ga prevzemajo.

Sklep o vrednosti točke

Na podlagi zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 56/98 in 89/99) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03), je Občinski svet na 9. redni seji dne 16. 12. 2003 sprejel

SKLEP
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje za leto 2004 znaša
0,0740 SIT mesečno.
2
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 1. 2004 dalje.
Št. 420-08-1/99-6
Prevalje, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naselju Semič in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ),
– mestne ceste ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Semič in ceste med
naselji v Občini Semič in naselji v sosednjih občinah
– ceste v naselju Semič in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste LC med naselji v občini in naselji v
sosednjih občinah so:

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
2,2
2,3
3
3,1
3,2
3,3
4
4,1
4,2
5
5,1
5,2
6
6,1
6,2

Cesta
Odsek
054160
054162
054163
054164
255010
255011
255012
255013
255100
255101
255102
255103
370010
370011
370012
370030
370031
370032
370050
370051
370052

Št.
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Potek ceste
Začetek
Konec
Kateg.Stac_ZacStac_Kon Dolžina
Opis odseka
R 218 (Črnomelj) - meja ČR - Stranska vas - po cesti 255100 - Štrekljevec
Esol - Stranska vas
Z Esol
C 255100
LC
3491
5762
2271
Stranska vas - Štiri roke
C 255100
C 255010
LC
0
1608
1608
Štiri roke - Štrekljevec
C 255010
C 421
LC
0
2750
2750
R 661 (Metlika) - meja ME - Krvavčji Vrh - Cerovec - Črešnjevec - Semič
Metlika - Krvavčji Vrh
C 661
C 370050
LC
3500
5561
2061
Krvavčji Vrh - Štiri roke
C 370050
C 054160
LC
0
3586
3586
Štiri roke - Semič
C 054160
C 255100
LC
0
1739
1739
Gradac (Metlika) - Stranska vas - 421 - Semič - Gaber
Gradac - Stranska vas
C 218
C 054160
LC
1376
3766
2390
Stranska vas - Semič center C 054160
C 421
LC
0
3175
3175
Semič center - Tajčbirt
C 421
C 216
LC
0
3530
3530
Vrčice - Planina - Mirna gora
Vrčice - Planina
C 216
C GC
LC
0
5215
5215
Planina - Mirna gora
C GC
Z pl. dom
LC
0
3800
3800
Gaber - Smučka luža - Vrtača
Gaber - Smučka luža - Smuk
C 216
Z Smuk
LC
0
5558
5558
Smučka luža - Vrtača - R421 O 370031
C 421
LC
0
1747
1747
Goliš - Gradnik - Krvavčji Vrh
Goliš - Gradnik
C 054160
C 870390
LC
0
2936
2936
Gradnik - Krvavčji vrh
C 870390
C 255010
LC
0
2062
2062

5. člen
Lokalne ceste v naselju Semič in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap.
Cesta
Potek ceste
Začetek
št.
Odsek
Opis odseka
51
370100
Kot - Spodnje Gorenjce
51,1
370101
Kot - Spodnje Gorenjce
C 216
– mestne ceste ali krajevne ceste (LK):
101
370200
Drage - Sadinja vas - Drganj dol - Vapča vas
101,1
370201
Zidanica Absec - Roška Črne C 370100
101,2
370202
Gorenci Lipa – Sadinja vas
O 370301
101,3
370203
Blaž – Kadič - Novina
O 255103
102
370210
ŽP Semič - Gorenjci
102,1
370211
Pri Klemenu - ŽP Semič
C 255100
102,2
370212
ŽP Semič- Sv. Jožef
ZŽP Semič
102,3
370213
Pri GD Kot - Brezje
O 370212
102,4
370214
Sv. Jožef - Sadinja vas
C 370100
103
370220
Krč - Drganj dol
103,1
370221
Krč
C 255100
103,2
370222
Stara cesta Bucik
O 255103
103,3
370223
Stara cesta Malnar
O 255103
104
370230
Semič (Vapča vas)
104,1
370231
Kambič - C 421 (Hudak)
C 370200
104,2
370232
KUD - Vapča vas
C 255100
104,3
370233
Pošta - KUD
C 421
104,4
370234
Pustavrh – Sv. Mihael
O 371231
104,
370235
O 370233 - O 370231
O 370234
104,0
370236
Kofalt - Judnič
O 370232
104,7
370237
Taborska ulica
O 255103
105
370240
Semič - Sela - Kašča
105,1
370241
Šolska ulica
C 421
105,2
370242
Odcep Nace – Golobič Janez C 370250
105,3
370243
Spodnja Kašča
C 870250
106
370250
Sela - Coklovca
106,1
370251
Sela1 - Sv.Duh - Coklovca
C 421
107
370260
Obrtna cona
107,1
370261
Obrtna cona 1
C 421
107,2
370262
Obrtna cona 2
O 370261
107,3
370263
Obrtna cona 3
O 370261
108
370270
Semič
108,
1 370271 Srednja pot
O 255103
108,
2 370272 Henigsman - Debelak
O 370271

Konec

Kateg.Stac_ZacStac_Kon Dolžina

C 255100

LZ

0

2501

2501

C 255100
O 370101
Z HŠ 3C

LK
LK
LK

0
0
0

1975
309
700

1975
309
699

ZŽP Semič
C 370100
C 370100
C 370200

LK
LK
LK
LK

0
0
0
0

550
599
64
183

550
599
64
183

C 255100
O 255103
O 370221

LK
LK
LK

0
0
0

835
107
177

835
106
177

C 421
O 370231
O 370232
C 421
O 370231
Z HŠ 4B
O 870431

LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK

0
0
0
0
0
0
0

425
550
190
398
99
91
81

425
550
190
398
98
90
80

C 370250
C 870250
C 421

LK
LK
LK

0
0
0

325
185
235

325
185
235

Z HŠ 6

LK

0

1010

1010

C 421
Z k. asfa
O 370251

LK
LK
LK

0
0
0

562
100
328

562
100
328

HŠ 49
O 255103

LK
LK

0
0

420
240

420
240

Stran
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6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
Cesta
Potek ceste
Začetek
Konec
Kateg.Stac_ZacStac_Kon Dolžina
št.
Odsek
Opis odseka
1001
755130
Gornja Lokvica - Krvavčji Vrh
1001,1
755131
G.Lokvica - Krvavčji vrh
C 255060
C 255010
JP
2356
2681
325
1002
798320
Gornje Laze - Seč - Travni Dol
1002,1 798321
Gornje Laze -Travni dol
C 664
Z HŠ 10
JP
0
600
600
1003
798330
Divji potok
1003,1 798331
Divji Potok
C 216
Z Dpotok
JP
0
350
350
1004
870010
Črmošnijce - Novi Tabor
1004,1 870011
Od GD do pokopališča
C 216
Zpokopal
JP
0
970
970
1004,2 870012
Križišče z 216 - cerkev
C 216
Z HŠ 16
JP
0
265
265
1004,3 870013
Povezava 216 – GG
C 216
O 870011
JP
0
205
205
1004,4 870014
šola – HŠ 2c
O 870011
Z HŠ 2d
JP
0
135
135
1005
870020
Mašelj
1005,1 870021
Mašelj - do ribogojnice
C 216
Zribogoj
JP
0
430
430
1006
870030
Srednja vas
1006,1 870031
Cerkev - črpališče
C 216
C 216
JP
0
515
515
1006,2 870032
HŠ 10 - HŠ 7b
O 870031
Z HŠ 7b
JP
0
220
220
1006,3 870033
O 870031 - C 216
O 870031
C 216
JP
0
114
114
1007
870040
Brezovica
1007,1 870041
C216 - HŠ 1
C 216
Z HŠ 1
JP
0
350
350
1008
870050
Blatnik, Vrčice
1008,1 870051
C216 – Blatnik cerkev
C 216
Z HŠ 3
JP
0
535
535
1008,2 870052
C216 – Vrčice (Arle)
C 216
Z HŠ 7
JP
0
242
242
1009
870060
Vrčice - Sela pri Vrčicah
1009,1 870061
C216 - Sela HŠ 2
C 216
Z HŠ 2
JP
0
540
540
1010
870070
Rožni Dol
1010,1
870071
C664 - Rožni Dol HŠ 17
C 664
Z HŠ 17
JP
0
1060
1060
1011
870080
Rožni Dol - Brezje pri Rožnem Dolu
1011,1
870081
C870070 - Brezje HŠ 4
C 870070
Z HŠ 4
JP
0
1030
1030
1012
870090
Rožni Dol - Pribišje, ŽP
1012,1
870091
Gasil.d. - Pribišje HŠ 9
C 664
Z HŠ 9
JP
0
1270
1270
1012,2 870092
ŽP Rožni Dol
C 664
Z ŽP RD
JP
0
146
146
1012,3 870093
Pribišje (odcep HŠ 2)
O 870091
Z HŠ 2
JP
0
77
77
1013
870100
Gornje Laze
1013,1
870101
C664 - Gornje Laze
C 664
Z HŠ 6
JP
0
936
936
1013,2 870102
Farma piščancev
O 870101
Z farma
JP
0
276
276
1013,3 870103
G. Laze (Avsec – Marjanovič) O 870101
Z HŠ 4
JP
0
170
170
1014
870120
Preloge
1014,1
870121
C664 - Preloge HŠ 3
C 664
Z HŠ 3
JP
0
635
635
1015
870130
Potoki
1015,1
870131
C664 - Potoki HŠ 5
C 664
Z HŠ 5
JP
0
1616
1616
1016
870140
Kot - Gaber
1016,1
870141
Kot (Kapela) - Tajčbert
C 370100
C 255100
JP
0
1241
1241
1016,2 870142
Pod magistralo
O 870141
C 216
JP
0
385
385
1016,3 870143
Kot (kapela – partizanka)
O 870141
C 216
JP
0
481
481
1016,4 870144
C Pod vrhom
C 216
C 216
JP
0
752
752
1016,5 870145
Pod vrhom (Saje – Jakša)
O 870244
Z HŠ 71
JP
0
251
251
1016,6 870146
ŽP – K tajčbirtu
O 370212
O 870141
JP
0
210
210
1009,2 870147
Gaber
C 216
Z HŠ 3A
JP
0
189
189
1017
870150
Kot
1017,1
870151
Pod progo
C 370100
Z HŠ 16
JP
0
485
485
1018
870160
Sadinja vas - 421 - Nerstoplja vas - Brezje pri Vinjem Vrhu - Brstovec - Vinji Vrh pri Semiču - Stranska
1019,1
870161
Sadinja vas - C421
C 370200
C 421
JP
0
1095
1095
1019,2 870162
C421 - Stranska vas
C 421
C 255100
JP
0
3472
3472
1019,3 870163
Vinji vrh - cerkev
O 870162
Z cerkev
JP
0
377
377
1019
870170
Trebnji Vrh
1019,1
870171
C870160 - Trebnji Vrh 1
C 870160
Z HŠ 1
JP
0
440
440
1020
870180
421 - Starihov Vrh
1020,1 870181
C421 - Starihov Vrh 7
C 421
Z HŠ 7
JP
0
280
280
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Zap.
št.
1021
1021,1
1022
1022,1
1023
1023,1
1024
1024,1
1024,2
1025
1025,1
1026
1026,1
1026,2
1027
1027,1
1027,2
1027,3
1027,4
1027,5
1027,6
1027,7
1027,8
1027,9
1028
1028,1
1028,2
1028,3
1028,4
1029
1029,1
1029,2
1029,3
1030
1030,1
1030,2
1030,3
1030,4
1030,5
1031
1031,1
1032
1032,1
1032,2
1032,3
1033
1033,1
1033,2
1033,3
1033,4
1033,5
1033,6
1033,7
1034
1034,1
1034,2
1034,3
1034,4
1034,5
1034,6
1034,7

Cesta
Odsek
870190
870191
870200
870201
870210
870211
870220
870221
870222
870230
870231
870250
870251
870252
870260
870261
870262
870263
870264
870265
870266
870267
870268
870269
870280
870281
870282
870283
870284
870290
870291
870292
870293
870300
870301
870302
870303
870304
870305
870310
870311
870320
870321
870322
870323
870330
870331
870332
870333
870334
870335
870336
870337
870340
870341
870342
870343
870344
870345
870346
870347

Potek ceste
Začetek
Opis odseka
Nestoplja vas
C870160-Nestoplja vas 6
C 870160
Lipovec
C421 - Lipvec 9
C 421
Pugled
C421 - Pugled 3
C 421
Vavpča vas - 421 - Mladica - 255102
C421 - Mladica - 255102
C 421
Pot k Lebici
C 255100
Trata
Kužno z. - Trata 12
C 870220
Kašča - Sveti Duh - Tri roke
Marentič - Sv. Duh
C 421
Sv.Duh - Tri roke
C 370250
Praprot - Krupa - Moverna vas
C255100 - Praprot - C054160 C 255100
C054160 - Krupa - Moverna v C 054160
Krupa - križ - izvir Krupe
O 870262
Krupa - Krupa 6
O 870262
Praprot 2 - Praprot 9
C 255100
O870265 - O054164
O 870265
O870261 - O870265
O 870261
HŠ 4 – Hluparjev mlin
O 870262
Absec – HŠ 11
O 870262
Vrtača
Odsek v goro pred Iskro
C 421
Odsek za Jokovje
C 421
Odsek Padar
C 421
Vrtača - odsek
O 870282
Vrtača - Oskoršnica
Vrtača - Oskoršnica 8
C 421
Oskoršnica 11
O 870291
Oskoršnica 7
O 870291
Kašča
Vajdova – Med vinogradi
C 421
Lekan - Kašča 25
C 421
Kašča 25 - Kašča 16
O 870302
Vajdovas 42 – Sp. Kašča 8 O 870302
Vajdova 8 – Vajdova 45
C 421
Podreber - Goliš
Podreber - Goliš
C 421
Podreber
Bife - priklj.Goliš
C 421
870331 – Irt – zidanica OgulinO 870331
C 421 – Jakša
C 421
Kal - Jagodnik - Osojnik
C421 - črpalnica
C 421
Črpalnica - Mrvič
O 870333
Črpalnica - Golobič - Kal 2
C 870331
Kal (trafo – Kofalt)
O 807332
Kal (odcep k cerkvi)
O 807332
Kal (odcep Pašič)
O 807332
Štefanič – Sepaher
O 870331
Osojnik - Brezova Reber
Osojnik 1 - Osojnik 25
C 421
Osojnik 5 - Osojnik 21
O 870341
Vrbince
O 870341
Osojnik 25 - Brezova R.12
Z HŠ 25
Brezova Reber 12 - 9
C 870340
Brezova R. 12 - C 421
O 870345
Nepče (rezervoar)
O 870344

Št.
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Konec

Kateg.Stac_ZacStac_Kon Dolžina

Z HŠ 6

JP

0

507

507

Z HŠ 9

JP

0

365

365

Z HŠ 3

JP

0

1277

1277

C 255100
Z HŠ 47K

JP
JP

0
0

918
183

918
182

Z HŠ 18

JP

0

215

215

C370250
C 255010

JP
JP

0
0

387
675

387
675

C 054160
Z HŠ 5
ZizvirKr
Z HŠ 6
Z HŠ 9
O 054164
O 870265
HŠ 3
HŠ 11

JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0
0
0
0
0

251
808
262
107
252
193
74
275
86

251
808
262
107
252
193
74
275
86

Z HŠ 65
Z HŠ 22
Z HŠ 79
O 870282

JP
JP
JP
JP

0
0
0
0

590
410
296
124

590
410
296
124

Z HŠ 8
Z HŠ 11
Z HŠ 7

JP
JP
JP

0
0
0

825
395
91

825
395
91

Z HŠ 10
Z HŠ 25
Z HŠ 16
Z HŠ 37
C 421

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

400
355
138
146
245

400
355
138
146
245

C 054160

JP

0

900

900

C 421
HŠ 8
HŠ 3

JP
JP
JP

0
0
0

475
132
183

475
132
183

O 870333
C 421
Z HŠ 2
O 807332
Z HŠ 12B
Z HŠ 13
HŠ 9a

JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0
0
0

307
1180
444
212
113
106
60

307
1180
444
212
113
106
60

Z HŠ 25
O 870341
Z HŠ 36
O 870345
Z HŠ 9
C 421
Z HŠ 33

JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0
0
0

630
200
745
1020
150
1400
305

630
200
745
1020
150
1400
305
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Zap.
št.
1035
1035,1
1035,2
1036
1036,1
1036,2
1036,3
1036,4
1037
1037,1
1037,2
1037,3
1037,4
1038
1038,1
1038,2
1039
1039,1
1039,2
1039,3
1039,4
1039,5
1040
1040,1
1040,2
1041
1041,1
1041,2
1041,3
1041,4
1041,5
1042
1042,1
1042,2
1042,3
1042,4
1043
1043,1
1043,2
1043,3
1043,4
1043,5
1043,6
1043,7
1043,8
1043,6
1044
1044,1
1044,2
1044,3
1045
1045,1
1045,2
1045,3
1045,4
1046
1046,1
1046,2
1046,3

Cesta
Odsek
870350
870351
870352
870360
870361
870362
870363
870364
870370
870371
870372
870373
870374
870380
870381
870382
870390
870391
870392
870393
870394
870395
870400
870401
870402
870410
870411
870412
870413
870414
870415
870420
870421
870422
870423
870424
870430
870431
870432
870433
870434
870435
870436
870437
870438
870439
870440
870441
870442
870443
870450
870451
870452
870453
870454
870460
870461
870462
870463

1047
1047,1

870470
870471

Potek ceste
Začetek
Opis odseka
Maline pri Štrekljevcu
Maline
C 870340
O 870351 - O 870351
O 870351
Štrekljevec
Šola - Štrekljevec 19
C 421
Rezervoar
O 870364
Štrekljevec 14 - 20
O 870364
Štrekljevec 12 - 9
O 870361
Omota
Omota - Omota 12
C 370050
Omota 2 - Omota 5
O 870371
Ivanetič - Groblar
O 870371
Omota 7 - Črešnjevec
O 870371
Praproče
C370050 - Praproče 3
C 370050
O 870381 - HŠ 1
O 870381
Gradnik - Sodji Vrh - Hrastov hrib
Gradnik - Hrastov hrib
C 370050
Gradnik - Sodji Vrh
O 870391
Gradnik - Bereča vas
O 870391
Sodji vrh 1
O 870391
Sodji vrh 2
O 870391
Krvavčji Vrh
Krvavčji Vrh 1
C 255010
Krvavčji Vrh 2
C 255010
Cerovec - Hrib pri Cerovcu - Zabrezje
Gostilna do Štublar
C 255010
Odcep Cerovec 2
C 870411
Cerovec - 370050
C 870411
Cerovec (Dušak – Plut)
O 870411
Hrib (odcep Bukovec)
O 870413
Črešnjevec pri Semiču
Odcep Šuklje
C 255012
Odcep pri tabli do Koč
C 255010
Odcep za Črešnjev Vrh
C 255012
Odcep proti Krupi
C 255012
Semič
Med vinogradi
C 255100
Stara gora
C 255100
Ul. Dr. Drganca
C 370220
Dom paraplegikov - HŠ 18
C 255100
Smuška c. – Med vinogradi O 370031
Matevžek - Lipec
O 870431
Stara cesta
O 870434
Cankarjeva pot
O 255103
Strma pot
O 870431
Anzlova gora
Trdinova pot
O 370032
zidanica Poč - odcep Sever O 370032
zidanica Jokovčan - PodgornikO 370032
Stranska vas
Grad Krupa
C 255100
Podgrajski mlin
O 870451
Oven – Štricel
O 255101
O 870453 – C 054162
O 870453
Semič
stara cesta na Smuk
C 370030
Pri pošti
O 370223
Drganj Dol
O 370203
(Kočevar Blaž – Pustarh Franc)
Krupa
O 870262 – Krupa 15
O 870262
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Konec

Kateg.Stac_ZacStac_Kon Dolžina

Z HŠ 17
O 870351

JP
JP

0
0

460
331

460
331

C 421
Zrezevoa
Z HŠ 20
C 421

JP
JP
JP
JP

0
0
0
0

545
264
213
261

545
264
213
261

Z HŠ 12
Z HŠ 5
Z HŠ 10
C 255010

JP
JP
JP
JP

0
0
0
0

625
202
193
1345

625
202
193
1345

Z HŠ 3
Z HŠ 1

JP
JP

0
0

360
33

360
33

C 421
O 870391
C 755110
Z HŠ 9
O 870394

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

2744
438
1262
145
50

2744
438
1262
145
50

Z HŠ 15
Z HŠ 23

JP
JP

0
0

128
132

128
132

C 255010
Z HŠ 2
C 370052
O 870411
Z HŠ 2A

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

750
192
1377
207
97

750
192
1377
207
97

Z HŠ 26
O 870374
Z HŠ 23
Z HŠ 1a

JP
JP
JP
JP

0
0
0
0

145
195
225
125

145
195
225
125

O 870435
O 870431
Z HŠ 8
C 255100
Z HŠ 38
O 870432
O 870433
Z HŠ 25B
Z HŠ 37A

JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1136
1460
565
195
486
340
352
198
84

1136
1460
565
195
486
340
352
198
84

Z HŠ 19
Z HŠ 38
Z HŠ 20

JP
JP
JP

0
0
0

707
180
92

707
180
92

C 255100
Z mlin
HŠ 14
O 054162

JP
JP
JP
JP

0
0
0
0

964
168
189
107

964
168
189
107

Z HŠ 76
C 421
HŠ 9

JP
JP
JP

0
0
0

356
118
178

355
118
178

HŠ 15

JP

0

106

106
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7. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem
odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste, št. 347-05-3/02 z dne 17. 7. 2002.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič (Uradni
list RS, št. 83/99) z dne 14. 10. 1999.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-01-02/2002-17
Semič, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

5638.

Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje
funkcije občinskih funkcionarjev in članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 100.b 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 in odločitve
Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99 in 51/02),
45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95) ter 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski
svet občine Semič na svoji 8. redni seji dne 13. 11. 2003
sprejel

PRAVILNIK
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94, 36/96),
kolikor z zakon o lokalni samoupravi - ZLS - (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripada
plačilo za njihovo delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se
oblikuje na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena. Občinski volilni komisiji
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pripada plačilo v višini, ki ga določa zakon o lokalnih volitvah.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in največ dva podžupana.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupana opravljata svojo funkcijo nepoklicno. Podžupana lahko opravljata svojo funkcijo poklicno, če se v
soglasju z županom tako odločita, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije
so določena z odstotki od plače župana, brez njegovega
dodatka za delovno dobo.
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Semič, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 5,0, ki se pomnoži z osnovo za
obračun plače (izhodiščna plača za prvi tarifni razred) ter
poveča za funkcijski dodatek v višini 50% količnika. V primeru, da župan funkcijo opravlja poklicno, se plači prišteje
tudi dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če
bi opravljal funkcijo poklicno.
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme
presegati 80% plače župana ter njegov dodatek za delovno
dobo v skladu z zakonom. Če opravlja funkcijo nepoklicno,
pa mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA
OPRAVLJANJE FUNKCIJE
4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, se oblikuje v višini 25% plače župana.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi pogodbe o
plačilu za opravljanje funkcije podžupana.
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne
sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru zneska iz prvega odstavka tega člena se na
podlagi sklepa o potrditvi mandatov članu občinskega sveta
določi sejnina za posamezni mesec na podlagi evidence, ki
jo vodi občinska uprava, glede na delo, ki ga je opravil, in
sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 6,56% plače župana
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 4,60%
plače župana
– predsedovanje seji delovnega telesa 4,60% plače
župana
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– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je,
3,70% plače župana.
6. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača
za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z
evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava, v
višini 3,70% plače župana.
7. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se
za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma
za udeležbo na seji ter plačilo za izvedbo nadzora in izdelavo
poročila. Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska
uprava, in sicer:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 6,56% plače župana,
– udeležba na seji nadzornega odbora 4,60% plače
župana,
– udeležba na seji občinskega sveta 4,60% plače župana,
– izvedba nadzora po programu dela 7% plače župana.
8. člen
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do
nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila
za poklicno opravljanje funkcije župana oziroma funkcije podžupana v občini. Člani občinske volilne komisije in njihovi
namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset odstotkov povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno
opravljanje funkcije župana. Nadomestilo se izplača na podlagi sklepa o imenovanju.
9. člen
Določbe 6. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na člane
komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom
štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov,
svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada sejnina v višini 4,60% plače
župana.
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za službeno potovanje, ki ga izda župan. Nalog za službeno
potovanje za župana izda tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin in povračil drugih stroškov, ki jih imajo občinski
funkcionarji, se zagotavljajo iz sredstev proračuna. Izplačujejo se do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije in sejnin se usklajujejo skladno s spremembo zneska,
ki je izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni
čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s
predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in povračila stroškov, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in
odborov občinskega sveta in župana, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja, na podlagi evidence prisotnosti na sejah, ki
jo vodi občinska uprava.
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/99 in
94/02).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-03/2002-3
Semič, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

IV. POVRAČILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
Občinski funkcionarji, predsedniki in člani delovnih teles občinskega sveta in župana ter člani nadzornega odbora
imajo ob predložitvi dokazila pravico do povračila stroškov,
ki jih imajo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do
povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, potni stroški, stroški prenočevanja) v skladu z zneski
drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo veljavni
predpisi za zaposlene v občinski upravi.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga

SEŽANA
5639.

Odlok o predkupni pravici Občine Sežana

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 21. in 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in
odločba ustavnega sodišča Uradni list RS, št. 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99,
108/03) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet
občine Sežana na seji dne 23. decembra 2003 sprejel
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ODLOK
o predkupni pravici Občine Sežana
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Sežana (v nadaljnjem besedilu: občina) kot
predkupne upravičenke na nepremičninah na celotnem
območju poselitve in na območju obstoječih oziroma
predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do
sprejetja prostorske strategije in prostorskega reda občine štejejo ureditvena območja naselij, ki so opredeljena z
občinskim prostorskim planom – Dolgoročni plan občine
Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
14/88), usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana SR Slovenije 1989 (Uradne objave,
št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89),
1992 (Uradne objave, št. 5/92), 1995 (Uradni list RS,
št. 54/95), 1997 (Uradni list RS, št. 63/97) in 2002
(Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.) ter Srednjeročni družbeni plan občine Sežana za obdobje 1986 –
1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen in dopolnjen
1989 (Uradne objave, št. 4/89 in št. 37/89), 1992 (Uradne objave, št. 5/92), 1993 (Uradne objave, št. 18/93),
1995 (Uradni list RS, št. 54/95), 1997 (Uradni list RS,
št. 63/97) in 2002 (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 –
popr.).
Na tem območju lahko občina uveljavlja predkupno
pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski
javni interes.
3. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka
lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
4. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje zlasti za naslednje namene:
1. izvedbo prostorskega akta;
2. gradnjo objektov in naprav gospodarske javne
infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. gradnjo objektov za potrebe javne uprave in za
potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva;
4. gradnjo in nakup neprofitnih in profitnih stanovanj;
5. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi
objektov na objektih iz 1. in 2. točke tega člena;
6. za potrebe prenove območij;
7. za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih
programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-10/2003-14
Sežana, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

5640.

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine
Sežana

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 40/99, 68/99, 3/2001 in 40/03) je Občinski svet
občine Sežana na seji dne 23. decembra 2003 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi
Stanovanjskega sklada Občine Sežana
1. člen
Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Sežana (Uradni list RS, št. 71/96) preneha veljati.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 06202-10/2003-12
Sežana, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

5641.

Pravilnik o merilih za plačilo nadomestila za
uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na
območju Občine Sežana

Na podlagi 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 100/03) in 16.
člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,
68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na
seji dne 23. decembra 2003 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za plačilo nadomestila za uporabo
nezazidanih stavbnih zemljišč na območju
Občine Sežana
1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila, s katerimi se
opredelijo območja glede zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana.
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2. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem aktu določena za
gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal gradbeno
dovoljenje.
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela, ki
je s prostorskim izvedbenim aktom namenjena za graditev
objektov oziroma zemljiška parcela, za katero je že izdano
predpisano dovoljenje (lokacijsko oziroma enotno gradbeno
dovoljenje, priglasitev del oziroma lokacijska informacija) in
se še ni začelo z gradnjo objektov.
3. člen
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva:
1. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt določa gradbene parcele:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine gradbene parcele, na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s
prostorskim aktom določeno, da je zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe
Za nezazidano stavbno zemljišče se torej šteje tisto
zemljišče, ki predstavlja samostojno gradbeno parcelo ali
del takšne parcele po izvedbenem prostorskem aktu na
kateri je mogoče graditi stanovanjsko oziroma poslovno stavbo in sicer ne glede na trenutno vrsto rabe zemljišča po
zemljiškem katastru.
2. v primerih, ko izvedbeni prostorski akt ne določa
gradbenih parcel:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine zemljiških parcel za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno,da so zazidljiva za stanovanjske in poslovne stavbe (v
nadaljevanju: zazidljive parcele), pri čemer pa se upošteva:
a) kolikor stoji na površini zazidljive parcele stavba, ki
ima določeno gradbeno parcelo, se ta površina šteje kot
zazidano stavbno zemljišče. Preostali del površine tvori površino nezazidanega stavbnega zemljišča od katerega se
odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pod
pogojem iz 4. člena tega pravilnika.
b) Kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki
še nima določene gradbene parcele, se do njene določitve
za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus) pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške
parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče v skladu z določili 4. člena tega pravilnika.
4. člen
Za uradno evidenco določitve gradbene parcele se po
tem pravilniku šteje odločba o funkcionalnem zemljišču ali
dokončno gradbeno dovoljenje, kjer ta akta nista izdana pa
se uporabljajo določbe izvedbenih prostorskih aktov oziroma v primeru prostorsko ureditvenih pogojev se le-te določa
po pravilih tega pravilnika.
5. člen
V primeru, ko gradbena parcela ni določena, se odmerja nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča od minimalne velikosti zemljišč:
– za I., II. in IV. ktg zemljišč po 7. členu odloka 500 m2
– za III. ktg zemljišč po 7. členu odloka 1000 m2.
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6. člen
Podatke o zavezancih občinska uprava pridobiva na
podlagi prijave neposrednega uporabnika nezazidanega
stavbnega zemljišča, od upravnega organa pristojnega za
izdajo dovoljenja za posege v prostor ter iz drugih uradnih
evidenc. Če občinska uprava ugotovi obstoj stavbnega zemljišča, za katerega ni prejela prijave, prične postopek po
uradni dolžnosti iz uradne evidence.
Če nastane sprememba med letom, se to upošteva od
1. v naslednjem mesecu po preteku meseca, v katerem je
sprememba nastala. Vendar se spremembe upoštevajo le v
kolikor so občinski upravi posredovane pred pravnomočnostjo odločbe o odmeri nadomestila.
7. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča je lastnik tega zemljišča.
8. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se za zemljišča, ki so v 7. členu Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (v
nadaljevanju: odlok) razvrščena v III. kategorijo plačuje 80%
vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča. Za zemljišča, ki
so razvrščena v I., II. in IV. kategoriji pa se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v višini
150% vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča.
Izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče
se izračuna tako, da se površina zemljišča pomnoži s skupnim številom točk iz 6. in 8. člena odloka in z vrednostjo
točke.
Če je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena
kombinirana dejavnost (stanovanjsko-poslovna) se plačuje
nadomestilo po kriteriju 50% za stanovanjsko dejavnost in
50% za poslovno dejavnost.
9. člen
Pri izračunu nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč se ne upoštevajo točke opremljenosti stavbnega zemljišča oziroma možnosti priključitve na komunalne
objekte in naprave v primeru, če je najbližja meja zemljišča
oddaljena več kot 100 m od komunalnega omrežja. V kolikor je oddaljenost večja od 100 m, se za izračun upoštevajo
samo točke iz 8. člena odloka.
V primeru spora glede dejanske možnosti priključka se
upošteva mnenje upravljalca objekta ali naprave, ki si ga
pridobi zavezanec.
10. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se ne plačuje v primeru, ko gradnja na zemljišču ni
možna zaradi poteka komunalnih vodov oziroma v kolikor so
na zemljišču rezervati le-teh oziroma naravnih ovir ali pojavov, ki onemogočajo gradnjo.
Kolikor obstaja dvom, ali je gradnja mogoča, o tem
presoja občinska služba pristojna za prostor – občinski urbanist.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SLOVENJ GRADEC
5642.

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga,
9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 100/00
- sklep US), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99
in 24/2003) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na 14.
seji, dne 9. 12. 2003 sprejel

Konto
Naziv konta
1
2
731 Prejete donacije iz tujine
7310 Prejete donacije od tujih
pravnih oseb za tekočo
porabo
74 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinan. instituc.
II.
40

ODLOK
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2004
41
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine.
42
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Konto
Naziv konta
1
2
I.
Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74)

v tolarjih
Plan 2004
3
3.121,459.645

Tekoči prihodki (70+71)

2.040,334.650

70

71

72

73

Davčni prihodki
1.497,909.000
(700+703+704)
700 Davki na dohodek in dobiček
982,667.000
703 Davki na premoženje
232,495.000
704 Domači davki na blago in storitve 282,747.000
Nedavčni prihodki
542,425.650
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
315,717.000
711 Takse in pristojbine
10,430.000
712 Denarne kazni
104.000
713 Prihodki od prodaje blaga in stortev 1,500.000
714 Drugi nedavčni prihodki
214,674.650
Kapitalski prihodki
117,534.000
(720+722)
720 Prodaja osnovnih sredstev
40,534.000
722 Prodaja zemljišč
in nematerial. premoženja
77,000.000
Prejete donacije
280,700.000
(730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov 23,700.000
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43

III.

Plan 2004
3
257,000.000

682,890.995
682,890.995

Skupaj odhodki
3.213,650.583
(40+41+42+43)
Tekoči odhodki
769,272.143
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 182,266.114
401 Prispevki delodajalcev
za soc. varnost
24,864.331
402 Izdatki za blago in storitve
543,822.741
403 Plačila domačih obresti
10,318.957
409 Sredstva, izločena v rezerve
8,000.000
Tekoči transferi
820,259.049
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
281,352.658
411 Transferi posameznikom,
gospodinjstvom
153,001.164
412 Transferi neprofitnim organiz.
in ustanovam
114,529.126
413 Drugi tekoči domači transferi
271,259.466
414 Tekoči transferi v tujino
116.635
Investicijski odhodki (420)
1.622,419.391
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
1.622,419.391
Investicijski transferi (430)
1,700.000
430 Investicijski transferi
1,700.000
4301 Investicijski transferi
javnim skladom, agencijam
Proračunski primanjkljaj/presežek
-92,190.938
(I – II)

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Konto
Naziv konta
Plan 2004
1
2
3
75 IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750)
7,685.621,70
750 Prejeta vračila danih posojil
7,685.621,70
44 V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440)
7,685.621,70
440 Dana posojila
7.685.621,70
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapital. deležev (IV.- V)
–
VII. Skupni primanjkljaj/presežek
prihodki minus odhodki ter
saldo prejetih in danih posojil
(I + IV) – (II + V)
-92,190.938
C) Račun financiranja
Konto
Naziv konta
1
2
50 VIII. Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
55 IX. Odplačilo dolga
550 Odplačila domačega dolga
X. Neto zadolževanje (VIII – IX)
XI. Povečanje/zmanjšanje sredstev
na računih (VII – X)

Plan 2004
3
96,486.258
96,486.258
4,295.320
4,295.320
92,190.938
–
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Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov sta priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti
samo za namene in do višine, določene v posebnem delu
proračuna.
Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti
in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke
se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov
in sklepov.
Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni
določenih kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem
delu proračuna razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi
župan.
Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo.
Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v okviru sprejetega proračuna.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali
pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno
zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 20% obsega
posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu.
Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja proračunska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske postavke.
Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi
proračunskih sredstev upoštevati predpise zakona o javnih
naročilih.
6. člen
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s
pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že
planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
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Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru
vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski
svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni
proračun prihodnjih let za posamezni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v načrtu
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati
25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se
nanašajo.
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se
usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju
namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava – odloča župan s potrditvijo načrta nabav in
gradenj in programa investicijskih transferov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih
proračunskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij
in nalog, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani
države oziroma Evropske unije.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
5,000.000 tolarjev.
8. člen
Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna
so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti
program dela in finančni načrt za leto 2004 ter poročila o
realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za
preteklo leto, po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno
predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o
kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do
višine 5.000.000,00 tolarjev;
– o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
500.000,00 SIT in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet;
– o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če
bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve, vendar največ do višine 100.000,00 tolarjev.
10. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so
proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je
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odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma
poslovodni organ uporabnika sredstev.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za
proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 96,486.258
tolarjev.
Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2004 ne sme
preseči skupne višine glavnic 20,000.000 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

Št.
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II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 420-08-2/2003
Slovenj Gradec, 10. december 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

5644.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 101. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99, 26/01),
38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02)
ter 11. člena odloka o organiziranju pomoči družini na domu
v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 59/00)
je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 14. seji,
dne 9. 12. 2003 sprejel

13. člen
Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja
do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za
leto 2004.

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, ki jo
je predlagal izvajalec Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec,
znaša v letu 2004 2.383,78 SIT na uro opravljene storitve.

Št. 403-02-8/2003
Slovenj Gradec, 9. december 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

5643.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2004

Na podlagi 8. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/2003) ter na podlagi
13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
05/00, 108/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj
Gradec na 14. seji, dne 9. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2004
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto
2004 znaša 0.091 SIT.

2
Prispevek k ceni storitve pomoč na domu za uporabnika znaša 1.300 SIT na uro opravljene storitve, prispevek
Mestne občine Slovenj Gradec pa znaša 1.083,78 SIT in je
sestavljen iz stroškov vodenja, ki znašajo 280,62 SIT na
efektivno uro opravljene storitve in jih v celoti krije Mestna
občina Slovenj Gradec ter iz subvencije Mestne občine
Slovenj Gradec k ceni storitve, ki znaša 803,16 SIT na uro
opravljene storitve.
3
Uskladitev cene se opravi enkrat letno oziroma prej, če
uskladitev glede na rast elementov v vmesnem obdobju
preseže 3% cene, določene ob zadnji uskladitvi.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 154-05-1/2003–14002
Slovenj Gradec, dne 10. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.
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5645.

Program priprave o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu “Katice”

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03)
je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 3. 12. 2003
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu »Katice«
1. člen
Ta program določa postopek priprave sprememb in
dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu (v nadaljevanju ZN)
»Katice«.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o ZN »Katica« se bodo pripravljale in sprejemale po skrajšanem postopku, saj se
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta nanašajo na
posamična objekta (2 bloka), ki ležita v funkcionalni enoti F1,
za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in
predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
3. člen
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev ZN »Katice«
Zazidalni načrt »Katica« predvideva izgradnjo 6 blokov,
igrišča in trgovskega objekta Katica s pripadajočo komunalno infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacija, elektrika,
PTT itd.). Mestna občina želi pričeti z gradnjo stanovanjskega bloka v funkcionalni enoti F1 katere zemljišče je v njeni
lasti. Zazidalni načrt predvideva 24 parkirnih mest v funkcionalni enoti F1, kar pa ne zadošča številu parkirišč, ki jih
zahteva veljavna zakonodaja za takšne objekte.
Da bi lahko realizirali gradnjo bloka na tem zemljišču,
se je pojavila potreba po spremembi zazidalnega načrta v
smislu gradnje ploščadi v kateri bodo urejeni garažni boksi
in shrambe za stanovanja. Z gradnjo garaže v kleti pridobi
investitor zadostno število parkirišč, ki so potrebna za število stanovanj, ki bodo urejena v blokih.
4. člen
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in
dopolnitev ZN »Katica«
Predmet sprememb in dopolnitev je zazidalni načrt »Katica«, in sicer se spremenijo vertikalni gabariti v stanovanjski
enoti F1. Ob pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta »Katica« bo treba posebno pozornost posvetiti dejstvu, da s spremembami ne bo prišlo do poslabšanja bivalnih pogojev na sosednjih parcelah in da bo vpliv na sosednja zemljišča zanemarljiv.
5. člen
3. Območje sprememb in dopolnitev odloka o ZN »Katica«
in obseg priprave
Območje sprememb in dopolnitev zajema območje
dveh stanovanjskih blokov, ki ležita v funkcionalni enoti F1,
in sicer zajema sledeče parcelne številke; 790/2, 791/1,
791/2, 791/4, 790/4, 790/18 in 790/3, vse k.o. Slovenj
Gradec.
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Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v vsebini,
kot je predpisana z zakonom o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/2002 v nadaljevanju ZUreP-1) in podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).
6. člen
4. Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki dajejo
smernice in mnenja za pripravo osnutka sprememb in
dopolnitev ZN »Katica«
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec,
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12,
Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova c. 38, Maribor,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, Slovenj Gradec.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN
»Katica« morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo
pripravljavca podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN »Katica«.
Organi in organizacije morajo v skladu z 2. točko tretjega odstavka 34. člena ZUreP-1 podati svoje pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN v petnajstih dneh od zahteve, kakor tudi morajo v roku 15 dni po
predložitvi dopolnjenega prostorskega akta z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in
dopolnitev prostorskega akta, sicer se šteje, da se z njimi
strinjajo.
7. člen
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
se upošteva Idejna zasnova, ki jo je izdelalo podjetje ARH
DEKO iz Slovenj Gradca, septembra 2003.
8. člen
6. Geodetske podlage
Uporabijo se geodetske podlage iz veljavnega ZN.
9. člen
7. Financiranje sprememb in dopolnitev ZN »Katica«
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev ZN »Katica«
vključno s stroški za pridobitev predhodnih pogojev in soglasij ter stroški, ki nastajajo v zvezi z obveščanjem, javno
razgrnitvijo in objavo odloka nosi Mestna občina Slovenj
Gradec.
10. člen
8. Začetek veljavnosti
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 350-03-23/2003-502
Slovenj Gradec, dne 3. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.
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SLOVENSKA BISTRICA
5646.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2004

Na podlagi drugega odstavka 148. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) ter 32. in 33.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 30/99,
124/00, 79/01, 30/02) je župan Občine Slovenska Bistrica dne 9. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Slovenska Bistrica v letu 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Slovenska Bistrica za
leto 2004, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov
začasno nadaljuje na podlagi rebalansa proračuna občine
za leto 2003 (odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2003, Uradni list RS št.
105/03), vendar najdlje do 31. 3. 2004.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno
porabljenih po proračunu za leto 2003.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna za leto 2004.
4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Slovenska Bistrica za
leto 2003.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati 1. 1. 2004.
Št. 20/1266/03
Slovenska Bistrica, dne 9. decembra 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

5647.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Slovenska Bistrica v letu 2003

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03, v nadaljevanju: ZureP-1) in 21. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95,
72/99 in 65/02) je župan Občine Slovenska Bistrica določil

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana občine Slovenska Bistrica v letu 2003
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana
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Območje občine Slovenska Bistrica urejajo določila
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
– prostorski del občine Slovenska Bistrica (objavljen v Uradnem listu SRS, št. 27/85, 25/87 in Uradnem listu RS, št.
42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99 in 59/03). Zadnje
spremembe in dopolnitve planskega akta so bile v letu 2000,
ki so bile sprejete v letu 2003. V začetku leta 2003 je stopil
v veljavo Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki
(Uradni list RS, št. 20/03). Ker je bil postopek sprememb in
dopolnitev planskega akta občine v zaključni fazi, se določila pravilnika niso mogla upoštevati.
Glede na to, da je Občina Slovenska Bistrica uspešno
kandidirala na javnem razpisu za subvencioniranje digitalizacije prostorskih planov, je potrebno digitalizacijo prostorskega plana v letu 2004 tudi realizirati. Način prenosa kartografske dokumentacije k planu v digitalno obliko je takšne
narave, da povzroča tudi spremembe namenske rabe prostora, ki jo je mogoče izvesti le v postopku sprememb in
dopolnitev plana.
Nadalje so razlogi za spremembe in dopolnitev planskega akta tudi v:
– uskladitvi rabe zemljišč z dejanskim stanjem oziroma
ažuriranju stavbnih zemljišč tam, kjer za to obstajajo pravne
podlage
– spremembi in dopolnitvi Urbanistične zasnove za mesto Slovenska Bistrica vključno s preveritvijo zasnove namenske rabe prostora ter njenim prenosom v digitalizirano
kartografsko dokumentacijo k planu
– širitvi in zaokrožitvi območij za poselitev
– drugih posegih v prostor, vključenih v razvojne programe občine, ki morajo biti ustrezno umeščeni v prostor
oziroma drugače zajeti v prostorskih sestavinah planskih
aktov občine.
Cilj izdelave in sprejemanja sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin prostorskega plana občine Slovenska
Bistrica je:
– Uskladitev namenske rabe prostora z dejanskim stanjem
– Širitev urbanih območij in drugih posegov v prostor
– Sprememba in dopolnitev Urbanistične zasnove za
mesto Slovenska Bistrica.
S sprejetimi spremembami in dopolnitvami bo podana
ustrezna planska podlaga za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in posledično za nameravane posege v prostor.
Kot pravna podlaga za izdelavo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskega prostorskega akta se
uporablja 171. člen ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in
8/03) ter prostorske sestavine dolgoročnega družbenega
plana RS (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89, Uradni list RS, št. 36/90, Uradni list SRS, št. 27/91, Uradni list
RS, št. 72/95, 11/99 in 4/03) in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list SRS, št. 2/86, Uradni list RS, št.
41/87 in Uradni list SRS, št. 23/89, Uradni list RS, št.
72/95, 11/99 in 4/03).
2. Predmet in programska izhodišča ter območje obdelave
S tem programom se podrobneje določijo vsebine in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del občine
Slovenska Bistrica (objavljen v Uradnem listu SRS, št.
27/85, 25/87 in Uradnem listu RS, št. 42/92, 35/94,
35/96, 41/97, 72/99 in 59/03 – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov), subjekti, ki
sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih
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sestavin občinskih planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca
strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov oziroma pripravljavca akta ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2.1. Prostorske sestavine, ki se s spremembami in
dopolnitvami plana spreminjajo na področju poselitve:
– ureditvena območja naselij
– druga območja za poselitev
– stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje.
V povezavi z gornjimi vsebinami se posledično ustrezno spremenijo tudi območja kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Navedene vsebine spremembe se vključijo v vse potrebne dele planskih aktov občine, in sicer:
– Tekstualni del plana
– Kartografski del plana – Ustrezne karte v merilu
1:25000
– Status zemljišč v ustrezni kartografski dokumentaciji
M 1:5 000
– Ustrezni deli urbanistične zasnove
Dolgoročni in srednjeročni plan občine se spreminjata
tudi na tistih področjih in v tistih prostorski sestavinah:
– kjer gre za uskladitev s spremenjenimi obveznimi
izhodišči dolgoročnega plana države za pripravo občinskih
planskih aktov
– kjer gre za vključevanje posameznih projektov iz občinskih razvojnih programov.
3. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana občine Slovenska Bistrica
Pred pripravo predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenska Bistrica podajo smernice za načrtovanje
naslednji nosilci urejanja prostora:
1) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS
za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana;
2) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b,
Ljubljana;
3) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana;
4) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana;
5) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za
rudarstvo, Dunajska 48, Ljubljana;
6) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za
energetiko, Dunajska 47, Ljubljana;
7) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Področje kmetijstva, Dunajska 56-58, Ljubljana;
8) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Sektor za gozdarstvo, Dunajska 56-58, Ljubljana;
9) Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
10) Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
Dunajska 7, Ljubljana;
11) Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški
promet, Kopitarjeva 5, Maribor;
12) Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana;
13) Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega
trga, Kotnikova 5, Ljubljana;
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14) Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana;
15) Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Beethovnova 2, Ljubljana;
16) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor;
17) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor;
18) Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, Maribor;
19) ELES, Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
20) JP Elektro Maribor, Vetrinjska 2, Maribor;
21) Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38,
Maribor;
22) Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., Pohorski bataljon 12, Slovenska Bistrica;
23) Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11,
Ljubljana;
24) Drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev planskega akta
izkazalo, da so tangirani.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic,
pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Zgoraj navedeni organi bodo zaprošeni tudi za izdajo
mnenja k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine Slovenska Bistrica.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij
v 30. dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bi podal
mnenja, se bo štelo, da z dopolnjenim predlogom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana občine Slovenska Bistrica soglaša.
3.1. Pripravljavec postopka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
– prostorski del občine Slovenska Bistrica je Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor. Prostorske
konference vodi župan.
Načrtovalec – nosilec strokovnih aktivnosti priprave
strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv bo izbran v
skladu z zakonom o javnih naročilih.
4. Zakonske podlage in predpisi za pripravo sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov
– zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in popravek 8/03);
– Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85);
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96);
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99);
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99,
popr. 31/00, 19/02);
– zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02);
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97,
18/02);
– zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02);
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96, 31/98 – odločba US, 1/99-ZNIDC, 54/2000ZKme, 68/2000 – odločba US, 27/2002 – odločba US,
58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1 in ZGO-1);
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– zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/1993, 13/1998
odl.US: U-I-53/95, 24/1999 odl.US: U-I-51/95, 56/1999
(31/00 – popr.), 61/1999, 67/2002, 110/2002);
– izvršilni predpisi, izdani na podlagi zgoraj navedenih
zakonov;
– prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana RS (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89, in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95 in 11/99 in 4/03) in
srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list SRS, št.
2/86, 23/89 ter Uradni list RS, št. 41/87, 72/95 in 11/99
in 4/03);
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine
okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb
in naslednji predpisi za območje občine Slovenska Bistrica:
– odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92);
– odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/96);
– odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 6/99);
– odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99);
– odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00);
– pravilnik o merilih in pogojih za določanje funkcionalnih zemljišč pri že obstoječih objektih na zazidanih stavbnih
zemljiščih v lasti občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 23/99);
– odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 18/02);
– pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih
objektov in naprav na območju občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 37/03);
– odlok o urejanju vinotočev v občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92).
Veljavna prostorska dokumentacija in strokovne podlage
Za območje občine Slovenska Bistrica veljajo prostorske sestavine:
– dolgoročnega plana občine Slovenska Bistrica za
obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94,
35/96, 41/97, 72/99 in 59/03);
– srednjeročnega družbenega plana občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št.
27/85, 25/87);
in prostorski izvedbeni akti:
– odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS,
št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93,
35/94 in 45/00);
– odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
centralna naselja v občini Slov. Bistrica in mesto Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02);
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora v Občini Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 35/94);
– odlok o zazidalnem načrtu Gmajna-Spodnja Polskava (Uradni list RS, št. 4/91);
– odlok o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske
cone na Pragerskem (Uradni list RS, št. 4/91);
– odlok o zazidalnem načrtu Zg. Bistrica I (Uradni list
SRS, št. 15/89, 30/91 in 64/94);
– uredba o lokacijskem načrtu za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica – sever na AC (Uradni list RS, št.
38/96);
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– odlok o pomožnih objektih občanov, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 18/88,
Uradni list RS, št. 44/01, 35/02);
– odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Pragersko
(Uradni list RS, št. 71/00);
– odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno
cono LIP Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 63/01);
– odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno
zazidavo »Bistrica (Uradni list RS, št. 112/03);
– odlok o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo »KUGL« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
112/03).
5. Roki za pripravo in sprejemanje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana- prostorski del za območje Občine Slovenska Bistrica
1. Po sprejemu programa priprave se v roku 20 dni
izbere izvajalec na podlagi programa priprave in zakona o
javnih naročilih, s katerim se sklene pogodba.
2. Pobude za spremembe in dopolnitve dolgoročnega
plana, ki bodo podane do 31. 12. 2003 se upoštevajo pri
pripravi predloga sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
3. Izbrani načrtovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije ter strokovnih podlag izdelal ustrezno gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje 10 dneh.
Občina Slovenska Bistrica pridobi in pooblasti izbranega
načrtovalca za pridobitev smernic za načrtovanje s strani
nosilcev urejanja prostora, določenih v 3. točki tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh
po prejemu vloge.
4. Na osnovi vseh relevantnih strokovnih podlag in
pridobljenih smernic za načrtovanje bo izdelovalec pripravil
predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov v času 30
dni, odvisno seveda od števila pobud posameznikov in obsega dopolnitev urbanistične zasnove ter razpoložljivosti strokovnih podlag.
5. Vzporedno s pridobivanjem smernic nosilcev urejanja prostora in pripravo predloga sprememb in dopolnitev
planskih aktov poteka prenos kartografske dokumentacije k
veljavnemu planu v digitalno obliko.
6. 2 tedna pred javno razgrnitvijo predloga sprememb
in dopolnitev planskih aktov se na podlagi 28. člena ZureP1 izvede 2. prostorska konferenca. Skliče in vodi jo župan.
7. Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del
občine Slovenska Bistrica se javno razgrne za najmanj 30
dni. V času javne razgrnitve predloga bo pripravljavec organiziral skupaj z izdelovalcem njegovo javno obravnavo. O
razgrnitvi ter kraju in času obravnave bo pripravljavec javnost obvestil z objavo v uradnem glasilu in na krajevno
običajen način (v tedniku Panorama in KTV) najmanj en
teden pred začetkom javne razgrnitve.
8. V času javne razgrnitve, in sicer pred javno obravnavo
bo župan posredoval odlok občinskemu svetu v prvo branje,
kjer bo občinski svet podal pripombe in predloge na odlok.
9. V času javne razgrnitve bo pripravljavec evidentiral
vse pisne in ustne pripombe ter predloge. Izdelovalec bo
pripravil strokovna stališča do teh pripomb v 20 dneh po
prejemu pripomb od strani pripravljavca.
10. O utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo v roku 20 dni odločil župan, ki bo
občinski svet seznanil s podanimi pripombami in s svojimi
stališči in kako se je do teh pripomb opredelil.
11. Predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov bo
dopolnjen glede na stališča do pripomb, ki jih bo sprejel
župan.
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12. Dopolnjeni predlog bo pripravljavec poslal nosilcem urejanja prostora iz 3. točke tega programa v mnenja.
13. Pripravljavec bo poskrbel, da bo izvajalec dopolnjeni predlog uskladil z mnenji.
14. Tako dopolnjeni in usklajeni predlog bo župan predložil skupaj s pridobljenimi mnenji, Vladi RS v oceno usklajenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega in srednjeročnega plana RS in pridobitev sklepa Vlade RS po 172. členu
ZureP-1. Vlada ugotovi skladnost dopolnjenega predloga
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči prostorskega plana Slovenije v 45 dneh od
prejema vloge.
15. Župan bo po pridobitvi sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov z obveznimi izhodišči republiških planskih aktov poslal usklajeni
dopolnjeni predlog predmetnega akta z ustreznimi obrazložitvami v sprejetje občinskemu svetu. Občinski svet bo sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del občine Slovenska Bistrica. Odlok se objavi v Uradnem listu
RS.
16. Izdelava dokončnega tekstualnega in grafičnega
dela predmetnega akta v 20 dneh.
6. Sredstva za pripravo in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine Slovenska
Bistrica se zagotovijo iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v skladu z dinamiko realizacije projekta in s sofinanciranjem posameznih investitorjev.
7. Veljavnost programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, veljati pa začne z dnem sprejetja.
V skladu z določili 28. člena ZUreP-1 je pred sprejemom tega programa priprave dne 11. 12. 2003 župan občine Slovenska Bistrica sklical prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve
in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Datum ter kraj in čas zbora konference je
župan objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja in sicer
dne 26. 11. 2003 v tedniku Panorama in dne 26. 11. 2003
na straneh KTV Slovenska Bistrica.
Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora, ki so
navedeni v točki III. tega programa priprave. Predstavniki
gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti
so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Št. 20/1272/PP-1/2003
Slovenska Bistrica, dne 11. decembra 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
5648.

Pravilnik o financiranju občinskih društev iz
proračuna

Na podlagi 20. člena ZLS (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 odl. US, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99 - odl. US in 70/00 in 7. člena statuta Občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99,
71/01 in 81/02) je Občinski svet občine Sveti Andraž v

Uradni list Republike Slovenije
Slovenskih goricah na 7. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel naslednji

PRAVILNIK
o financiranju občinskih društev iz proračuna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja finančnih sredstev za občinska društva (razen za PGD-operativa in za športna društva) iz naslova proračuna Občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah, kriteriji delitve med društvi,
nakazovanje in koriščenje finančnih sredstev ter nadzor nad
porabo dotiranih finančnih sredstev.
2. člen
Delitev sredstev se v skladu s tem pravilnikom opravi
med društvi, ki so registrirana v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in delujejo v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
II. PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV
3. člen
Društva pridobivajo finančna sredstva iz proračuna občine na podlagi osnovnih sredstev delovanja in na osnovi
predloženega obrazca poročila o delu društva za preteklo
leto, kriterijev pravilnika ter programa za naslednje leto.
Poziv za predložitev poročila na posebnem obrazcu
izvede odbor za negospodarstvo pri občinskem svetu občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Pogoj za pridobivanje finančnih sredstev društev je pobrana članarina oziroma pristopna izjava člana društvu.
Program dela društva je obvezna priloga obrazca »Poročila o delu društva«. Obrazec društva dobijo na občinski
upravi občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
III. KRITERIJI DELITVE
4. člen
Sredstva se delijo po sledečih kriterijih, ki se točkujejo:
1. Število članov društva,
– na člana 1 točka
2. Dejavnost društva
– nivo društva, 50 točk;
– nivo občine, 70 točk;
– širši nivo od lastne občine, 120 točk
3. Rezultati dela
3.1. Dejavnost
– občinska, 100 točk
– medobčinska, 150točk
– državna, 250 točk
– mednarodna, 400 točk
3.2. Uspešnost
– občinska, 100 točk
– medobčinska, 150 točk
– državna, 250 točk
– mednarodna, 400 točk
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4. Izvedba in organizacija prireditev
4.1. Lastna
– Občinska, 20 točk na prireditev;
– Medobčinska, 30 točk na prireditev;
– Državna, 45 točk na prireditev;
– Mednarodna, 60 točk na prireditev;
4.2. Soorganizacija
– Občinska, 20 točk/organizatorji na prireditev
– Medobčinska, 30 točk/organizatorji na prireditev
– Državna, 45 točk/organizatorji na prireditev
– mednarodna, 60 točk/organizatorji na prireditev
4.3. Sodelovanje
– občinska, 10 točk na prireditev;
– medobčinska, 15 točk na prireditev;
– državna, 25 točk na prireditev;
– mednarodna, 30 točk na prireditev.
5. Izobraževanje in strokovne ekskurzije
5.1. Izobraževanja
– 1.dan, 3 točk na udeleženca,
– 2 – 3 dni, 4 točk na udeleženca
– 4 – 5 dni, 5 točk na udeleženca
– 6 – 7 dni, 6 točk na udeleženca,
– 8 – 9 dni, 8 točk na udeleženca
– 10 in nad 10 dni, 10 točk na udeleženca
5.2. Ekskurzije
– na vsakega udeleženca 1točka
6. Delo z mladimi
– na vsakega sodelujočega otroka do 18 let 1 točka
7. Program dela
– vrednotenje s polovičnimi točkami glede na vsoto
točk (2 + 3.1 + 4)
Pojasnila k točkovanju
– medobčinska: sosednje občine in vse občine na področju UE Ptuj,
– za 5.1. je potrebno predložiti dokazila o izobraževanju,
– točkovanje (1, 2, 3, 6, 7) se točkuje le enkrat za
celotno društvo, – označi najvišji rang delovanja društva,
– točkovanje (4) se točkuje za vsako prireditev posebej,
– točkovanje (5.1.) se točkuje za vsakega udeleženca
posebej,
– ekskurzije (5.2.) se mora nanašati na področje delovanja društva, izlet se ne ovrednoti.
5. člen
Skupno število točk, ki jih pridobi društvo po posameznih kriterijih je seštevek točk od 1. do 7. kriterija. Skupno
število točk ugotovi oziroma določi Komisija sestavljena iz
članov odbora za negospodarstvo občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, en predstavnik občinske uprave in po
en predstavnik vsakega društva. Omenjena komisija izvede
tudi odpiranje prispelih vlog.
6. člen
Finančna sredstva se med posamezna društva razdelijo v odstotkih po naslednjem izračunu:
X=
X=

y/z*100
odstotek finančnih sredstev namenjenih posameznemu društvu
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Y = število skupno doseženih točk na podlagi izračuna iz 4. člena III. točke tega pravilnika za posamezno društvo
Z = skupni seštevek doseženih točk vseh društev
7. člen
Predlog razdelitve finančnih sredstev v skladu s tem
pravilnikom pripravi za vsako tekoče leto Komisija iz 5. člena tega pravilnika. Predlog razdelitve finančnih sredstev potrdi občinski svet v okviru planirane vsakoletne proračunske
postavke za ta namen.
Pogodbo za dodelitev sredstev društvom podpiše župan.
IV. NAKAZOVANJE IN KORIŠČENJE FINANČNIH
SREDSTEV
8. člen
Sredstva se posameznemu društvu nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe. Nakazila se izvedejo v treh obrokih
in sicer do 30. aprila, do 30. avgusta in do 31. decembra.
Župan ima pravico na predlog odbora ali občinskega
sveta, da v primeru ne izvajanja nalog in obveznosti po
programu, ustaviti društvu nakazila sredstev.
9. člen
Finančna sredstva pridobljena na podlagi tega pravilnika so namenjena za:
– izvajanje nalog po predloženem programu,
– izplačilo honorarjev umetniškim vodjem in strokovnim sodelavcem društva,
– nabavo opreme za delovanje društva,
– izobraževanje lastnih kadrov,
– materialne stroške,
– organizacijo strokovnih ekskurzij in pogostitev članov,
– drugo.
V. NADZOR NAD PORABO FINANČNIH SREDSTEV
10. člen
Pravico vpogleda v finančno poslovanje posameznega
društva do porabe proračunskih sredstev ima nadzorni odbor občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Posamezna društva morajo poslovati v skladu z zakonom o finančnem poslovanju društev in prevzemajo vso
odgovornost pred zakonom v primeru finančnih nepravilnosti.
VI. PREHODNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik začne veljati 8 dni po objavi v Uradnem
listu.
Št. 025/03-1053 -1
Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah
Franci Krepša l. r.
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
5649.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2004

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 in 74/98), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 94. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici 17. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za
leto 2004 se financiranje funkcij Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij
ob Ščavnici na 9. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 v
Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
I
Vrednost točke za izračun in odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici za leto 2004 znaša 0,33 SIT.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati z
dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2004 naprej.
Št. 42306-00004/2003
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana, inž. agr. l. r.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2003.
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
največ tri mesece, to je do 31. 3. 2004.
4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2004.
5. člen
Župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici 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.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40204-00001/2003
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana, inž. agr. l. r.

ŠENTJUR
5651.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena statuta Občine
Šentjur (Uradni list RS, 40/99 in 1/02) je Občinski svet
občine Šentjur na 10. seji dne 23. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se v Občini Šentjur na območjih, ki jih
določa ta odlok ureja, skladno z zakonom, odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo).
II. DOLOČITEV ZAVEZANCA
2. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, zakupnik, najemnik).
III. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

5650.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 v
Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

V skladu z 28. členom odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/99) ter 218.
člena zakona o graditvi objektov-ZGO-1 (Uradni list RS, št
110/02) in 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

3. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo, so določena
po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih
stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij, družbenih in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
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– splošno opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezno namensko rabo po prostorskem aktu.
Območja iz prejšnjega odstavka tega člena so razvrščena v štiri območja, in sicer v:
I. območje, ki obsega naselje: Šentjur,
II. območje, ki obsega naselja: Ponikva, Gorica pri Slivnici, Planina pri Sevnici, Dramlje, Proseniško, Vrbno, Grobelno – Stopče, Podgorje,
III. območje, ki obsega naselja: Loka pri Žusmu, Žusem, Hrastje; Hotunje, Lokarje, Dole, Primož, Laze, Trnovec, Krajnčica, Podgrad, Kameno, Grobelno vrh, Tratna,
Črnolica, Vodruž, Jakob, Šentvid pri Planini, Slivnica, Kalobje, Dolga Gora, Lopaca,
IV. območje, ki obsega vsa ostala naselja, ki niso zajeta v prvih treh območjih drugega odstavka tega člena.
Območja iz prejšnjega odstavka tega člena so razvidna
iz karte območij, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Meje območij iz prejšnjega člena tega odloka so določene in razvidne iz grafičnih kart v merilu 1:5000.
Grafične karte iz prejšnjega odstavka tega člena so na
vpogled pri strokovni službi občinske uprave Občine Šentjur, pristojne za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (v nadaljevanju: pristojna služba).

IV. OSNOVA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
5. člen
Osnova za določitev višine nadomestila za zazidano
stavbno zemljišče je:
– v primeru enostanovanjske stavbe, to je samostojno
stoječe enodružinske hiše, vile, atrijske hiše, vrstne hiše,
počitniške hiše in podobno: površina vseh prostorov v njej
in tudi garaže, ki pripada stavbi, kakor tudi pomožni prostori, če ni njen sestavni del,
– v primeru enostanovanjske stavbe s poslovnim prostorom: površina vseh prostorov v njej in tudi garaže in drugih
individualnih prostorov, kot so pokrito ali nepokrito skladišče,
parkirišče, delavnica na prostem, pomožni prostori in podobno, ki pripadajo stavbi, če niso njen sestavni del,
– v primeru dvo ali večstanovanjske stavbe: površina
etažnih stanovanj, ki so v njej in individualnih prostorov, ki
pripadajo določenim stanovanjem, kot so kleti, drvarnice,
garaže, pomožni prostori, če niso sestavni del stanovanja,
– v primeru večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori: površina etažnih stanovanj in poslovnih prostorov, ki
so v njej, in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim
stanovanjem, kot so kleti, drvarnice, garaže, pomožni prostori, če niso sestavni del stanovanja ter individualnih prostorov, ki pripadajo določenim poslovnim prostorom, kot so
pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem in podobno, če niso sestavni del poslovnega prostora,
– v primeru nestanovanjske stavbe: površina poslovnih
prostorov v njej in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim poslovnim prostorom, kot so pokrito ali nepokrito
skladišče, parkirišče, delavnica na prostem, pomožni prostori, nakladalna deponija in podobno, če niso sestavni del
poslovnega prostora,
– v primeru gradbenega inženirskega objekta, ki ni
objekt gospodarske javne infrastrukture: površina zemljiške
parcele, na kateri je zgrajen,
– v primeru zemljišča, namenjenega poslovni dejavnosti, to je nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem: površina zemljiških parcel, na katerih se opravlja takšna poslovna dejavnost.
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Površina pri objektih iz prve, druge, tretje, četrte in
pete alinee prejšnjega odstavka tega člena se skladno z
veljavnim slovenskim standardom SIST ISO 9836 določi kot
osnova za izračun višine nadomestila. Površina iz šeste in
sedme alinee pa se skladno z geodetskimi predpisi določi
kot osnova za izračun višine nadomestila.
6. člen
Osnova za določitev višine nadomestila za nezazidano
stavbno zemljišče je:
– celotna površina nezazidanega stavbnega zemljišča
in sicer v primeru zemljiške parcele, na kateri še ni zgrajena
nobena stavba in za katero je s prostorskim izvedbenim
aktom določeno, da je zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa
in javne uprave ali je s prostorskim aktom določeno, da je
na njej dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso
namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave,
– del površine nezazidanega stavbnega zemljišča in
sicer v primeru zemljiške parcele, na kateri že stoji stavba, ki
še nima določene gradbene parcele in ki ni namenjena za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave. Po določitvi gradbene parcele za stavbo, je preostali del površine opredeljen, skladno z geodetskimi predpisi, kot del površine nezazidanega stavbnega zemljišča.
7. člen
Stavbna zemljišča iz 5. in 6. člena tega odloka se po
tem odloku, glede na namembnost, razvrščajo v naslednje
skupine:
A) Stavbna zemljišča za javno upravo, poslovne namene in storitveno dejavnost: javna uprava, trgovina na veliko,
zunanja trgovina, servisne storitve, finančne, tehnične in
poslovne storitve (bančništvo, zavarovalništvo, storitve na
področju prometa, projektiranje, geološko raziskovanje, ekonomske in tehnične storitve), časopisna in RTV dejavnost,
trgovina na drobno, turizem, pošta, telekomunikacije, elektro gospodarstvo, gostinstvo, odvetniške pisarne, zasebne
zdravstvene ustanove, zasebne veterinarske ustanove;
B) Stavbna zemljišča za gospodarske namene in gospodarske javne službe: industrija in rudarstvo, kmetijska
proizvodnja in ribištvo, gradbeništvo, transportna in skladiščna dejavnost, proizvodna obrt, železniški promet, javni
prevoz potnikov, stanovanjsko-komunalna dejavnost in urejanje naselij in prostora;
C) Stavbna zemljišča za družbene dejavnosti in osebne
storitve: politične organizacije, društva, izobraževanje, vrtci,
zdravstvene ustanove javnega značaja, znanstvenoraziskovalna dejavnost, šport in rekreacija, kulturno-umetniška dejavnost, socialne ustanove;
D) Stavbna zemljišča za stanovanjske namene: individualni stanovanjski objekti, večstanovanjski objekti, samski
domovi, dijaški domovi, domovi za ostarele občane.

V. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
8. člen
Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
– namembnost stavbnega zemljišča,
– lega – območje v katerem se nahaja stavbno zemljišče in
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– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve na komunalno
infrastrukturo.
Pri določitvi višine nadomestila za zazidana stavbna
zemljišča za stanovanjske namene se upošteva tudi število
stanovanj v stavbi.
9. člen
Stavbna zemljišča se glede na namembnost ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Namembnost

Območje (3. člen odloka)
I.
II.
III.
IV.

A) Za javno upravo, poslovne namene
in storitveno dejavnost
100 65 40 20
– površina do 2000 m2
– površina od 2001 do 5000 m2
80 55 30 17
– površina od 5001 do 10000 m2
60 45 25 15
40 30 20 12
– površina nad 10 000 m2
B) Za gospodarske namene
in javne službe
– površina do 2000 m2
60 40 20 10
– površina od 2001 do 5000 m2
45 35 17
8
– površina od 5001 do 10000 m2
30 25 13
6
– površina nad 10 000 m2
20 15 10
4
C) Družbene dejavnosti
10
8
5
3
D) Za stanovanjske namene
6
4
2
1
Kjer obstoječa namembnost stavbnega zemljišča ni
skladna s predvideno namembnostjo v prostorskem izvedbenem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč
upošteva obstoječa namembnost, pri nezazidanih stavbnih
zemljiščih pa namembnost, določena s prostorskim izvedbenim aktom.
10. člen
Stavbna zemljišča se glede na lego ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Lega – območje (3.člen)

I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje

Število točk

20
15
10
5

11. člen
Stavbna zemljišča se glede na opremljenost s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve nanjo
in sicer največ na razdalji do 100 m, ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Opremljenost

Opremljenost s cestami
– makadamska ureditev cestišča
– asfaltna ureditev cestišča
Opremljenost s parkirišči
Opremljenost z zelenimi površinami
Opremljenost dostopne ceste z javno razsvetljavo
Opremljenost z vodovodnim omrežjem
Opremljenost z elektro omrežjem
Opremljenost s kanalizacijo
Opremljenost s plinovodom
Opremljenost s telekomunikacijskim omrežjem

Število točk

2
8
3
2
2
3
3
4
3
3

12. člen
Število stanovanj v stavbi se ovrednoti z naslednjimi
odbitnimi točkami:

Število stanovanj

Stavbe z enim ali dvema stanovanjema
Stavbe s 3 do 5 stanovanj
Stavbe s 6 do 10 stanovanj
Stavbe z 11 do 30 stanovanj
Stavbe z 31 ali več stanovanj

Odbitek števila točk

0
3
6
10
15

13. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila, ki jo določi do
konca leta za naslednje leto s sklepom Občinski svet občine Šentjur, je lahko različna za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Vrednost točke za izračun nadomestila se s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike
Slovenije za obdobje leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, če se ne določi v roku iz prejšnjega odstavka
tega člena.
VI. DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
14. člen
Mesečna višina nadomestila za stavbno zemljišče se
izračuna tako, da se sešteje število točk iz 9., 10. in 11.
člena tega odloka, s tem da se pri zazidanih stavbnih zemljiščih za stanovanjske namene dobljeno število točk zmanjša
z ustreznim številom točk iz 12. člena tega odloka.
Seštevek točk iz prejšnjega odstavka tega člena se
pomnoži pri zazidanem stavbnem zemljišču z ustrezno osnovo za izračun nadomestila iz 5. člena tega odloka, pri nezazidanem stavbnem zemljišču pa se pomnoži z ustrezno osnovo za izračun nadomestila iz 6. člena tega odloka.
Tako dobljeni zmnožek se pomnoži še z vrednostjo
točke za izračun nadomestila, s tem da se tako izračunana
višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče zmanjša za površine do 1000 m2 za šestdeset odstotkov, za
površine od 1001 m2 do 3000 m2 za petinšestdeset odstotkov, za površine od 3001 m2 do 5000 m2 za sedemdeset
odstotkov, za površine od 5001 m2 do 8000 m2 za petinsedemdeset odstotkov in za površine nad 8001 m2 za osemdeset odstotkov.
Višina nadomestila za odmerno leto se dobi tako, da
se mesečna višina nadomestila pomnoži s številom mesecev.
15. člen
Občina Šentjur je lastnik in skrbnik podatkovne zbirke,
ki je osnova za odmero nadomestila.
Pristojna služba ureja in vzdržuje podatkovno zbirko za
nezazidana stavbna zemljišča, ki jo posreduje v obravnavo
na Občinski svet pred odmero nadomestila za naslednje
leto.
Zavezanci so dolžni sporočiti pristojni službi vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
Če nastane sprememba iz prejšnjega odstavka tega
člena med letom, se takšna sprememba upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu v katerem je
bila sprememba evidentirana.
16. člen
Davčna uprava Republike Slovenije odmeri zavezancu
nadomestilo za odmerno leto z odločbo, skladno z 14.
členom tega odloka.
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Glede postopka odmere, pobiranja ter vračanja nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni
plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona
o davčnem postopku.
Sredstva, zbrana z nadomestili iz prejšnjega odstavka
tega člena, se namenjajo za gospodarjenje z zemljišči, to je
za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in opremljanje zemljišč (rekonstrukcijo in novogradnjo objektov in omrežij lokalne komunalne infrastrukture).
Sredstva nadomestila, ki ga v krajevni skupnosti plačujejo fizične osebe ter pravne osebe iz III. in IV. območja po
3. členu tega odloka se v celoti vrnejo krajevni skupnosti in
se uporabljajo za gospodarjenje z zemljišči.
VII. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
17. člen
Zavezanci ne plačujejo nadomestila v primerih, določenih z zakonom.
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila v
naslednjih primerih:
– če prejemajo socialno pomoč, varstveni dodatek,
– zaradi elementarnih ali drugih nezgod,
– zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca in
njegovih družinskih članov,
– če so pokojninsko in zdravstveno zavarovani kot kmetje in jim je kmetijska dejavnost edini vir preživljanja,
– če se ukvarjajo z dejavnostjo, ki se financira iz občinskega proračuna.
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila delno ali v celoti in sicer za čas trajanja vzroka za uveljavljanje
oprostitve plačila nadomestila, če ne ovirajo programa razvoja občine, ki je vezan na realizacijo izvedbenega prostorskega akta.
Po tem odloku so lahko za eno leto oproščeni plačila
nadomestila zavezanci, ki na novo začenjajo opravljati dejavnost za nedoločen čas na območju Občine Šentjur.
18. člen
O oprostitvah plačila nadomestila iz prejšnjega člena
tega odloka odloča na podlagi zahtevka zavezanca Občinska uprava Občine Šentjur, oziroma po pooblastilu pristojna
služba.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
14. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se za prekršek iz
prvega tega člena kaznuje posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tretjega odstavka 15.
člena tega odloka izvaja pristojna služba.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2004 je
za stavbna zemljišča, ki so po 7. členu tega odloka razvrščena v skupine A, C in D 0,173 SIT/m2/mesec, za stavbna
zemljišča razvrščena v skupino B pa 0,144 SIT/m2/mesec.
22. člen
Podatkovno bazo, ki je podlaga za odmero nadomestila, je potrebno oblikovati skladno z določili tega odloka,
najkasneje do konca leta 2004.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
RS, št. 13/98 in 71/98).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.
januarja 2004.
Št. 004-16/2003-130
Šentjur, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
5652.

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine
Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine
Šmarje pri Jelšah na 9. seji dne 27. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti odloka o lokalnih
turističnih vodnikih na območju Občine Šmarje
pri Jelšah
1. člen
Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 96/02) preneha
veljati.
2. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu
RS.
Št. 06202-0072/03
Šmarje pri Jelšah, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.
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5653.

Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči
družinam za novorojence z območja Občine
Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) in 16. člena statuta
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in
91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 9. seji
dne 27. 11. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju denarne pomoči družinam za
novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za
novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: pravilnik) ureja dodeljevanje denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah,
določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za
uveljavljanje pravice.
2. člen
Denarna pomoč družinam za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) je enkratna denarna pomoč družini
novorojenca, s katero se ji zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
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delek za družbene dejavnosti in finance. Zoper odločbo je
možen ugovor pri županu v 8 dneh po prejemu določbe.
Občinska uprava nakaže denarno pomoč najkasneje v 30
dneh po vročitvi dokončne odločbe.
9. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2004.
Št. 06202-0075/03
Šmarje pri Jelšah, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

5654.

Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih
prostorov in stavb v najem in določanju
najemnin

Na podlagi 4. in 10. člena zakona o poslovnih stavbah
in prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88 ter 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah
na 8. seji dne 16. 10. 2003 sprejel

3. člen
Višina denarne pomoči znaša 20.000 SIT za vsakega
novorojenca. O spremembi višine enkratnega prispevka
odloča občinski svet s sklepom.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotovijo v
proračunu Občine Šmarje pri Jelšah.

PRAVILNIK
o načinu oddajanja poslovnih prostorov in stavb v
najem in določanju najemnin

4. člen
Upravičenec po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana Republike Slovenije
in imata ob otrokovem rojstvu stalno prebivališče na območju Občine Šmarje pri Jelšah. Če starša ne živita skupaj,
uveljavlja pravico do enkratnega prispevka tisti od staršev,
pri katerem živi otrok.

1. člen
S tem pravilnikom se ureja način in pogoji upravljanja ter
oddajanja poslovnih prostorov in stavb v najem (v nadaljnjem
besedilu: poslovni prostori), ki so v lasti in s katerimi razpolaga Občina Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: občina).

5. člen
Občinska uprava, v sodelovanju s patronažno službo,
pošlje staršem novorojenca čestitko župana ob rojstvu otroka in jih obvesti o njihovi pravici do denarne pomoči.
6. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči s
pismeno vlogo, ki jo vloži pri Občinski upravi občine Šmarje
pri Jelšah najkasneje v šestih mesecih po rojstvu otroka. Po
preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
7. člen
V vlogi iz prejšnjega člena upravičenec navede podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču zase in za novorojenca in številko transakcijskega računa, kamor se nakaže
denarna pomoč.
Obvezne priloge so:
– fotokopija osebnega dokumenta upravičenca,
– fotokopija rojstnega lista novorojenca,
– fotokopija transakcijskega računa upravičenca.
8. člen
Denarno pomoč nakaže občinska uprava na transakcijski račun upravičenca na podlagi odločbe, ki jo izda Od-

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za
oddajo drugih objektov oziroma javnih površin za opravljanje
poslovnih dejavnosti, katerih lastnik je občina.
3. člen
Za poslovni prostor se po tem pravilniku šteje vsak
poslovni prostor, skladišče in garaža, ki ga je mogoče namenjati za poslovno dejavnost. Gre za enega ali več prostorov, ki so praviloma gradbena celota in imajo skupen vhod.
4. člen
O oddaji poslovnih prostorov v najem odloča Oddelek
za gospodarstvo v skladu z mnenjem Odbora za gospodarstvo. Vsa strokovna, administrativno-tehnična dela za oddajanje poslovnih prostorov in pripravo najemnih pogodb ter
vodenje evidence najemnikov poslovnih prostorov ter vsa
druga opravila v zvezi s tem opravlja Oddelek za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: oddelek).
5. člen
Poslovni prostori se lahko oddajajo v najem za opravljanje poslovne dejavnosti podjetjem in drugim pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom, ki z lastnim delom in
sredstvi opravljajo dovoljeno gospodarsko ali negospodarsko dejavnost.
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6. člen
V času najema najemnik odgovarja za vsakršno škodo,
ki bi morebiti nastala v prostoru, na opremi objekta in infrastrukturi ter tehničnih sredstvih in drugih sredstvih, ki se
dajejo v najem.
II. POSTOPEK ODDAJE POSLOVNIH PROSTOROV V
NAJEM
7. člen
Poslovni prostori se oddajajo v najem praviloma na
podlagi javnega natečaja.
Izjemoma se lahko poslovni prostori oddajajo brez javnega natečaja, neposredno z najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če se mora dosedanji najemnik izseliti iz poslovnega
prostora zaradi rušenja poslopja ali drugih urbanističnih razlogov;
– če najemnik v isti stavbi, kjer že ima v najemu poslovni prostor, pridobi dodatne poslovne prostore, ki ne predstavljajo samostojnega poslovnega prostora;
– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi prenove ali rekonstrukcije stavbe;
– če najemnik želi zamenjati poslovni prostor z drugim
najemnikom, pa oddelek oceni, da je taka zamenjava v
korist občine;
– če nadaljujejo z dejavnostjo najemnika njegovi ožji
družinski člani;
– če je najemnik v stečaju ali redni likvidaciji, novi
najemnik pa prevzame delavce v redno delovno razmerje ali
če je opravljena združitev dejavnosti med različnimi najemniki;
– če se oddaja poslovni prostor državnim organom,
političnim strankam za njihovo dejavnost, organizacijam in
ustanovam s področja kulture, izobraževanja, zdravstva, otroškega varstva, socialnega varstva in društvom, ki izvajajo
neprofitno dejavnost;
– če se oddaja poslovni prostor, za katerega oddajo je
bil že objavljen javni razpis, pa se nanj ni javil noben ponudnik;
– v posebej nujnih in utemeljenih primerih.
O oddaji poslovnega prostora brez javnega razpisa
odloči na podlagi mnenja odbora, oddelek s sklepom, zoper katerega je možna pritožba v osmih dneh.
8. člen
Brez javnega natečaja se oddajo v najem tudi dvorane,
sejne sobe in drugi podobni javni prostori, s katerimi razpolaga Občina Šmarje pri Jelšah, društvom, strankam in drugim civilnim in pravnim osebam za opravljanje njihove dejavnosti za določene dneve, oziroma ure v tednu. Seznam in
cenik teh poslovnih prostorov, ki se dajejo v najem sprejme
župan. Kolikor je več interesentov, se odda prostor najugodnejšemu ponudniku.
9. člen
Javni natečaj se izvede z zbiranjem ponudb.
Razpis javnega natečaja vsebuje zlasti:
– lokacijo in površino poslovnega prostora,
– morebitne posebne pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo poslovnega prostora,
– izhodiščno višino najemnine za m2,
– predvideno namembnost poslovnega prostora,
– zahtevo za dokazovanje strokovne usposobljenosti in
drugih pogojev, pomembnih za opravljanje poslovne dejavnosti,
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– čas za katerega se poslovni prostor daje v najem,
– dokaz o uvedbi postopka za pridobitev dovoljenja za
opravljanje poslovne dejavnosti,
– rok za zbiranje pisnih ponudb, ki ne sme biti krajši od
15 dni od dneva objave natečaja in
– kriterije iz 12. člena tega pravilnika.
Oddelek objavi razpis javnega natečaja po določilih
prejšnjega odstavka ob vsakokratni izpraznitvi poslovnega
prostora.
Razpis se objavi na oglasni deski občine ali v sredstvih
javnega obveščanja.
10. člen
Pisni ponudbi je potrebno priložiti dokaz o izpolnjevanju pogojev glede dejavnosti najemnika in sicer:
– izjava ponudnika o dejavnosti, ki jo bo opravljal v
poslovnem prostoru,
– izpis iz sodnega registra,
– priglasitveni list za podjetnika posameznika.
V razpisu se lahko določi, da je ponudnik dolžan k
ponudbi predložiti tudi druga dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev in prednostnih kriterijev.
11. člen
Ponudbe prosilcev morajo biti poslane priporočeno po
pošti, na naslov, ki je naveden v javnem razpisu.
12. člen
Pravočasno prispele ponudbe obravnava oddelek. Pri
oblikovanju predloga za oddajo poslovnega prostora v najem, oddelek upošteva naslednje prednostne kriterije po
rangu:
– če ponudi višjo najemnino kot je izhodiščna,
– če ponudnik opravlja dejavnost, ki se šteje v občini
za deficitarno,
– če je ponudnik občan občine.
– če je ponudnik nezaposlen in bi se z začetno dejavnostjo samozaposlil,
– če ponudnik zagotovi, da bo zaposlil invalidno osebo,
– če ponudnik opravlja dejavnost domače obrti ali dejavnost, ki izvira iz kulturnega izročila.
13. člen
Ne glede na 12. člen veljajo za društva in politične
stranke s sedežem v občini naslednji kriteriji po rangu:
– število članov,
– program in vsebina dela,
– starost društva.
III. NAJEMNO RAZMERJE
14. člen
Sklep oddelka o oddaji poslovnega prostora v najem je
podlaga za sklenitev najemne pogodbe. Najemna pogodba
mora biti tudi vsebinsko skladna z določili tega pravilnika.
Oddelek posreduje sklepe odbora ponudnikom.
15. člen
Na podlagi sklepa oddelka skleneta občina, ki jo zastopa župan občine in najemnik pisno pogodbo o najemu
poslovnega prostora.
16. člen
Poslovni prostori se državnim institucijam oddajajo v
najem za nedoločen čas, ostalim institucijam, pravnim in
fizičnim osebam pa za določen čas pet let.
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Najemna pogodba, ki je sklenjena za določen čas,
preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena ali
pred tem, če so podani razlogi za odpoved pri čemer je
odpovedni rok 6 mesecev ali odstop od najemne pogodbe.
17. člen
Najemna pogodba mora vsebovati predvsem:
– opredelitev pogodbenih strank,
– natančno navedbo lokacije poslovnih prostorov ali
poslovne stavbe,
– namen rabe poslovnih prostorov in predvideno dejavnost,
– navedbo o izročitvi ključev,
– določila o uporabi skupnih prostorov in naprav,
– pričetek veljavnosti pogodbe in pričetek najemnega
razmerja,
– višino najemnine in način poviševanja (usklajevanja)
ter višino sorazmernih stroškov za vzdrževanje skupnih delov, naprav in storitev v stavbi,
– način in pričetek plačevanja najemnine,
– določbe o vzdrževanju in preurejanju poslovnih prostorov,
– določbe v zvezi z odpovedjo najemne pogodbe,
– določbe v zvezi s posledicami kršitve pogodbenih
določil.
18. člen
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe, če je bila sklenjena
za nedoločen čas, z odpovednim rokom enega leta,
– s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena,
– z odstopom od najemne pogodbe,
– po samem zakonu,
– v primeru, ko najemnik redno ne koristi poslovnega
prostora za opravljanje svoje dejavnosti ali če v roku treh
mesecev po sklenitvi pogodbe ni pričel opravljati dejavnosti
v najetem prostoru,
19. člen
Najemodajalec odstopi od najemne pogodbe in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času, ne glede na pogodbene določbe o trajanju najema:
– če najemnik uporablja poslovni prostor tako, da ovira
stanovalce ali drugega najemnika poslovnega prostora pri
normalni rabi poslovnega prostora ali stanovanja, če gre za
poslovno stanovanjsko zgradbo,
– če najemnik v roku enega meseca od dneva prejema
opomina ne opravi del, potrebnih za redno vzdrževanje poslovnega prostora, ki spadajo v njegove stroške,
– če najemnik spremeni poslovno dejavnost v poslovnem prostoru brez soglasja pristojnega upravnega organa in
najemodajalca,
– če najemnik brez upravičenih razlogov preneha z
opravljanjem dejavnosti za več kot tri mesece,
– če najemnik preneha z opravljanjem dovoljene dejavnosti,
– če najemnik odkloni sodelovanje pri prenosu lastništva stavbe,
– če najemnik odda poslovni prostor v podnajem oziroma dovoli drugim, da opravljajo dejavnost v poslovnem prostoru brez soglasja lastnika,
– če najemnik ne plača najemnine ali obratovalnih stroškov in stroškov upravljanja, v roku 60 dni po prejemu opomina najemodajalca, ki ga najemodajalec mora poslati v
roku 15 dni po preteku roka plačila.
– v drugih v zakonu in pogodbi določenih primerih.
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IV. DOLOČITEV NAJEMNINE
20. člen
Višina izhodiščnih najemnin se določi s sklepom oddelka na podlagi mnenja odbora.
21. člen
Najemnine se polletno usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Za tako določeno
višino najemnine plačuje najemnik davek v skladu z veljavno
zakonodajo.
22. člen
Najemniku poslovnega prostora izstavi občina račun za
najemnino za tekoči mesec, ki je plačljiv v roku 30 dni.
V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite
zamudne obresti.
Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati vse stroške, ki nastanejo pri obratovanju objekta, v katerem je najeti
poslovni prostor.
23. člen
Oddelek mora uskladiti obstoječe pogodbe v roku 6
mesecev od sprejema tega pravilnika.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 06202-0067/03
Šmarje pri Jelšah, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

ŠTORE
5655.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Štore v letu 2004

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, 70/00 in 100/00 in 51/02), 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 30. člena statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/99 in 112/00) je župan Občine Štore dne 4.
12. 2003 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Štore v letu 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Štore za leto 2004, se
financiranje potreb proračunskih porabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2003, vendar
najdlje do 31. 3. 2004.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno uporabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2003.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje
investicij v teku.
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Št.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2004.
4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Občine Štore za leto
2003.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
1. 1. 2004.

73
74
II.
40

Št. 40204-0002/2003-001
Štore, dne 4. decembra 2003.
41

Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

TIŠINA
5656.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Tišina za leto 2002

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00 in 79/01) določb
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina
na 9. seji dne 9. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za
leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Tišina za leto 2002.
2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki občine Tišina po (konsolidiranem) zaključnem računu za leto 2002 znašajo:
Skupina/Podskupina kontov

Znesek v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 513,488.934
Tekoči prihodki (70+71)
213,824.971
70 Davčni prihodki
166,097.743
700 Davek na dohodek in dobiček
128,841.359
703 Davki na premoženje
12,286.747
704 Domači davki na blago in storitve 24,969.637
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
47,727.228
710 Udeležba na dobičku in odhodki
od premoženja
6,283.758
711 Takse in pristojbine
3,448.120 SIT
712 Denarne kazni
133.665 SIT
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
10,983.498
714 Drugi nedavčni prihodki
26,878.188
72 Kapitalski prihodki
–
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–

42
43
III.
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721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
–
Prejete donacije
500.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
500.000
731 Prejete donacije iz tujih virov
–
Transferni prihodki
299,163.963
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
299,163.963
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
600,037.864
Tekoči odhodki
129,097.896
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
44,266.403
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
5,958.044
402 Izdatki za blago in storitve
76,225.197
403 Plačila domačih obresti
648.252
409 Rezerve
2,000.000
Tekoči transferi
143,623.541
410 Subvencije
8,503.677
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
15,557.749
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
20,920.031
413 Drugi tekoči domači transferi
98,642.084
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
278,525.942
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
278,525.942
Investicijski transferi
48,790.485
430 Investicijski transferi
48,790.485
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primankljaj)
–86,548.929

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov

IV.
75
V.
44

VI.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
440 Dana posojila
411 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev

Znesek v SIT

2,544.060
2,544.060
2,544.060
–
575.573
575.573
–
575.573
1,968.487

C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov

VII. Zadolževanje
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Spremembe stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

Znesek v SIT

87,455.094
87,455.094
87,455.094
–
–
–
87,455.094
2,874.652

Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta je
znašalo 2,499.863 SIT. Zaključni račun Občine Tišina vsebuje tudi izvirne prihodke in odhodke Krajevne skupnosti
Gederovci in Krajevne skupnosti Tišina za leto 2002. Izvirni
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prihodki in odhodki krajevnih skupnosti znašajo v zaključnem računu občine 9,167.374 SIT.
3. člen
Sestavni del tega odloka so: analitični pregled bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb,
računa financiranja in bilanca stanja, ter posebni del zaključnega računa proračuna s prikazom realizacije finančnih
načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

73
74
II.
40

Št. 032-33/03
Tišina, dne 10. decembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l. r.

5657.

41

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Tišina za leto 2003

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00 in 79/01), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02), je
Občinski svet občine Tišina na 9. seji dne 9. 12. 2002
sprejel

42
43
III.

721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. premoženja
7,330.222
Prejete donacije
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujih virov
–
Transferni prihodki
213,461.670
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
213,461.670
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
478,085.042
Tekoči odhodki
131,950.109
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
48,049.012
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
6,495.852
402 Izdatki za blago in storitve
75,040.245
403 Plačila domačih obresti
1,365.000
409 Rezerve
1,000.000
Tekoči transferi
147,168.269
410 Subvencije
8,050.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
18,432.362
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
23,360.065
413 Drugi tekoči domači transferi
97,325.842
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
178,980.240
420 Nakup in gradnja
osnovnh sredstev
178,980.240
Investicijski transferi
19,986.424
430 Investicijski transferi
19,986.424
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primankljaj)
–8,960.370

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Tišina za leto 2003

IV.

1. člen
V odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2003
(Uradni list RS, št. 40/03) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

V.

Skupina/Podskupina kontov

75

44

Znesek v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 469,124.672
Tekoči prihodki (70+71)
248,322.780
70 Davčni prihodki
184,707.666
700 Davek na dohodek in dobiček
145,718.600
703 Davki na premoženje
17,370.282
704 Domači davki na blago in storitve
21,618.784
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
63,615.114
710 Udeležba na dobičku in odhodki
od premoženja
6,971.397
711 Takse in pristojbine
1,543.000
712 Denarne kazni
49.842
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
30,949.659
714 Drugi nedavčni prihodki
24,101.216
72 Kapitalski prihodki
7,340.222
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
10.000

VI.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
411 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev

Znesek v SIT

3,585.050
3,585.050
3,585.050
–
280.000
280.000
–
280.000
–
3,305.050

C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov

Znesek v SIT

VII. Zadolževanje
–
50 Zadolževanje
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. Odplačila dolga
–
55 Odplačila dolga
–
550 Odplačila domačega dolga
–
XI. Spremembe stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–5,655.320
X. Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta
5,655.320
Splošni del občinskega proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
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Sestavni del tega odloka sta tudi finančna načrta krajevnih
skupnosti.
Zmanjšanje sredstev na računih proračuna Občine Tišina za leto 2003 se financira iz naslova prenosa stanja sredstev na računih preteklega leta.«

stva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je
na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II. MERILA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA

Št. 032-34/03
Tišina, dne 10. decembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

TURNIŠČE
5658.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena zakon o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi
58. do 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 33/89 in 24/92) ter na podlagi 19. člena
statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01,
108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče
na 9. redni seji dne 8. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju občine Turnišče se za uporabo stavbnega
zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
2. člen
Zazidana stavbna zemljišča se tista zemljišča na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi
inženirskimi objekt, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi
dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb
in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano
stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele
na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5 preostali del površine takšne zemljiške parcele pa
se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
3. člen
Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je
z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega var-

4. člen
Nadomestilo se plačuje na območjih Občine Turnišče
katera so s prostorskim izvedbenim aktom določeno kot
območje naselij, zaselkov.
5. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te
objekte in naprave;
– lega stavbnega zemljišča;
– vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega
zemljišča;
– izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v
gospodarski dejavnosti.
6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne komunalne rabe in možnosti priključka na objekte in naprave
se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. cesta v protiprašni izvedbi 15 točk,
2. vodovod 15 točk,
3. kanalizacija 15 točk,
4. elektrika 15 točk,
5. telefon 10 točk,
6. javna razsvetljava 10 točk.
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka
na vodovod, kanalizacijo, elektriko in telefon, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi
dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih
objektov in naprav.
7. člen
Glede na lego stavbnega zemljišča se stavbna zemljišča razdelijo na dve območji:
– 1. območje obsega katastrske občine Turnišče
– 2. območje obsega katastrske občine Gomililca, Nedelica in Renkovci
Meje območij iz tega člena odloka so vrisana v kartah v
merilu 1:5000. Karte so občanom na vpogled pri občinski
upravi.
8. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namena uporabe so
zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
A) na stavbna zemljišča za stanovanjske objekte,
B) na stavbna zemljišča za poslovno, trgovsko, turistično in obrtno dejavnost,
C) na stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih dejavnosti,
D) na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarsko-proizvodne dejavnosti,
9. člen
Število točk za stavbne parcele se glede na vrsto dejavnosti oziroma namene uporabe ter lege kjer leži, določi
po naslednji tabeli:
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Lega zemljišča\namen

1. območje
2. območje
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A

B

C

D

30
20

60
40

30
20

80
60

10. člen
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega
zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne
ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti:
Dejavnost

Dodatno število točk
I. območje 2. območje

Bančništvo, zavarovalništvo, poštni promet
Trgovina, gostinstvo, obrtne storitve
Projektiranje in sorodne storitve

40
30
40

30
20
30

11. člen
Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem,
gostinski vrtovi, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov ter druge površine potrebne za opravljanje
poslovne dejavnosti se točkujejo po enakih kriterijih, kot za
zazidana stavbna zemljišče iz tega odloka brez upoštevanja
točk za komunalno opremo iz 6. člena tega odloka.
Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinske vrtove se upoštevajo dejanske
površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa
brez objektov.
12. člen
Nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku točkuje po enakih kriterijih, kot za zazidano stavbno zemljišče, pri
čemer pa se ne točkuje komunalna opremljenost zemljišča
po 6. členu tega odloka.
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.
Kadar je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena kombinirana dejavnost (stanovanjska in poslovna) se
upošteva kriterij, ki je za zavezanca za plačilo nadomestila
ugodnejše.
III. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
13. člen
Poleg primerov navedenih v drugem odstavku 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih, so oproščeni plačevanja
nadomestila tudi občani, katerih skupni mesečni prejemki
na družinskega člana ne presegajo zajamčenega osebnega
dohodka kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno
in socialno varnost.
Občinski urad lahko tudi v drugih primerih (elementarne in druge nezgode) oprosti zavezanca plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo
socialno varnost zavezanca in njegove družine.
14. člen
Zavezancu za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – pravne osebe in samostojni podjetniki lahko
pri občinski upravi vložijo zahtevek za oprostitev plačila za
nadomestilo stavbnega zemljišča, če bi plačilo nadomestila
predstavljalo znatno breme in bi bila s tem ogrožena njihova

dejavnost, ali če so pričeli z opravljanjem dejavnosti in imajo
večje obveznosti iz naslova vloženih sredstev. Občinska
uprava lahko v celoti ali delno oprosti zavezanca plačila
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. O oprostitvi
odloča občinska uprava in pri tem upošteva možnost pridobivanja dohodka in obveznosti iz naslova vloženih sredstev
(krediti, investicije). Občinska uprava lahko delno ali v celoti
oprosti zavezanca plačila nadomestila, če bo zavezanec ta
sredstva vložil v razširitev dejavnosti in novo zaposlovanje
delavcev. O oprostitvi plačila nadomestila se izda odločba.
Oprostitev je možna največ za dobo enega leta in jo lahko
zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva. Skupna
oprostitev je možna za največ dobo treh let.
15. člen
Občani in civilno pravne osebe lahko vložijo zahtevek
za delno oprostitev plačila nadomestila, če bi obveznost
plačila nadomestila ogrožala socialno varnost zavezanca in
njegove družine. O oprostitvi odloča na predlog zavezanca
občinska uprava.
Pri odločitvi občinska uprava upošteva celotno premoženjsko stanje zavezanca in možnosti pridobivanja dohodka
ter zahteva od občana ali civilno – pravne osebe, da predloži ustrezna dokazila. O oprostitvi plačila nadomestila se izda
odločba. Oprostitev plačila je možna največ za eno leto in jo
lahko zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva.
16. člen
Občanu, ki je v petih letih pred veljavnostjo tega odloka organizirano združeval sredstva za izgradnjo komunalnih
objektov in naprav se pri točkovanju za dobo 5 let odštejejo
točke za komunalne objekte in naprave iz 6. člena, za katere je združeval sredstva.
O oprostitvi odloča občinski urad na podlagi zahtevka
zavezanca. Zavezanec je dolžan zahtevke priložiti ustrezna
dokazila o združevanju sredstev.
IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
17. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 6., 7., 9., 11.
in 12. člena tega odloka se za zazidano stavbno zemljišče
določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površno zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 6., 7., 9., 11.
in 12. člena tega odloka se za nezazidano stavbno zemljišče določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišče in z
vrednostjo točke za izračun nadomestila.
18. člen
DURS ugotovi obveznost občanov, ki so zavezanci plačila nadomestila z odločbo. Obveznost se odmeri letno.
DURS z odločbo določi število točk za določitev obveznosti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov in obrtnikov,
ki so zavezanci plačila nadomestila.
Pravne osebe, samostojni podjetniki in obrtniki poravnavajo svoje obveznosti po dvanajstinah.
Občani in civilno – pravne osebe so dolžni plačevati
svoje obveznosti v roku 30 dni po prejemu odločbe o odmeri nadomestila.
Pravne osebe so dolžne plačevati obveznosti do 15. v
mesecu za tekoči mesec.
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19. člen
Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se
obračunavajo zamudne obresti skladno z zakonom.
20. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila določa občinski svet s sklepom.
Izhodiščna vrednost točke za izračuna nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za zazidana stavbna zemljišča
znaša 0,050 SIT, za nezazidana stavbna zemljišča pa 0,010
SIT.
21. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradne evidence.
Na zahtevo DURS ali občinske uprave so zavezanci za
plačilo nadomestila dolžni v 15. dneh sporočiti podatke
potrebne za odmero nadomestila. Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan DURS oziroma drugemu pristojnemu
organu sporočiti vse spremembe za odmero nadomestila v
15 dneh po nastanku spremembe.
V. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu
potrebni za odmero nadomestila (21. člen),
– ne prijavi spremembe v 15 dneh od dneva nastanka
(21. člen).
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 20.000 SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekrške iz prve in druge
alinee tega člena z denarno kaznijo 20.000 SIT.
VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju občine
preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 1/88).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 95/09-2003
Turnišče, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Turnišče:
Jožef Kocet l. r.

5659.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Turnišče v
letu 2002

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02), ter na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in
78/03) je Občinski svet občine Turnišče na 9. seji dne
8. 12. 2003 sprejel

Št.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine Lendava za območje Občine Turnišče v
letu 2002
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87, 2/89 in Uradni list SRS, št. 57/92 in
11/95) in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradne
objave, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list SRS, št.
57/92 in 11/95) ter že spremenjenih prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za
območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 26/95, 61/97
in 38/99) za območje nove Občine Turnišče.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe zaradi ureditve kmetijskega zbirnega centra, gradnje stanovanjskih in drugih objektov ter zaradi uskladitve z republiškim planom na področju varstva narave in
varstva kulturne dediščine. Spremembe kmetijskih zemljišč
v nezazidana stavbna zemljišča in v zemljišča z dvonamensko rabo ter ostale spremembe so podane v tabeli, ki je
sestavni del Obrazložitve, ter prikazane v grafičnih prilogah.
3. člen
(dolgoročni plan)
Spremeni in dopolni se tekstualni del dolgoročnega
plana v poglavju 7.4.3. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine, in sicer se doda besedilo:
Upoštevana je kulturna dediščina iz zbirnega registra
kulturne dediščine na območju občine Turnišče.
Dopolni se seznam območij naravne dediščine in sicer:
– naravni rezervat Stara Ledava,
– ekološko pomembno območje Bistrica – Radmožanci.
4. člen
Na koncu poglavja 7.4.4.1 se doda naslov Geotermalna energija in besedilo:
V Občini Turnišče bodo na podlagi predhodnih raziskav izvedli več vrtin za pridobitev geotermalne vode, ki jo
bodo uporabili za gospodarske in rekreacijske namene.
5. člen
Dopolni se kartografski del Dolgoročnega plana za
območje Občine Turnišče, in sicer:
a) Karte v merilu 1:25000
1 – Zasnova primarne rabe
2 – Zasnova vodnogospodarskih ureditev in varstva
okolja
3 – Zasnova rudnin
4 – Zasnova prometnega omrežja
5 – Zasnova energetike
6 – Zasnova omrežja zvez
7 – Zasnova oskrbe z vodo
8 – Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
9 – Usmeritve za urejanje s prostorskimi izvedbenimi
akti
b) karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
so obdelane na novo na DKN, in sicer karte z oznakami
Turnišče 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 45, 46 in 47.
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Karte se dopolnijo zaradi spremembe v namenski rabi
zemljišč in zaradi vrisa varovanih območij kulturne dediščine.
6. člen
(srednjeročni plan)
Spremeni in dopolni se tekstualni del srednjeročnega
plana v poglavju 11.2.3. Urejanje kmetijskih zemljišč in sicer se doda besedilo:
Predvideno je namakanje kmetijskih površin in ogrevanje z geotermalno vodo za intenzivno pridelavo vrtnin, cvetja
ter poljščin.
7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del Družbenega
plana občine Lendava za obdobje 1986 – 90 in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 za območje nove
Občine Turnišče zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana in zaradi obdelave na DNK, in sicer karte,
navedene v 5. členu odloka.
8. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava za območje Občine Turnišče pričnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu R Slovenije.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje
Občine Turnišče v letu 2002, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 65/02.
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3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s planskimi akti,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/02.
Št. 97/09-2003
Turnišče, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

5661.

Sklep o določitvi preseganja števila otrok v
oddelku prvega starostnega obdobja in
oddelkih drugega starostnega obdobja v
Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠenota vrtec Turnišče

Na podlagi 17. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/00), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 78/03) in 19. člena statuta
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01,
65/02, 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na 9.
redni seji dne 8. 12. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
Št. 96/09-2003
Turnišče, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

5660.

Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih
pogojev s planskimi akti

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list
RS, št. 52/99, 9/01. 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na 9. seji dne 8. 12. 2003 sprejel

1. člen
Število otrok v oblikovanem oddelku prvega starostnega obdobja in obeh oddelkih drugega starostnega obdobja
lahko presega število otrok, ki ga določa prvi odstavek 17.
člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00), za
največ dva otroka v oddelku.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. septembra 2003.
Št. 07/09-2003
Turnišče, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

ODLOK
o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s
planskimi akti
1. člen
Sprejme se odlok o uskladitvi Prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št.
68/97, 41/99) z odlokom o spremembah in dopolnitvah
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče – v nadaljevanju: prostorske sestavine planov.
2. člen
Skladno s prostorskimi sestavinami planov, navedenimi v 1. členu tega odloka, se sprejmejo meje poselitvenih
območij naselij v Občini Turnišče, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Občine Turnišče.

VERŽEJ
5662.

Odlok o ureditvenem načrtu za osrednji del
naselja Veržej

Na podlagi 31., 33., 45. in 50. člena zakona o planiranju in urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89)
in 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 16.
člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99,
65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na 10.
redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel
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Št.

ODLOK
o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja
Veržej
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Ljutomer za območje Občine Veržej
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/87, 27/87 ter 24/92)
sprejme ureditveni načrt za osrednji del naselja Veržej, ki ga
je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.
iz Murske Sobote, v maju 2003.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
– besedilo odloka o ureditvenem načrtu,
– grafične priloge:
1. Izrez iz prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Ljutomer za območje
Občine Veržej
2. Katastrski načrt z mejo območja
3. Ureditvena situacija
4. Zakoličbena situacija
5. Zbirni načrt komunalnih vodov
6. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
del 1987, 1988, 1989, 1990/1, 1990/2, 1991/1, 1991/2,
1992, 1993, 1994, 1995/1, 1995/2, 1995/3, 1996/1,
1996/2, 1997/1, 1997/2, 1998, 1999, 2000.
Natančen potek meje območja je razviden iz grafičnega dela ureditvenega načrta.
5. člen
Določila ureditvenega načrta se nanašajo na morfološke enote, ki so:
A) območje Osterčevega parka,
B) ureditev ulic; Frana Kovačiča, Frana Kozarja, Maistrove ulice, ulice Petra Šoštariča, trga Slavka Osterca, Narcisne ulice,
C) območje novih ulic,
D) območje novega parkirišča ob pokopališču.
IIl. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA RABO IN
KAKOVOST GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V
PROSTOR

M 1:5000
M 1:2000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000

3. člen
Ureditveni načrt določa:
– meje območja urejanja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugih posegov v prostor,
– merila in pogoje glede namembnosti in vrste posegov v prostor,
– merila in pogoje za urbanistično, arhitektonsko in
krajinsko oblikovanje,
– merila in pogoje za določanje gradbenih parcel oziroma funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za promet in komunalno opremljanje,
– pogoji za varovanje okolja,
– merila in pogoje za varstvo naravni vrednot in kulturne dediščine,
– zaporednost izvajanja,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev.
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
4. člen
V območje so vključene parcele v k.o. Veržej z naslednjimi parcelnimi številkami: 1800, 1801, 1802, 1803, 1804,
1805, 1806/1, 1806/2, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811,
1812, 1813/1, 1813/2, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818,
1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827,
1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835/1,
1835/2, del 1836, 1837, 1838, 1839, del 1862, 1863,
1864, 1865, 1866, 1867/1, 1867/2, 1868, 1869, 1870,
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879,
1881, 1882, 1883, 1884, 1885/1, del 1887, del 1900,
del 1907, del 1914, 1921, 1922, 1923, 1924, del 1929,
1930, 1931, 1932, 1933, 1934/1, 1934/2, 1937/1,
1937/2, 1939, 1941/1, 1941/2, 1943, 1944, 1945,
1947, 1950, 1956/1, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969,
1971, del 1973/2, 1974, 1975/1, 1975/2, 1976, 1977,

6. člen
Ureditveno območje je namenjeno predvsem obnovi in
izboljšavi obstoječega urbanega in krajinskega stanja v naselju. Predvidene ureditve zagotavljajo možnosti obnove in
prenove obstoječih objektov in zelenih površin. Poleg tega
zasnova nakazuje možnosti za gradnjo novih bivalnih ali servisnih objektov, ki so postavljeni tako, da ne motijo osnovno
urbano strukturo.
Glede na funkcijo se območje ureditvenega načrta členi v več ureditvenih enot, in sicer:
A) Območje Osterčevega parka
Ohranja in nadgrajuje se krajinska podoba trga na nekdanjem trškem prostoru z ustrezno ureditvijo in možno preureditvijo parkovnih prvin z novimi vsebinami; vodnim motivom, skulpturo, tlakovanimi površinami in zasaditvami.
Ureditev tega trga in trga pred cerkvijo se izvede na podlagi
projekta zunanje ureditve, ki mora biti usklajen z Zavodom
za varstvo kulturne dediščine iz Maribora.
B) Ureditev ulic; Frana Kovačiča, Frana Kozarja, Maistrove ulice, ulice Petra Šoštariča, trga Slavka Osterca, Narcisne ulice
Osrednji del Veržeja se varuje kot trško naselje in naselbinska dediščina, kjer so dopustna le prenovitvena in
vzdrževalna dela. Med nekaterimi objekti je možno zgraditi
nove bivalne ali gospodarske objekte, kot je to razvidno iz
priloženih grafičnih situacij.
Novi objekti so predvideni ob Ulici Petra Šoštariča, na
trgu Slavka Osterca, ob Narcisni ulici in ob novih ulicah.
Poleg vzdrževalnih in prenovitvenih del so v osrednjem
delu Veržeja možne tudi rušitve dotrajanih gospodarskih
objektov in njihova nadomestitev v okviru obstoječih gabaritov ali tako, da se z novim gabaritom bistveno izboljša podoba naselja v skladu s kulturno varstvenimi kriteriji. Pri vseh
posegih je potrebno upoštevati obstoječe arhitekturne značilnosti ter tradicionalne gradbene linije. Dopustna je namestitev novih kulturnih, storitvenih oziroma obrtnih programov, ki nimajo negativnih vplivov na prostor in to v
kombinaciji s stanovanjsko funkcijo objektov tako, da se
zagotovi stalna naseljenost kraja. Vstopno cono v naselju z
avtobusnim postajališčem, za novim krožiščem je potrebno
vključiti v celostno urejanje talnih ureditev osrednjega trga.
C) Dopolnitev pozidave Veržeja z zgostitvijo objektov je
možna ob primerni dostopnosti do njih. V ta namen uvaja
Ureditveni načrt dve novi ulici oziroma cesti: povezava Narcisne ulice in Trga Slavka Osterca v osrednjem delu, ter slepa
ulica južno od trga Slavka Osterca do novega parkirišča.

18784 / Št. 131 / 24. 12. 2003

Stran

D) Novo parkirišče
Ureditveni načrt predvideva ureditev večje parkirne površine med pokopališčem, cerkvijo, trgovino Narcisa za hišami na Trgu Slavka Osterca. Površina je namenjena parkiranju osebnih vozil in turističnih avtobusov ob različnih
dogodkih; maši, pogrebu, ter tudi ob večjih prireditvah. Utrjena površina je možno nameniti tudi priložnostnim semanjim dnevom.
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI IN VRSTE
POSEGOV V PROSTOR
7. člen
V območju, ki se ureja z ureditvenim načrtom so dopustna:
– tekoča vzdrževalna dela vseh objektov in naprav,
– novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, dozidave in
nadzidave objektov in naprav, ki niso predvideni za rušenje,
če so posegi v skladu s kulturno varstvenimi smernicami,
– postavitve začasnih objektov in naprav po posebnem
preudarku,
– odstranitve objektov in naprav,
– gradnje in ureditve prometnih, komunalnih in energetskih objektov in naprav ter objektov in naprav za zveze,
– postavitve, prestavitve in ureditve spominskih plošč
in spomenikov,
– ureditev javnih in zasebnih talnih površin,
– ureditve zelenih površin skladno z ureditveno situacijo in drugimi merili in pogoji za urejanje tega območja.
– na območju ni dopustna dejavnost, ki bi presegala
maksimalno dovoljeno dnevno raven hrupa 55dBA in nočno
45 dBA.
V. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
1. Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje
8. člen
Osnovna urbanistična usmeritev temelji na ohranjanju
principov urbanistične sheme z glavno trško komunikacijo
(trgom) in ulične mreže, ohranjanje osrednje trške parkovne
površine in obstoječe parcelacije. Po višinskem gabaritu
naselje ne sme dobivati novih dominant. Stavbna dediščina
se mora obnavljati samo v skladu z navodili pristojne kulturno-varstvene službe.
9. člen
Horizontalne gabarite za nove objekte in obstoječe objekte, ki se prenavljajo ali prizidajo, določa gradbena linija. V
prostorskih enotah, ki mejijo na trški prostor je dopustna
višina objektov ob vzporednih ulicah do P+M. Gabariti za
posamezne objekte so razvidni v grafičnem delu ureditvenega načrta. Slemena streh tečejo praviloma vzporedno s
potekom ulice, v zaledju oziroma notranjosti pa so nanjo
pravokotna. Ravne strehe niso dopustne.
Tlakovanje ulic je razvidno iz grafičnega dela ureditvenega načrta v merilu 1:1000. Za oblikovanje tlaka so dopustni materiali kot so: betonski ali opečni tlakovci (dovoljena
kombinacija z asfaltom in kamnitimi ploščami). Prehod iz
pločnika na cestno površino je potrebno izvesti brez nivojskih razlik. Med objekti in tlakovano peš površino je travnati
pas, ki se ponovi med robom ceste in pločnikom. Pomožne
objekte ni dopustno postavljati ob glavnih ulicah, temveč na
dvoriščih za objekti ali na vrtovih in dvoriščih, oziroma zelenicah med objekti ob soglasju sosedov.
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2. Merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje in
prenovo objektov
10. člen
Pri lokaciji objektov je potrebno upoštevati gradbeno
linijo, gabarit objekta, namembnost, smer slemena oziroma
lego daljše stranice, določen tip objekta in smer dovoza.
11. člen
Pri vseh predvidenih objektih, ki niso prizidani obstoječim, je obvezna simetrična dvokapna streha z opečno (ali
njej podobno) kritino z naklonom 40ş – 42ş. Ostali objekti
se oblikovno prilagajajo obstoječim objektom in namembnosti (garaže, prizidki).
12. člen
Pri prenovi objektov v lokale je potrebno upoštevati
specifično tipologijo stavbe, primernost lokacije in namembnosti, ustreznost napajanja in glede na omejen prostor tudi
razpoložljiv prostor za parkirišča. Prenova oziroma nadomestna gradnja naj omogoči aktiviranje zanemarjenih in neustrezno izkoriščenih parcel in objektov. Spreminjanje je parcelacije je dopustno v skladu z ureditvenim načrtom. Dostopi
na parcele so zmeraj iz obstoječih ali novih ulic.
3. Merila in pogoji za krajinsko oblikovanje
13. člen
Obstoječe krajinske prvine je potrebno v največji meri
ohranjati, z novimi ureditvami pa izboljšati pogoje za obstoj
obstoječih dreves in rast novo zasajenih. Izbira dreves naj
bo izključna med vrstami avtohtonih listavcev, ki so po habitusu primerni za posamezne ureditve.
Ureditve peš in kolesarskih poti morajo biti izvedene iz
domačih materialov kot npr. prodnih betonskih tlakovcev,
opeke ali kot peščena površina.
Parkirišče naj bo obsajeno z drevesi, ki bodo prostor
primerno omejila in zasenčila parkirane avtomobile.
Ureditveni načrt ureja tudi način talne ureditve ulic,
predvsem Trga Slavka Osterca in ulice Frana Kovačiča. Zasnova temelji na utrjenih površinah za pešce in enotni zasaditvi in ureditvi zelenih površin, ki so v javni rabi.
VI. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL
14. člen
V okviru ureditvenega načrta so predvidene gradbene
parcele in stavbna zemljišča v velikosti in obliki, ki se približuje historično trški shemi in so različnih velikosti.
VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO OPREMLJANJE
15. člen
Vhod v osrednji del trga je preko krožišča in mimo
avtobusnega postajališča. Motorni promet in kolesarski promet poteka po glavnih ulicah, medtem ko se peš promet
odvija po pločnikih ob hišah na eni strani ceste ali preko
parkovne površine.
Parkirišča se določijo ob vsaki novogradnji, spremembi namembnosti ali spremembi zmogljivosti objekta ali naprave. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje kriterije:
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Dejavnost

Število parkirnih mest (PM) na enoto

Stanovanjski objekti
– enodružinske hiše
– večstanovanjski objekti
poslovni prostori (pisarne)
prodajni prostori
gostinski objekti
gostišča s prenočišči
obrtne delavnice, servisi
pokopališče

1 PM
1 PM za stanovanje
1 PM na 30 m2 neto površine
1 PM na 30 m2 koristne
površine
1 PM na 10 sedežev
1 PM na 5 sob in
1 PM na 4 sedeže
1 PM na 50 m2 netto površine
1 PM na 2 zaposlena
1 PM na 20 grobov

Najmanj eno parkirno mesto, oziroma 5% vseh parkirišč pri posameznem javnem objektu ali lokalu mora biti
namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb v skladu s
Pravilnikom o zahtevah za projektiranje projektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99)
16. člen
Cestne površine so predvidene v asfaltni izvedbi. Betonski robniki ločujejo cestno površino od zelenice. Uvozi
na dvorišča so poenotena v izvedbi in velikosti. Ob prečkanju s površino pločnika, morajo biti robniki poglobljeni v tla.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO
OPREMLJANJE
17. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po grafični
prilogi “Komunalne naprave” in v skladu s pogoji iz soglasij
posameznih pristojnih služb k predmetnemu zazidalnemu
načrtu. Infrastrukturni vodi območja se z krajevnimi infrastrukturnimi sistemi navežejo preko infrastrukturnih vodov sosednjih območij. Novi komunalni vodi se morajo voditi po
cestnem svetu, kjer je to mogoče. Kjer je možno se pripravijo skupni priključki za več objektov. Na posameznih odsekih
se zgrade vse komunalne naprave obenem pred dokončno
ureditvijo cestišč. Komunalni vodi se polagajo podzemno.
Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se morajo izvesti predpisane zaščite.
1. Kanalizacija
Znotraj območja je izgrajen fekalni kanalizacijski sistem. Predvideni objekti se priključijo na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
Po izgradnji sistema meteorne kanalizacije se bodo
nanj priključili tudi vsi predvideni objekti znotraj območja, ki
se ureja s predmetnim ureditvenim načrtom.
Do takrat se odvodnja meteornih vod rešuje za vsak
objekt posamezno – s pomočjo ponikovalnic. Odpadne vode iz kuhinj gostinskih lokalov in drugih podobnih objektov,
ter padavinske vode s cest, parkirišč in manipulativnih površin se morajo voditi preko lovilcev olj in maščob.
2. Vodovod in hidrantno omrežje
Na območju je izgrajen sistem krožnega vodovoda s
hidrantnim omrežjem, na katerega se priključijo novi objekti.
3. Elektrika
Objekti znotraj območja se priključijo na obstoječe nizkonapetostno razdelilno kabelsko omrežje, pod pogoji
upravljavca.
4. Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se mora prilagoditi ulični mreži. Pri
javni razsvetljavi je potrebno upoštevati določila kulturnovarstvenih smernic.
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5. Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno, znotraj funkcionalnega zemljišča posameznega objekta.
Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o
ravnanju z odpadki v občini Veržej.
IX. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
18. člen
Čiščenje odplak je v Veržeju urejeno s čistilno napravo. Za izboljšanje kakovosti zraka je priporočljivo ogrevanje
s plinom. Zmanjševanje emisij izpušnih plinov je možno z
vzpodbujanjem javnega prevoza, prevoza s kolesi in peš.
V naselju je potrebno upoštevati predpise o varstvu
pred hrupom, in sicer je maksimalna dopustna raven hrupa
podnevi 55 dBA in ponoči 45 dBA.
19. člen
Pri gradnji objektov se morajo glede odmikov in načina
gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva.
Graditi se mora z ognjevarnimi materiali oziroma v požarnovarnih konstrukcijah.
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih
vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno
vodo se zagotovi preko predvidenega hidrantnega omrežja z
nadzemnimi hidranti.
X. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNIH
VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE
20. člen
Pri izvajanju posegov in ureditev na območju, za katerega veljajo pogoji varovanja narave in kulturne dediščine
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, je potrebno upoštevati navodila iz kulturno varstvenih smernic, ki jih
je pripravil ZVNKD Maribor. Kulturna dediščina se varuje na
podlagi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljutomer (Uradni
list RS, št. 53/92) in strokovnih podlag za varstvo kulturne
dediščine za spremembe prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Veržej.
V naselju je potrebno varovati lipe v parku Slavka Osterca in ulici Frana Kovačiča.
Vsa načrtovanja in izvedba posegov v varovanem območju naselja morajo potekati v sodelovanju in pod nadzorom ZVNKD Maribor.
XI. ETAPNOST IZVAJANJA
21. člen
Ureditveni načrt je mogoče izvajati v več medsebojno
neodvisnih etapah. Prenova in novogradnje lahko potekajo
neodvisno in na faznost izgrajevanja niso vezane, vendar je
smiselno posamezne etape medsebojno uskladiti (na primer: ureditev prometnih površin in javne razsvetljave).
22. člen
Namembnost površin in objektov, ki se z načrtom spreminjajo ali rušijo, ostaja do izvedbe nespremenjena. Na
območjih, kjer se objekti porušijo in se na njih takoj ne
zgradijo novi objekti, je potrebno te površine urediti v skladu
s funkcijo in značajem prostora.
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23. člen
Za izvedbo načrta niso nujno potrebne rušitve nekaterih pomožnih objektov, če so ti v zadovoljivem stanju in v
uporabi osnovne funkcije. Prav tako ni nujna takojšnja gradnja novih objektov ali parcelacija zemljišč.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
24. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata
investitor in izvajalec natančno upoštevati določila zazidalnega načrta.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege
izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno
in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati
razmer na sosednjih območjih.
Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav
morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji
upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so
sestavni del zazidalnega načrta.
Pri izvajanju rekonstrukcij cest je treba predhodno preveriti ustreznost oziroma dotrajanost obstoječih komunalnih
vodov ter jih po potrebi obnoviti.
Zagotoviti je potrebno usklajeno in racionalno izvajanje
komunalne infrastrukture.
Pri izvajanju zunanjih ureditev in mestne opreme je potrebno po sprejetju ureditvenega načrta izdelati projekt talnih in
krajinskih ureditev v sodelovanju z avtorji ureditvenega načrta in
v soglasju s kulturno-varstveno službo ZVNKD iz Maribora.
XIII. ODSTOPANJA
25. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov znašajo ± 2 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo.
Možna so tudi večja odstopanja od grafičnih prilog,
pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno
ponovno preveriti pogoje tega odloka, z novo ustrezno strokovno podlago, pred izdajo dovoljenja za gradnjo. Odločbe
tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
XIV. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem
občinskem organu Občine Veržej.
27. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcijska
služba.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ureditvenem načrtu naselja Veržej (Uradni list SRS, št.
42/88 in Uradni list RS, št. 50/97), in sicer v delih, ki ga
prekriva območje predmetnega ureditvenega načrta.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 900-54/03-II
Veržej, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.
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VITANJE
5663.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Vitanje

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee prvega odstavka 56.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97)
in na podlagi 16. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02), je Občinski svet občine
Vitanje na 10. redni seji dne 28. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Vitanje
1. člen
Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Vitanje (Uradni list RS, št 36/00 – v nadaljevanju:
odlok) se dodata 5.a in 5.b člen.
2. člen
Za 5. členom se doda 5.a člen, ki se glasi:
‘’Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami
in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture.’’
3. člen
Za 5.a členom se doda 5.b člen, ki se glasi:
‘’Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.’’
4. člen
V skladu z določili 5.a in 5.b člena se smiselno uporablja vsebina veljavnega odloka in se bo izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po že veljavnem odloku izvajal v skladu s 5.a in 5.b členom tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-021/03
Vitanje, dne 28. novembra 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.
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5664.

Statut Komunale Vitanje, d.o.o.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 82/94, 20/98 in 84/98), ter
odloka o kapitalskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju Vit-pro (Uradni list RS, št. 52/03), je Občinski svet občine Vitanje na 10. redni seji dne 28. 11. 2003
sprejel

STATUT
Komunale Vitanje, d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o., (v nadaljnjem
besedilu: podjetje) je bilo imenovano z preimenovanjem podjetja Vit-pro d.o.o. in skladno z odlokom o kapitalskih,
lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju Vit-pro,
d.o.o. (Uradni list RS, št. 52/03).
II. FIRMA IN SEDEŽ PODJETJA
2. člen
Firma družbe je: Komunala Vitanje, javno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana označba firme je: Komunala Vitanje, d.o.o.
3. člen
Sedež podjetja je v Vitanje, Grajski trg 6.
4. člen
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Komunala Vitanje, javno podjetje, d.o.o.
Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, razen promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
III. DEJAVNOST PODJETJA
5. člen
Dejavnosti podjetja so:
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik
01.132 Sadjarstvo
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin
01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
02.020 Gozdarske storitve
14.130 Pridobivanje skrilavca
20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
6.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
26.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
26.700 Obdelava naravnega kamna
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
45.210 Splošna gradbena dela
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45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
45.240 Gradnja vodnih objektov
45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.310 Električne inštalacije
45.320 Izolacijska dela
45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.441 Steklarska dela
45.442 Pleskarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
51.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
51.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
52.210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo
52.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
52.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
52.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.400 Točenje pijač
60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih
linijah
60.230 Drug kopenski potniški promet
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
74.202 Prostorsko urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.031 Čiščenje okolja
90.032 Druge dejavnosti javne higiene
93.030 Pogrebna dejavnost
93.050 Druge osebne storitve
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6. člen
Podjetje brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne
more odtujevati nepremičnega premoženja podjetja in
osnovnih sredstev podjetja.
IV. PRAVICE USTANOVITELJA
7. člen
V skladu z zakonom ima ustanovitelj in lastnik podjetja
naslednje pravice:
– spremlja in kontrolira poslovanje podjetja,
– določa obseg in dejavnost podjetja,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin iz svoje pristojnosti,
– odloča o investicijah v podjetju, ki zadevajo razširjeno reprodukcijo,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni
račun podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja,
– sprejema statut podjetja in njegovim statutarnim spremembam,
– daje soglasje k notranji organizaciji podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k programu dela in temeljem poslovne
politike podjetja.
Poleg teh pravic ima ustanovitelj in lastnik podjetja še
posebne pravice in dolžnosti:
– daje soglasje k vsem vrstam kreditnih poslov, ki jih
sklepa podjetje,
– sprejema ukrepe, s katerimi začasno uredi vprašanja, od katerih je odvisno bistveno opravljanje storitev in
uslug podjetja, če teh ne uredi podjetje,
– morebitno izgubo, ki nastane pri izvrševanju gospodarske javne službe po odloku v javnem podjetju zaradi
neutemeljenega zadrževanja oziroma vpliva na cene javnih
dobrin in storitev javnega podjetja, pokriva ustanovitelj v
okviru svojih pristojnosti pri določanju cene.

V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA
8. člen
Podjetje zastopa in predstavlja direktor.
Direktor podjetja je pooblaščen, da v okviru pooblastil,
ki jih ima, sklepa pravne posle in opravlja vsa druga opravila
oziroma zastopa podjetje pred sodišči in drugimi organi, v
skladu z zakonom, tem statutom in akti ustanovitelja.
Za podjetje podpisuje direktor ter osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, vsaka v mejah pisnih pooblastil, ki jih
da direktor podjetja.
VI. ORGANI PODJETJA, UPRAVLJANJE IN NAČIN
ODLOČANJA
9. člen
Organi podjetja so:
– družbenik oziroma ustanovitelj,
– nadzorni svet,
– direktor.
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Direktor
10. člen
Poslovodni organ podjetja je direktor, ki ga imenuje in
razrešuje ustanovitelj.
Postopek imenovanja in razrešitve vodi Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanje ter administrativne zadeve pri Občinskem svetu Občine Vitanje, v skladu z
določili zakona o delovnih razmerjih in zakona o javnih uslužbencih.
Direktor je imenovan za štiri leta, ista oseba pa je lahko
po preteku mandata ponovno imenovana.
V primeru prenehanja delovnega razmerja direktorja
pred potekom mandata, ali v drugih primerih, ko direktor
preneha z delom, lahko imenuje ustanovitelj do izvedbe
postopka in izbire novega direktorja vršilca dolžnosti direktorja brez razpisa.
Vršilec dolžnosti je imenovan s pravicami in dolžnostmi
direktorja največ za dobo enega leta.
11. člen
Za direktorja podjetja je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje, ima dokončano izobrazbo najmanj VI. stopnje zahtevnosti tehnične, ekonomske, pravne ali upravne smeri in najmanj
pet let delovnih izkušenj, ki potrjujejo, da ima oseba potrebne strokovne in organizacijske sposobnosti.
Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene nadzorni
svet, podpiše pa jo predsednik nadzornega sveta.
Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in
nadzornemu svetu.
12. člen
Direktor podjetja je odgovoren za zakonitost dela podjetja.
Direktor organizira in vodi poslovanje podjetja, ter ga
zastopa in predstavlja. V okviru teh pristojnosti direktor zlasti:
– predlaga temelje poslovne politike podjetja in ukrepe
za njeno izvajanje,
– izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– daje poročila ustanovitelju in nadzornemu svetu o
rezultatih poslovanja podjetja,
– predlaga organizacijo, sistematizacijo delovnih mest,
– sprejema prvo razvrstitev delavcev v tarifne razrede
po veljavni kolektivni pogodbi,
– sprejema splošne akte podjetja razen statuta,
– ustanovitelju in nadzornemu svetu predlaga odpravo
motenj v zvezi z poslovanjem podjetja,
– odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in obveznostih delavcev iz delovnega razmerja, skladno z zakonom,
kolektivnimi pogodbami, ter statutom in drugimi splošnimi
akti podjetja,
– s sindikati sklepa dogovor o pogojih in delu sindikata
v podjetju,
– je odredbodajalec podjetja in podpisuje poslovne
akte, listine in pogodbe ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
– odloča o razporeditvi oziroma prerazporeditvi delovnega časa ter o nadurnem delu,
– izreka delavcem podjetja disciplinske ukrepe – javni
opomin in denarno kazen,
– imenuje komisijo za ugotavljanje materialne škode,
komisijo za inventurne popise ter druga delovna telesa za
proučitev posameznih zadev in nalog iz delovnega področja
oziroma dejavnosti podjetja,
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– opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite, skladno z zakonom,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom, sklepi ustanovitelja, kolektivnimi pogodbami in drugimi
splošnimi akti podjetja,
– imenuje in razrešuje predsednika in dva člana disciplinske komisije.
13. člen
Direktor zastopa podjetje neomejeno razen pri:
– predmetu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi,
– najemanju posojil, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim načrtom javnega podjetja.
Za navedeno mora obvezno predhodno dati soglasje
ustanovitelj.
Nadzorni svet
14. člen
Nadzorni svet šteje pet članov, od katerih štiri člane
imenuje družbenik, enega pa imenujejo delavci podjetja v
skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let,
ki je enaka mandatni dobi občinskega sveta. Člani nadzornega sveta opravljajo svojo funkcijo do izvolitve novega nazdornega sveta.Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta.
Člane nadzornega sveta imenuje Občinski svet občine
Vitanje.
Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem družbe, pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računovodskega izkaza, preverja uspešnost z vidika realizacije ciljev
podjetja in obravnava druga vprašanja oziroma zadeve, ki se
nanašajo na poslovanje družbe. V pritožbah odloča kot organ druge stopnje.
Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta predlaga Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Članom nadzornega sveta lahko predčasno preneha
mandat z odpoklicem ustanovitelja.
V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nadzornega sveta, ustanovitelj imenuje nadomestnega člana
nadzornega sveta za preostali del mandata. Člani nadzornega sveta so za svoje delo odgovorni ustanovitelju.
15. člen
Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov nadzornega sveta.
Odločitve sprejema nadzorni svet z večino vseh prisotnih članov.Glasovanje na seji nadzornega sveta je javno.
16. člen
Na sejo nadzornega sveta se vabi direktor podjetja in
župan občine ustanoviteljice, po potrebi pa tudi drugi angažirani sodelavci ali izvedenci.
Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, katerega
podpišeta predsednik nadzornega sveta in zapisnikar. V primeru, da je sklicatelj seje namestnik predsednika nadzornega sveta, podpiše zapisnik on.
Zapisnik se dostavi vsem članom nadzornega sveta,
direktorju podjetja in ustanovitelju.
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17. člen
Predsednik nadzornega sveta predstavlja nadzorni svet,
vodi in sklicuje seje nadzornega sveta ter podpisuje sklepe,
ki jih sprejme nadzorni svet in svoje pristojnosti.
V primeru odsotnosti predsednika nadzornega sveta
vodi sejo namestnik predsednika.
18. člen
Nadzorni svet podjetja opravlja naslednje naloge:
a) odloča o:
– prejemkih direktorja,
– pobudi seje sveta ustanovitelja in dnevnem redu, če
da pobudo nadzorni svet,
– odpisu terjatev,
– članstvu podjetja v organizacijah in institucijah doma
in v tujini;
b) odobrava:
– posojila direktorju,
– pogodbe med članom nadzornega sveta in podjetja;
c) zahteva od direktorja redno poročanje o:
– načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
– poteku poslov, še posebej o premoženjskem in finančnem stanju podjetja,
– poslih, ki pomembno vplivajo na donosnost podjetnega kapitala ali plačilno sposobnost podjetja,
– drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje podjetja;
d) daje mnenje:
– k predlogu direktorja podjetja o razporeditvi dobička,
– k letnemu poročilu podjetja;
d) sprejema:
– obliko in način objav in obvestil podatkov podjetja,
– splošne akte podjetja, razen tistih, ki jih sprejema
ustanovitelj ali direktor,
– poslovnik o svojem delu,
– poslovnik o delu direktorja na predlog direktorja,
– program razvoja podjetja in sklepa o notranji organizaciji podjetja, vključno z ustanavljanjem poslovno-organizacijskih delov podjetja in njegovim prenehanjem;
e) obravnava:
– poročila zunanjih revizijskih in inšpekcijskih organov
ter na osnovi ugotovitev predlaga ukrepe direktorju in ustanovitelju,
– poročilo popisne komisije za popis sredstev in obveznosti.
19. člen
Nadzorni svet lahko da pobudo, da se nadzor nad
poslovanjem podjetja opravi z revizijo.

VII. DELAVCI PODJETJA, NJIHOVE PRAVICE IN
OBVEZNOSTI
20. člen
Delavci uresničujejo svoje pravice obveznosti skladno
z zakonom o delovnih razmerjih in kolektivnimi pogodbami.
Temeljne pravice in obveznosti delavcev v podjetju se
posebej konkretizira s podjetniško kolektivno pogodbo, katero sklepata sindikat in nadzorni svet podjetja.
Delavci zaposleni v podjetju izvolijo 3 članski svet delavce kot organ določen z zakonom o soupravljanju delavcev.
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VIII.SPLOŠNI AKTI PODJETJA

XI. POSLOVNA TAJNOST IN VAROVANJE PODATKOV

21. člen
Temeljni splošni akt podjetja je statut. Statut sprejema
ustanovitelj.
Posamezna vprašanja, ki jih ureja ta statut se podrobneje uredijo s podjetniško kolektivno pogodbo in z drugimi
splošnimi akti (pravilniki, sklepi), ki jih sprejema direktor.

26. člen
Kot poslovna tajnost se štejejo listine in podatki, katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju s
poslovanjem podjetja in bi škodilo njegovim interesom.
Organ pristojen za odločanje o delu in poslovanju podjetja sproti določa, katera listina in podatek predstavlja
poslovno tajnost.
Delavci so dolžni varovati poslovno tajnost, za katero
izvedo pri opravljanju poslov z drugimi podjetji.

22. člen
S pravilniki se posebej uredijo naslednja področja:
– tehnični pogoji delovanja vodovodnega in kanalizacijskega sistema s končnim čiščenjem odpadne vode,
– tehnični pogoji o izvedbi vodovodnega in kanalizacijskega priključka,
– odnosi med upravljavcem vodovodnega in kanalizacijskega sistema ter uporabniki storitev in uslug podjetja
(tarifni sistem),
– akt o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest,
– knjigovodsko poslovanje podjetja,
– varstvo pri delu,
– disciplinska in materialna odgovornost delavcev podjetja,
– druga področja, določena z zakoni in akti ustanovitelja.
Avtentično razlago oziroma tolmačenje splošnih aktov
podjetja daje organ, ki je splošni akt sprejel. Kolikor se
statut sklicuje na ustanovitelja je za odločanje v taki zadevi
pristojen njegov Občinski svet oziroma organ, ki ga sam
določi.

27. člen
Poslovno tajnost mora varovati vsak delavec.
Dolžnost varovanja poslovne tajnosti velja tudi po prenehanju delovnega razmerja podjetja.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
29. člen
Podjetje mora svoje splošne akte uskladiti s tem statutom v roku šestih mesecev po njegovi uveljavitvi.
Št. 062-02-022/03
Vitanje, dne 28. novembra 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

IX. FINANCIRANJE JAVNEGA PODJETJA
23. člen
Viri financiranja dejavnosti podjetja so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in storitev
plačujejo porabniki,
– sredstva, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom lokalne
skupnosti,
– sredstva, ki jih podjetje opravlja z opravljanjem storitev na prostem trgu.
24. člen
Uporabniki gospodarskih javnih služb plačujejo storitve
po ceni,ki se oblikuje na način in po postopku, ki ga določa
zakon ali predpis lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih javnih dobrin (tarifni sistem).
Cene se lahko subvencionirajo. S predpisom, s katerim se določi subvencioniranje se določi tudi višina in vir
subvencij.
Za priključek na objekte in naprave infrastrukture gospodarskih javnih služb po odloku se plačuje poseben prispevek, ki ga s sklepom določi Občinski svet občine Vitanje.

VOJNIK
5665.

Odlok o spremembah odloka o obliki in načinu
uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) ter 4. člena statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 8 redni seji dne 26. 11. 2003
sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o obliki in načinu uporabe
simbolov ter pečatov Občine Vojnik
1. člen
V odloku o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 29/96 in 98/99) se za
8.a členom dodajo naslednji členi, ki glasijo:

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
PODJETJA V PRAVNEM PROMETU

8.b člen
Nadzorni odbor ima svoj pečat v obliki kroga premera
35 mm in je obrobljen z dvema vzporednima krogoma. V
sredini pečata je grb Občine Vojnik v velikosti 13 mm. Ob
krožnicah sta napisa: na zgornji polovici pečata »NADZORNI ODBOR«, na spodnji »OBČINA VOJNIK«.

25. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.

8.c člen
Občinska volilna komisija ima svoj pečat v obliki kroga
premera 35 mm in je obrobljen z dvema vzporednima kro-
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goma. V sredini pečata je napis »Občinska volilna komisija«,
ob krožnicah pa sta napisa – na zgornji polovici pečata
»OBČINA VOJNIK, na spodnji pa »VOJNIK«.
8.d člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima
svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z
dvema vzporednima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Vojnik v velikosti 11 mm. Ob krožnicah sta napisa: na
zgornji polovici pečata »OBČINA VOJNIK«, na spodnji
»SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU«.
8.e člen
Štab civilne zaščite ima svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema vzporednima krogoma.
V sredini pečata je grb Občine Vojnik v velikosti 13 mm. Ob
krožnicah sta napisa: na zgornji polovici pečata »ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE«, na spodnji »OBČINA VOJNIK«.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan od
objave v Uradnem listu RS.
Št. 1075/12-03/7
Vojnik, dne 2. decembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

5666.

Odlok o načinu sestave seznama upravičencev
in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter
pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Vojnik

Na podlagi 6.člena zakona o vračanju vlaganj javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 55/03) in
15. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št 82/98 in
68/02) ter v skladu z 75. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Vojnik (Uradni list RS, št. 23/99), je
Občinski svet občine Vojnik na 8. redni seji dne 26. 11.
2003 sprejel

ODLOK
o načinu sestave seznama upravičencev in
načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter
pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Vojnik
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določijo upravičenci, zavezanci,
višina vračila, način in pogoji vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vojnik.
Ta odlok prav tako določa način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci v razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh
deležev.

Št.
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2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)
Upravičenci do vračila vlaganj javno telekomunikacijsko
omrežje Telekoma Slovenije, d.d., po tem odloku so fizične
osebe oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom
pridobitve telefonskega priključka, na območju občine sklepale pogodbe z lokalno skupnostjo ali njenim ožjim delom.
Pogodbe, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s
strani ustreznih gradbenih odborov, v zvezi z pridobitvijo
telefonskega priključka ali vlaganji v gradnjo javnega telefonskega omrežja, se štejejo kot ustrezna pogodba v skladu
z zakonom. Če ti dokazi več ne obstojijo se lahko upošteva
kot dokazilo o obstoju pogodbe tudi sezname vlagateljev iz
zapisnikov ali arhivske dokumentacije lokalnih skupnost.
3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)
Zavezanec za vračila vlaganj fizičnim osebam, iz drugega člena tega odloka je Občina Vojnik, ki izvaja vračila
vlaganj kot preneseno pristojnost na podlagi zakona ter pod
pogoji in na način, določenim s tem odlokom. Občina je
zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme iz Republike
Slovenije oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: sklad).
Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vračil s strani zavezanca, Republike Slovenije oziroma sklada
za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v
nadaljevanju:sklad).
Sorazmerni del vračil sredstev, ki pripadajo občini iz
naslova namenskih sredstev samoprispevka, nameni Občina izključno v infrastrukturo na območju tiste KS, v kateri so
bila zbrana sredstva prispevka.
4. člen
(vlaganje zahtevkov)
Občina Vojnik bo v roku štirih mesecev od poziva, ki ga
bo objavila komisija iz prvega odstavka 5.člena ZVVJTO, v
Uradnem listu Republike Slovenije, vložila na pristojno državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje. Predlog pisne poravnave bo
podan v pregled strokovni komisiji iz 6.člena, potrdi pa ga
Občinski svet občine Vojnik.
Pisno poravnavo sklene župan. Podpisana pisna poravnava predstavlja neposredni izvršilni naslov v breme sklada iz katerega se bodo črpala sredstva za vračilo. V primeru,
da predlog pisne poravnave s strani občinskega sveta ni
sprejet, se postopek nadaljuje preko pristojnega sodišča.
5. člen
(pristojni organi)
Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in
tega odloka opravlja občinska uprava. Za izvedbo le teh
imenuje župan posebno komisijo, najpozneje v roku 15 dni
po uveljavitvi tega odloka.
V dopolnitev komisije župan lahko imenuje poleg delavcev občinske uprave tudi bivše predsednike KS na področju Občine Vojnik ali predsednike odborov za izgradnjo
javnega telefonskega omrežja, tajnike bivših KS in strokovne delavce občinske uprave, ki izvajajo naloge z področja
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč oziroma izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja.
Z aktom o imenovanju komisije se določijo tudi naloge
komisije, notranja razmerja in ničim dela komisije ter merila
za plačilo dela članom komisije v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi. Komisija vodi vse postopke do kraja izplačila
vsem upravičencem.
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6. člen
(javni poziv)
Komisija objavi na krajevno običajen način poziv za
prijavo podatkov o končnih upravičencih ali njihovih pravnih
naslednikov, potrebnih za izvedbo vračila vlaganj. Rok za
prijavo podatkov določi komisija v pozivu. Podatke so dolžni
prijavit upravičenci na predpisanem obrazcu pri občinski
komisiji. Obrazec predpiše komisija najkasneje do objave
poziva.
V pozivu se navede:
– katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odloka);
– roki za vložitev zahtevkov za vračila in način vložitve;
– sestavni deli prijave in priloge v smislu listinskih dokazil;
– komu in kako se vlagajo zahtevki;
– rok za vračilo deleža sredstev.
7. člen
(način sestave seznama končnih upravičencev)
Komisija v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka pripravi in objavi predlog seznama končnih upravičencev do
vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga občina, krajevna skupnost in druge pravne in fizične osebe.
Iz seznama mora biti razvidno:
– ime in priimek upravičenca, in njegovo stalno prebivališče,
– čas oziroma leto vplačila,
– priznana višina vlaganja.
Priznana višina vlaganja predstavlja pogodbene vrednosti preračunane v DEM na dan sklenitve pogodbe oziroma na dan plačila, če se ti dve vrednosti razlikujeta.
Za ovrednotenje vlaganj v obliki delovnih ur in materiala, ki niso ovrednotena v pogodbah, komisija pridobi izvedeniško mnenje o vrednosti urne postavke in cene za enoto
materiala, glede na čas vlaganja. Na osnovi izvedeniškega
mnenja komisija potrdi priznane cene za enoto dela ali materiala, na osnovi katerih se določi ugotovi priznana višina
vlaganj v obliki dela ali materiala za posameznega upravičenca, v kolikor ta vrednost ni ovrednotena v pogodbi.
Za sestavo podatkov si komisija na podlagi 4. odstavka
8. člena zakona lahko pridobi podatke tudi iz arhiva ali
dokumentacije s katero razpolaga Telekom Slovenije, d.d.
Predlog seznama komisija objavi na krajevno običajen način.
8. člen
Fizične osebe, ki jih ni na predlogu seznama končnih
upravičencev, ali smatrajo, da podatki iz seznama niso pravilni lahko podajo na komisijo v roku 15 dni od objave
predloga seznama pisni ugovor. K ugovoru morajo predložiti
dokazila o pravnem naslovu in višini vlaganj, iz drugega
člena tega odloka. O utemeljenosti ugovora odloča komisija, ki z odločbo vlogi ugodi, jo zavrže ali zavrne. Komisija
lahko zahteva od vlagatelja, da ugovor dopolni, če je to
potrebno. Komisija mora o ugovoru odločiti najkasneje v
roku 30 dni. Zoper odločbo komisije se vlagatelj v roku 15
dni od prejema odločbe lahko pritoži pri županu Občine
Vojnik Pritožba mora biti v pisni obliki in utemeljena. Odločba župana je dokončna.
9. člen
Na osnovi dokončnih odločb komisija ustrezno dopolni
predlog seznama končnih upravičencev in ga da v potrditev
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Občinskemu svetu Občine Vojnik. Komisija je dolžna predlagati dopolnjen seznam v potrditev občinskemu svetu najkasneje v roku 90 dni od objave tega odloka. Občinski svet
Občine Vojnik potrdi seznam končnih upravičencev v roku
30 dni od predloga komisije. Tako potrjeni končni seznam
upravičencev se objavi na krajevno običajen način.
10. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev vlagateljev)
Osnovo za določitev sorazmernega deleža vračila, ki
ga prejme vsak končni upravičenec predstavlja priznana
višina vlaganja posameznega končnega upravičenca, objavljena v končnem seznamu upravičencev, zmanjšana za:
– Morebitno neplačano priključnino, ki sojo v istem
času na istem geografskem območju
plačali naročniki PTT organizacij, ki takšnih pogodb
niso sklenili,
– Morebitni neplačani samoprispevek ali prispevek
SIS -u.
V primerih, ko se je omrežje financiralo solidarno, to
je, ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračilo
izvaja v enakih deležih. V primerih, ko pa so interesenti –
naročniki telefonskih priključkov prispevali različno visoke
vložke, pa se mora procentualni delež vlaganja izračunati za
vsakega posameznika, nato pa se po enakih procentih izvede tudi vračanje.
11. člen
Vsakemu upravičencu komisija izda individualni sklep
o dodeljeni višini vračila vlaganj in roku vračila. Zoper sklep
je dovoljena pisna pritožba v roku 8 dni od pisnega prejema
sklepa. Pritožba je dovoljena samo zoper izračun višine dodeljenega sredstva. Pritožba se vloži komisiji.
12. člen
(način in roki vračila prispevkov)
Prejeta vračila, lokalna skupnost po sklenjeni pisni poravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku, vrne
končnim upravičencem, v deležih, sorazmernim vlaganjem
upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženimi s poravnavo in tem odlokom.
Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot kontnim upravičencem neposredno na račun upravičenca, ki
ga je navedel v svoji prijavi, vse v roku 30 dni od dneva
prejema sredstev s strani sklada za vračanje vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje in pravnomočnosti individualnega sklepa iz 12. člena tega odloka. V primeru, da bo
občina prejemala sredstva od sklada v več obrokih, se vračajo sredstva kontnim upravičencem v obrokih z isto dinamiko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.
13. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati nov odlok preneha veljati v
celoti predhodni odlok, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 78/11-2002.
Št. 1074/11-2003/7
Vojnik, dne 26. novembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5667.

Št.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni 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 statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98,
68/02) Občinski svet občine Vojnik na 9. redni seji dne, 17.
12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2003
(Uradni list RS, št. 33/2003) se 2. člen spremeni, tako da
se glasi:
Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji (v SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
Skupaj prihodki
1.035,748.284
II. Skupaj odhodki
1.019,726.714
III. Proračunski presežek - primanjkljaj (I-II) +16,021.570
B).
IV.
V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posoj.
in prodaja kap.deležev
11,000.000
Dana posojila in povečanje kap.deležev
–
Razlika (IV-V)
+11,000.000
Račun financiranja
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Sprememba stanja sredstev na računu
(I+IV+VII-II-V-VIII)
Neto zadolževanje (VII-VIII)
Neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)

–
2,200.000
24,821.570
-2,200.000
-16,021.570

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2003.
Št. 1146-12/2003-9
Vojnik, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

5668.

Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika
lokalnega pomena na območju Občine Vojnik

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 18. člena statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, 82/98, 68/02)) ter na predlog Zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, je Občinski svet občine Vojnik dne
17. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega
pomena na območju Občine Vojnik
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1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi:
Verpete-Hiša Verpete 14 (EŠD: 15022. Enota ima zaradi
kulturnih, umetnostno-zgodovinskih in arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Vojnik, zato jo razglašamo za
kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno-zgodovinskega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Ob nekdanji glavni cesti Celje-Maribor se v nizu hiš
nahaja domačija Verpete 14, ki jo sestavljajo stanovanjska
hiša, gospodarsko poslopje in lesena lopa.
Vrednost kulturnega spomenika ima stanovanjska hiša. Nadstropna, nepodkletena, pravokotna, zidana hiša s
predelano črno kuhinjo naj bi nastala v začetku 19. stoletja.
Stavba ima kar nekaj fasadnih gradbenih elementov, ki dokazujejo, da je bila dom premožnejših kmetov. Fasadni omet
je bogato členjen, streha je somerno dvokapna s čopoma in
krita z opečno kritino. Dekoriran dimnik na strehi je zelo
redek. Stavba je zanimiva ne samo z gradbeno razvojnega
vidika, skozi katerega lahko razberemo način življenja in
gospodarjenja v preteklosti, temveč tudi iz sociološkega, saj
je znano, da je pred prvo svetovno vojno bila v njej furmanska gostilna in počivališče poštnih kočij.
3. člen
Na podlagi tega odloka se pri parceli št. 770/4 vpisani
v zkv. 266 k.o. Verpete, vpiše zaznamba, da je objekt razglašen za kulturni spomenik na območju Občine Vojnik.
Meje spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000, Slovenska Bistrica 42.
4. člen
Za objekt velja varstveni režim, ki določa varovanje
stavbne mase, tlorisne zasnove in vseh ograjenih arhitekturnih elementov.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik so potrebni
predhodni pisni varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo
nepremične kulturne dediščine.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe
spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čim bolj
učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
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8. člen
Ta odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1106-12/03-08
Vojnik, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

5669.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), v povezavi z
58. do 63. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18-932/84 in 33-1733/89 ter Uradni list RS, št.
24-1253/92 – odl. US), 22. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80-2893/94, 45-2244/97 – odl.
US in 56-2519/98) in 12. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02), je Občinski svet občine
Vojnik na seji dne 17. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
1.člen se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»V Občini Vojnik se za uporabo stavbnega zemljišča
plačuje nadomestilo od stavbnih zemljišč, ki jih opredeljuje
218. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št,
110/02).«
2. člen
7. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00 in 29/01) se spremeni
in glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:
1. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na
katerih se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo stavb in inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske infrastrukture.
Za določitev za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
a) stanovanjske površine, v katero spada čista tlorisna
površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov (kleti, kotlarne,
delavnice za prosti čas, kabineti in vsi pomožni in tehnični
prostori) ter čista tlorisna površina prostostoječih garaž za
osebne avtomobile;
b) poslovne površine, v katero spada čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.).
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Od površin pod a) in b) se plačuje nadomestilo od
dneva, ko se pričnejo uporabljati.
2. Nezazidano stavbno zemljišče:
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva površina nezazidanega stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka ter površina
nezazidanih stavbnih zemljišč iz 7.a člena tega odloka.«
3. člen
Za dosedanjim 7. členom se doda nov 7.a člen z naslednjim besedilom:
»Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali
del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.«
4. člen
Za 7.a členom se doda nov 7.b člen z naslednjim
besedilom:
»Lega stavbnega zemljišča se določi v skladu z 2.
členom tega odloka.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to, ali je stavbno zemljišče v uporabi ali
ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja
namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
Nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku točkuje po enakih kriterijih, kot zazidano stavbno zemljišče, pri
določanju točk se upošteva namembnost, ki je določena po
izvedbenem prostorskem aktu oziroma se upošteva namembnost za katero je bilo zemljišče pridobljeno. V tem primeru
se določijo točke po tem odloku za namembnost, ki je
razvidna iz pravnega posla ob pridobitvi nepremičnine.«
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, urejenega z izvedbenim prostorskim aktom, se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča na podlagi 4., 5. in 6. člena, tega odloka.
5. člen
8. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00 in 29/01) se spremeni
in glasi:
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se
določi tako, da se skupno število točk (določenih v 4., 5. in
2
6. členu tega odloka) pomnoži s površino v m stanovanjskih ali poslovnih prostorov oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Zavezančev izračun za nezazidano stavbno zemljišče
se pomnoži s faktorjem 0,2.
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6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. 1. 2004.
Št. 819-12/2003-15
Vojnik, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

5670.

Št.

5671.

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Vojnik za leto 2004
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini
Vojnik se v letu 2004, do 31. 3. 2004, začasno financirajo
po tem sklepu.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine ter njenih nalog ter drugih s predpisi določenih
namenov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2003.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v
obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
Občine Vojnik za leto 2004.

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik
1.
a)
b)

1. člen
Prvo starostno obdobje
od 1 – 3 let starosti
Celodnevni program (9 ur)
Poldnevni program (4–6 ur)

Drugo starostno obdobje
Od 3–6 let starosti
a)
Celodnevni program (9 ur)
b) Poldnevni program (4 – 6 ur)
c) Šmartno v Rožni dolini
Cena prehrane v celodnevnem in
poldnevnem programu

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004.
Številka: 1147-12/2003-9
Vojnik, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

69.823 SIT
60.317 SIT

2.

60.140 SIT
52.017 SIT
49.505 SIT
8.000 SIT

2. člen
Za otroke, vključene v kombinirano skupino, se obračunajo cene po starostnem obdobju otroka.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu in se začne uporabljati 1. 1. 2004.
Št. 1144-12/03-9
Vojnik, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2003.
5. člen
Odbobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 oziroma do sprejema odloka
o proračunu Občine Vojnik za leto 2004.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Vojnik za
leto 2004, župan obvesti občinski svet in nadzorni odbor.

Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski
svet občine Vojnik na 9. seji dne 17. 12. 2003 sprejel
naslednji

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Vojnik za leto 2004

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, 70/00 in 51/02), 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 30/02) ter statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) izdaja
župan Občine Vojnik naslednji
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5672.

Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca
Mavrica Vojnik

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) ter 18. člena
statuta Občine Vojnik je Občinski svet občine Vojnik na 8.
redni seji dne 26. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca Mavrica
Vojnik
1. člen
Število otrok v oddelkih vrtca Mavrica Vojnik lahko presega število, ki ga določa prvi odstavek 17. člena zakona o
vrtcih, za največ dva otroka v oddelku.

Stran
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 1122-12/03-7
Vojnik, dne 26. novembra 2003.
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Proračun Občine Zavrč za leto 2003 obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

71

5673.

Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča je občinski svet občine Vojnik na 8. seji
dne 26. 11. 2003 sprejel
72

SKLEP
o vrednosti točke za izračun in odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke znaša 0,058 SIT in velja od 1. 1. 2004
dalje.
2. člen
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 1076/11-2003/7
Vojnik, dne 26. novembra 2003.

73
74

II.
40

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.
41

ZAVRČ
5674.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Zavrč za leto 2003

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
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 10. redni seji dne 27. novembra
2003 sprejel

42
43
III.

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč
za leto 2003
1. člen
odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2003 (Uradni
list RS, št. 35/03 in 48/03) se v 2. členu spremeni tako,
da se glasi:

B)

75

Proračun leta 2003

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 261,787.000
Tekoči prihodki (70+71)
146,395.000
Davčni prihodki
123,239.000
700 Davek od osebnih prejemkov
– plače
29,842.000
703 Davki na premoženje
7,069.000
704 Domači davki na blago in storitve 86,328.000
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
23,156.000
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
1,906.000
711 Takse in pristojbine
946.000
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
20,304.000
Kapitalski prihodki
–
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
1,095.000
Prejete donacije
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
114,297.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javno finančnih institucij
114,297.000
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
261,787.000
Tekoči odhodki
76,343.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 14,742.000
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
2,012.000
402 Izdatki za blago in storitve
59,589.000
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
–
Tekoči transferi
66,384.000
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvo
33,055.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
9,505.000
413 Drugi tekoči domači transferi
23,824.000
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
104,659.000
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
104,659.000
Investicijski transferi
14,401.000
430 Investicijski transferi
14,401.000
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)

–

Račun finančnih terjatev in naložb

Skupina/Podskupina kontov

IV.

v tisoč SIT

Prejeta vračila danih posojil
In prodaja kapitalskih deležev
(750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil

Proračun leta 2003

–
–

Uradni list Republike Slovenije

V.
44

VI.
C)

Št.

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Proračun leta 2003

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 Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-3/03
Zavrč, dne 27. novembra 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

5675.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2004

I.

Račun financiranja

Skupina/Podskupina kontov

131 / 24. 12. 2003 / Stran 18797

Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS,
št.64/99) je Občinski svet občine Zavrč na 12. seji dne 18.
decembra 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Zavrč za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Zavrč za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 274,231.000
Tekoči prihodki (70+71)
165,412.000
70 Davčni prihodki
137,060.000
700 Davki na dohodek in dobiček
32,108.000
703 Davki na premoženje
7,985.000
704 Domači davki na blago in storitve
96,967.000
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
28,352.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
4,698.000
711 Takse in pristojbine
990.000
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
22,664.000
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
108,819.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javno finančnih institucij
108,819.000
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
287,270.000
40 Tekoči odhodki
93,974.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
18,521.000
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
2,278.000
402 Izdatki za blago in storitve
72,175.000
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
1,000.000
41 Tekoči transferi
62,870.000
410 Subvencije
1,417.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
28,350.000
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
10,614.000
413 Drugi tekoči domači transferi
22,489.000
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 Investicijski odhodki
115,048.000
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
115,048.000
43 Investicijski transferi
15,378.000
430 Investicijski transferi
15,378.000
III. Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
–13,039.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov

IV.
75

V.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

44

Proračun leta 2004

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stran
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VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

Uradni list Republike Slovenije

–

C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov

6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine
50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

Proračun leta 2004

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.)

13,039.000
13,039.000
13,039.000
–
–
–
–
13,039.000
13,039.000

Proračun je sestavljen iz splošnega dela občinskega
proračuna, ki so mu priloženi odhodki in so sestavljeni po
funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe
in posebnega dela, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov. Sestavni del proračuna je tudi »Načrt razvojnih programov«, ki je priloga k temu odloku.

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno med uporabnike v okviru doseženih prihodkov,
če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta
drugače določeno.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.
10. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih
zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), prispevki
občanov za posamezne investicije in drugi namenski prejemki, ki niso zajeti v prvem stavku prvega odstavka 43.
člena ZJF.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditva pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 ne bo oblikovala.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Prav tako odloča župan o uporabi sredstev rezerv za
druge namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
Župan je tudi pooblaščen, da odloča o uporabi tekoče
proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
11. 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 2004 lahko
zadolži do višine 13,039.000 tolarjev.
12. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu
2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 403-02-1/04
Zavrč, dne 18.decembra 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.
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5676.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86 in
44/97), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni
list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na redni
seji dne 30. oktobra sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Zavrč
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter
merila za popolno oziroma delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Za uporabo stavbnega zemljišča se v Občini Zavrč
plačuje nadomestilo.
Vsa sredstva zbrana iz naslova plačila nadomestila so
prihodek proračuna Občine Zavrč.
3. člen
Za stavbno zemljišče se po 2. členu tega odloka štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na
katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima
določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji
takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za
nezazidano stavbno zemljišče.
Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
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III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
5. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske površine stanovanj in počitniških objektov oziroma poslovne površine stavb in spremljevalnih objektov ter od vseh zapuščenih objektov.
Stanovanjska površina stanovanja ali počitniškega objekta je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v
stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih
prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za
osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom, kako tudi pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, odprte
športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in podobno.
Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega
stavbnega zemljišča.
6. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namena uporabe so
zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
– na stavbna zemljišča za stanovanjske namene uporabe (objekti ali deli objektov za stalno stanovanje),
– na stavbna zemljišča za poslovno dejavnost (objekti
ali deli objektov namenjeni za poslovno in proizvodno dejavnost),
– na stavbna zemljišča za počitniški namen uporabe
(objekti za počitniško uporabo – vikendi),
– na stavbna zemljišča opuščenih in dotrajanih stanovanjskih ter gospodarskih objektov,
– gospodarski objekti,
– parkirišča.
7. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. namen uporabe stavbnega zemljišča,
3. zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega
zemljišča,
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
5. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča,
6. občasna uporaba javnih površin,
7. druga stavbna zemljišča.
8. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe z
dejansko možnostjo priključka na te objekte in naprave se
ovrednoti z naslednjimi točkami:
Opis opremljenosti
a) ceste (v makadamski izvedbi)

Število točk
5

b) ceste (v asfaltni izvedbi)

10

b) vodovod
c) električno omrežje
d) telefon
e) javna razsvetljava
f) javna kanalizacija

5
5
5
5
10

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
4. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so naselja: Belski Vrh, Drenovec, Gorenjski Vrh, Goričak, Hrastovec, Korenjak, Pestike, Turški Vrh in Zavrč.
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Opremljenost stavbnega zemljišča se točkuje s seštevkom točk posameznih alinei prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na posamezno opremljenost stavbnega zemljišča.
9. člen
Namen uporabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Namembnost/območje
I. Stanovanjski namen
II. Počitniški namen
III. Poslovna dejavnost
IV. Opuščeni in dotrajani objekti
na stavbnih zemljiščih

100
350
50
500

V. Nezazidano stavbno zemljišče
(ne zajema komunalne opremljenosti)
10
Zavezancem za plačilo nadomestila, ki imajo stalno
bivališče na območju Občine Zavrč, se odmera za objekte,
ki so namenjeni za počitniško uporabo, zniža za 50%.
10. člen
Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega
zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih:
Dejavnost/območje
1
A. kmetijstvo, lov, gozdarstvo
50
B. ribištvo
50
C. predelovalne dejavnosti
50
D. gradbeništvo
50
F. trgovina, popravilo motornih vozil in izdelki
široke porabe
100
G. gostinstvo
100
H. promet, skladiščenje in zveze
270
I. finančno posredništvo
250
J. poslovanje z nepremičninami, najem
in poslovne storitve
250
K. izobraževanje
50
L. zdravstvo in socialno varstvo
50
M. druge javne, skupne in osebne
storitvene dejavnosti
50
N. zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem 100
O. proizvodnja in distribucija elektrike
300
P. poštne in komunikacijske storitve
320
R. upravne dejavnosti
270
11. člen
Kriteriji za opuščen in dotrajani stanovanjski ali gospodarski objekt so:
– nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne, proizvodnje ali kmetijske dejavnosti),
– nevzdrževan zunanji videz objekta,
– nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemljiščih iz prejšnjega odstavka
se ovrednotijo s številom točk iz 8. in 9. člena tega odloka,
če se ugotovi najmanj en kriterij za stanje objekta, katerega
obstoj ugotavlja Občinska uprava Občine Zavrč.
12. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je s prostorskim planom določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojen organ izdal lokacijsko dovoljenje.
Nezazidano stavbno zemljišče se ovrednoti s 50% točk
določenih glede na vrsto dejavnosti oziroma namembnost
uporabe in na njegovo lego na podlagi 9. in 10. člena tega
odloka.

Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna
površina stavbnih zemljišč namenjena za gradnjo, ne točkuje pa se komunalna opremljenost zemljišč po 8. členu tega
odloka.
Za nepokrite poslovne površine se upošteva 50% površine.
13. člen
Za smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti razvrstijo v štiri razrede objektov ter se točkujejo z naslednjim številom točk:
Objekt/območje
Individualna stanovanjska hiša
Stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem
Objekt z 2-4 stanovanji
Objekt z 5-10 stanovanji
Objekti z 11 in več stanovanj

1
30
30
30
20
8

14. člena
Za motenje pri uporabi stavbnih zemljišč za stanovanjske namene se določijo negativne točke glede na hrup,
onesnaženje zraka in dostopnost. Podlaga za določitev stopnje motenosti glede hrupa in onesnaženosti zraka so veljavni podzakonski akti vlade RS, za določitev stopnje motenosti glede na dostopnost stavbnih zemljišč pa strokovno
mnenje sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
15. člen
Motenost se ovrednoteni z znižanjem naslednjem število točk:
Motenost/območje
onesnaženost zraka
dostopnost
hrup

1
20
20
20

16. člen
Nadomestilo se obračuna tudi za občasno uporabo
javnih površin na 1. in 2. območju za namene določene s
tabelo in se ovrednoti z naslednjim številom točk:
Objekt/območje
– stojnice
– kioski
– točilnice na prostem
– gostinski vrtovi
– druge dejavnosti ali prireditve,
s katerimi se ustvarja dohodek

1
1000
400
1000
100
200

Nadomestilo za uporabo javni površin se določi tako,
da se številu točk iz prejšnjega odstavka prišteje število točk
za komunalno opremo iz 8. člena tega odloka, ta vsota pa
se pomnoži s številom m2 površine, ki je bila uporabljena.
Za površino, ki je bila uporabljena se šteje površina, ki
je potrebna za opravljanje dejavnosti. Površino določi upravljavec javne površine oziroma občinski upravni organ ob
izdaji soglasja za uporabo javne površine.
Nadomestila iz tega člena ne plačajo humanitarne organizacije.

IV. ODMERA NADOMESTILA
17. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se
določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanj-
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sko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s
površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča
in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni
prostori se izračun nadomestila naredi ločeno.
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz evidenc, ki jo vodi Občinska uprava občine Zavrč.
18. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila v Občini Zavrč
se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Sklep o uskladitvi vrednosti točke sprejme Občinski svet
občine Zavrč, na predlog župana.
Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo
na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Zavrč.
19. člen
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi Občine Zavrč nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in
sicer v 30 dneh po nastanku.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba osnove za odmero med letom, se leta upošteva pri obračunu nadomestila za prihodnje leto.
20. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v dveh
obrokih oziroma v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopek v zvezi z odmero in
pobiranjem nadomestila, evidentiranjem plačil, prisilno izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila v skladu z zakonom o davčnem postopku.
Podatke za odmero nadomestila sporoči davčnemu
organu Občinska uprava Občine Zavrč.
V. ZAVEZANEC ZA PLAČILO NADOMESTILA
21. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredno uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali del
stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu lastniku oziroma enemu od lastnikov, če jih je več
v istem deležu.
Plačevanje nadomestila ne pomeni legalizacije črne
gradnje.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
22. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte, ki
se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte, ki imajo
status kulturnega spomenika in za stavbe, ki jih uporabljajo
verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje tudi za objekte, ki se uporabljajo za potrebe:
– kmetijske dejavnosti (skednji, gospodarska poslopja
ipd.), razen v primeru iz 10. člena tega odloka,
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– šolstva,
– športa in rekreacije,
– Rdečega križa, Karitasa, gasilcev in drugih humanitarnih organizacij
23. člen
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za
določen čas, v naslednjih primerih:
– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč,
– zaradi naravnih in drugih nesreč.
O oprostitvi plačila nadomestila na podlagi pisne zahteve zavezanca odloča Občinski svet občine Zavrč.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
24. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži
prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma
sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT do
360.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT od 60.000 SIT se
kaznuje občan (zavezanec za plačilo nadomestila po tem
odloku), ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov
tega člena opravlja strokovna služba Občine Zavrč ali njen
pooblaščen izvajalec.

VIII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Zavezanci po tem odloku morajo na zahtevo Občinske
uprave občine Zavrč v roku 15 dni posredovati vse potrebne
podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence. Zavezanci so odgovorni za pravilnost in
verodostojnost podatkov, ki jih posredujejo.
Evidenco vodi Občinska uprava občine Zavrč
26. člen
Zavezanci, ki ne prijavijo zahtevanih podatkov v določenem roku, se jim odmeri nadomestilo za 250 m2 za stanovanjske površine, 150 m2 za površine za počitniško dejavnost (vikendi) ter 500m2 za poslovno in gospodarsko
dejavnost. Če pristojni občinski organ oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2, lahko odmeri
nadomestilo po površini celotne parcele, ki jo uporablja
zavezanec.
Zavezanci morajo sporočiti davčnemu organu, oziroma
Občini Zavrč vse spremembe, ki so pomembne za odmero
nadomestila in sicer v 15 dneh po nastali spremembi.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-1/01-1
Zavrč, dne 30. oktobra 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.
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Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu v Občini Zavrč

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 15. člena statuta Občine
Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine
Zavrč na redni seji dne 18. decembra sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
vrtcu v Občini Zavrč
1. člen
Cene programov v vrtcu v Občini Zavrč znašajo od 1.
1. 2004 dalje mesečno na otroka
1. v dnevnem (10-urnem) varstvu za otroke
– prve starostne skupine
(od enega do treh let)
– druge starostne skupine
(od treh let do vstopa v šolo)

SIT
88.024,10
57.401,56

2. člen
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 64/96,
1/98, 84/94, 102/00, 111/00 in 92/02) in ga določi
Občinska uprava občine Zavrč v upravnem postopku.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi. Z dnem veljave preneha veljati sklep
št. 642-01-20/02 z dne 5. 9. 2002. Sklep se uporablja od
1. 1. 2004.
Št. 032-01-1/03
Zavrč, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

ZREČE
5678.

Odlok o predkupni pravici Občine Zreče na
nepremičninah

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 1. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Zreče na
nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine
Zreče (v nadaljevanju: občine) na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma
predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij in način uveljavljanja
predkupne pravice na teh območjih.

2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih
infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, ki so določena s prostorskim
aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja
naselij in območja predvidena za njihovo širitev. Za območja
poselitve in območja obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali
deli teh območij v prehodnem obdobju, se do sprejetja
prostorske strategije občine in prostorskega reda Občine
Zreče štejejo območja, ki so opredeljena v Odloku o sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 19862000 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986-1990 – v letih 1993 in
1994, (Uradni list RS, št. 29/98).
3. člen
Predkupna pravica za območje kmetijskih zemljišč se
določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 7/01).
4. člen
Območja naselij iz prejšnjih odstavkov so vrisana v
kartah v merilu 1:5000 do parcele natančno tako, da je
mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo
določiti v naravi in so sestavni del tega odloka.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno
pravice če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni
interes.
5. člen
Šteje se da obstaja občinski javni interes, če občina
nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih
stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
6. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je
na vpogled pri pristojnem organu Občine Zreče, lokacijska
dokumentacija in gradbena dovoljenja pa na Upravni enoti
Slovenske Konjice.
7. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 350–03–14/2003–2
Zreče, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5679.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Zreče

Na podlagi 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/ 84, 32/85, 33/86),
218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/ 02), in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 1. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče, v nadaljevanju: odlok (Uradni list RS, št.
37/03) se spremeni peti odstavek 4. člena tako, da se
glasi:
»Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva pri
obračunu nadomestila v naslednjem letu.«
2. člen
Prvi odstavek 9. člena odloka (Opremljenost stavbnega zemljišča) se spremeni tako, da se glasi:
1. dostop:
a) makadamska cesta
10 točk
b) asfaltna cesta ali ulica s hodniki za pešce
20 točk
c) asfaltna cesta ali ulica brez hodnikov za
pešce
15 točk
2. urejene javne parkirne površine
5 točk
3. urejene zelene in rekreacijske površine
5 točk
4. odvodnjavanje
a) urejena cestno kanalizacija
10 točk
b) površinsko odvodnjavanje
5 točk
5. kanalizacija
10 točk
6. vodovod
10 točk
7. električno omrežje
10 točk
8. toplovodno ali plinsko ogrevanje
15 točk
9. telefonsko naročniško omrežje
10 točk
10.javna razsvetljava
10 točk
11. kabelska TV
10 točk
V istem členu se v drugem odstavku doda novi stavek,
ki se glasi:
»Točke a, b in c prve alinee ter točki a in b četrte alinee
se pri točkovanju opremljenosti stavbnega zemljišča med
sabo izključujejo.«
3. člen
Spremeni se 13. člen (Druga stavbna zemljišča) odloka tako, da se glasi:
»Peskokopi, glinokopi, kamnolomi, površine na katerih
so zgrajeni objekti za proizvodnjo in distribucijo električne
energije, površine na katerih so zgrajeni telekomunikacijski
oddajniki, površine na katerih so zgrajeni objekti kabelsko
razdelilnega sistema ter objekti za distribucijo plina, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, odlagališča odpadkov in druge površine namenjene za opravljanje
poslovne dejavnosti se točkujejo ne glede na lego in komu-
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nalno opremljenost po naslednjih kriterijih, kolikor ne gre za
objekte gospodarske javne infrastrukture:
Dejavnost

Število točk

Peskokopi, kamnolomi
Telekomunikacijski oddajniki mobilnih
telefonskih omrežij
Bencinski servis
Objekti za proizvodnjo in distribucijo
električne energije
Telekomunikacijski objekti stacionarne telefonije
Objekti za distribucijo plina
Kabelsko razdelilni sistem

260
4000
800
800
800
800
400

4. člen
Spremeni se 14. člen odloka in sicer tako, da se glasi:
»Površine peskokopov in kamnolomov, od katerih se
obračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
so površine pisarn, površine za skladiščenje in drugo opravljanje poslovne dejavnosti, ter druge urejene površine, kot
so interne ceste, odprta skladišča in podobno.
Telekomunikacijski oddajniki mobilnih telefonskih omrežij so bazne postaje mobilne telefonije. Površina, od katerih
se obračunava nadomestilo znašajo 100 m2.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno gradbeno parcelo bencinskega servisa.
Površine objektov za proizvodnjo in distribucijo električne energije, so tlorisne površine daljnovodnih stebrov s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem s povprečno površino 50 m2 in nizkonapetostnih stebrov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v povprečni površini 5 m2 ter tlorisne
površine objektov za prenos in distribucijo električne energije s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
Telekomunikacijski objekti, so razdelilne omarice, prostostoječe telefonske centrale in telefonski drogovi. Površine telekomunikacijskih objektov, so površine telefonskih stebrov v površini 5 m2 in tlorisne površine telekomunikacijskih
objektov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
Površine objektov za distribucijo plina znašajo za posamezne razdelilne omarice 20 m2.
Površine objektov kabelsko razdelilnega sistema so površine razdelilnih omaric s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in tlorisne površine drugih objektov kabelsko razdelilnega sistema s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.«
5. člen
V 21. členu se spremeni prvi odstavek in sicer tako, da
se glasi:
»Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo nadomestila,
če ne vloži prijave za odmero nadomestila po četrtem odstavku 4. člena tega odloka ali če v prijavi navede neresnične podatke.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-06/00-7
Zreče, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.
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5680.

Sklep o uvedbi prispevka za kanalščino in
priključnino

Na podlagi 54. člena odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 85/99) in 16. člena statuta
Občine Zreč (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02 in
100/03) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 1. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o uvedbi prispevka za kanalščino in priključnino

Uradni list Republike Slovenije
2. Štefan Kroneker, Prešernova ul. 10, Zreče – za
člana.
II
Vsa ostala določila sklepa z dne 6. 12. 2002 ostanejo
nespremenjena.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
takoj.
Št. 032-02-03/2003
Zreče, dne 1. decembra 2003.

1
Uporabniki priključka na javno kanalizacijsko omrežje
na območju Občini Zreče (v nadaljevanju: uporabniki) so
dolžni plačati prispevek za kanalščino in priključnino na
javno kanalizacijsko omrežje.
2
Uporabniki javnega kanalizacijskega sistema v Občini
Zreče plačujejo prispevek za kanalščino v višini 30 tolarjev
za porabljeni m3 vode ter prispevek za priključnino v višini
300 tolarjev za vsak priključek v stanovanjski hiši ali stanovanje v bloku.
Na ta znesek bo obračunan še 8,5% davek na dodano
vrednost.
3
Ceno kanalščine in priključnine določi upravljavec javnega kanalizacijskega sistema v skladu s predpisi o načinu
oblikovanja cen komunalnih storitev.
Višina kanalščine in priključnine je vezana na rast življenjskih stroškov.
4
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-06-11/2003-11
Zreče, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

ŽIRI
5682.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto
2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 16. člena statuta Občine Žiri (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 18/99) in odloka o proračunu Občine Žiri za
leto 2003 (Uradni list RS, št. 35/03), je Občinski svet
občine Žiri na 6. redni seji dne 9. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2003 (Uradni
list RS, št. 35/03) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Proračun leta 2003

5681.

Sklep o dodatnem imenovanju še dveh članov
nadzornega odbora Občine Zreče

Na podlagi 32. in 32.a 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) in v skladu s 16.
in 38. členom statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št.
28/99, 11/01, 81/02, 100/03), je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 1. 12. 2003 sprejel

SKLEP
I
Dopolni se 1. točka sklepa št. 032-04-19/02-2 z dne
6. 12. 2002, kjer se za člana nadzornega odbora Občine
Zreče dodatno imenujeta še:
1. Damjana Belak-Vivod, Ul. Bratov Mernik 14, Zreče
– za članico,

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
675.940
70 DAVČNI PRIHODKI
285.005
700 Davki na dohodek in dobiček
249.838
703 Davki na premoženje
31.730
704 Domači davki na blago in storitve
3.437
71 NEDAVČNI PRIHODKI
150.397
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
17.497
711 Takse in pristojbine
3.320
712 Denarne kazni
38
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
87.561
714 Drugi nedavčni prihodki
41.981
72 KAPITALSKI PRIHODKI
29.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 20.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgor.
sredstev
9.000

Uradni list Republike Slovenije
PREJETE DONACIJE
500
730 Prejete donacije iz domačih virov
500
74 TRANSFERNI PRIHODKI
211.038
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
211.038
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
666.690
40 TEKOČI ODHODKI
182.474
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
45.199
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.270
402 Izdatki za blago in storitve
126.355
403 Plačila domačih obresti
4.150
409 Rezerve
500
41 TEKOČI TRANSFERI
213.565
410 Subvencije
9.600
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
123.870
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
29.580
413 Drugi tekoči domači transferi
50.515
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
134.875
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
134.875
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
135.776
430 Investicijski transferi
135.776
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
9.250
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Št.
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B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Proračun leta 2003

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
–
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Proračun leta 2003

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
–
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
9.250
55 ODPLAČILA DOLGA
9.250
550 Odplačila domačega dolga
9.250
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
–9.250
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
–9.250
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih
izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov, so
priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02-00-2/2003
Žiri, dne 9. decembra 2003.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.
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VLADA
5563. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste
D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem
prometu
5564. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2004
po splošnem sporazumu o carinah in trgovini
(GATT)
5565. Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih tekstilnih izdelkov s poreklom iz Srbije in Črne Gore ali Severne Koreje
po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost
5566. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin
5567. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu
5568. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu

18601

18603

18610

18620
18627
18627

MINISTRSTVA
5569. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
5570. Pravilnik o načinu ogrevanja na območju Mestne
občine Ljubljana
5571. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
5572. Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo
vodnega povračila
5573. Pravilnik o spremembah pravilnika o tehničnih in
organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil
5574. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za
izdajanje rastlinskih potnih listov
5575. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih glede
strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov
5576. Pravilnik o spremembi pravilnika o veterinarskih
pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil
živalskega izvora
5577. Pravilnik o obrazcu izpisa iz evidence
5578. Pravilnik o obrazcu kolesarske izkaznice
5579. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja prometni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
5580. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik
(poklicni tečaj)
5581. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja prometni tehnik (poklicni tečaj)
5582. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe administrator za
izvajanje na narodno mešanem območju
5583. Pravilnik o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih
oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz
njih iz določenih držav

18627
18628
18629
18629

18632

18632

18632

18633
18633
18637

18639

18639

18639

18640

18640
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5584. Pravilnik o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu
opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij
5585. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za inšpektorja za kemikalije
5586. Pravilnik o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili
5587. Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju
pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa
zaradi presaditve

Uradni list Republike Slovenije
DOBROVA-POLHOV GRADEC
18653
18654
18659

18687

USTAVNO SODIŠČE
5588. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 6. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Brda v delu, ki določa obremenitev prodaje naftnih derivatov s številom točk
5589. Odločba o ugotovitvi neskladnosti določb 70.
do 81. člena Zakona o nepravdnem postopku z
Ustavo in o ugotovitvi skladnosti šeste alineje
47. člena, 48. člena, prvega odstavka 49. člena
in četrtega odstavka 51. lena Zakona o zdravstveni dejavnosti

18690

18691

18702
18704

18716

BOHINJ
18717

18721

18721

18722
18723

DOBRNA
5600. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrna
5601. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Dobrna za leto 2004

18727
18728
18728

KOZJE
5610. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za
leto 2004

18729

KRIŽEVCI
18729

5612. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško
5613. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Krško v letu 2004

18730

18733

LJUBLJANA

18734

5615. Sklep o ukinitvi javnega dobra

18734

LOŠKI POTOK

CERKNICA
5598. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Cerknica
5599. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

18727

LJUTOMER
18720

CELJE
5597. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad–Bukovžlak in Vrhe

18726

18718

CANKOVA
5596. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2004

5606. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Idrija
5607. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija
5608. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2004
5609. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2004

5614. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 5/7 Chemo

BRASLOVČE
5594. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5595. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

18725

KRŠKO

BISTRICA OB SOTLI

5593. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Bohinj za leto 2003

18725

DRAVOGRAD
5604. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dravograd za leto 2003
5605. Sklep o spremembi sklepa o parkirnih conah,
višini in času obračunavanja parkirnin

5611. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za
leto 2004

OBČINE
5592. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob
Sotli

18724

IDRIJA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5590. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka
Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2004
5591. Okvirne cene in drugi komercialni pogoji za
uporabo prenosnega plinovodnega omrežja

5602. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine
5603. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

18723

18724

5616. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Loški potok za leto 2003
5617. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto
2004
5618. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5619. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2004
5620. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok za leto
2004
5621. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v
Občini Loški Potok za leto 2004

18734
18735
18737

18739

18740

18740

MISLINJA
5622. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Mislinja

18741
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5623. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
5624. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
5625. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2004

Št.

5645. Program priprave o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu “Katice”
18742

18742

18743

18743

18765

18768

5649. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004
5650. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 v
Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

18770

18770

18746

ŠENTJUR
18746

5651. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

18770

ŠMARJE PRI JELŠAH
18746
18747

18747

18747
18750
18751
18751
18752

5652. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o lokalnih
turističnih vodnikih na območju Občine Šmarje
pri Jelšah
5653. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Šmarje
pri Jelšah
5654. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov
in stavb v najem in določanju najemnin

18773

18774
18774

ŠTORE
5655. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2004

18776

TIŠINA
5656. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Tišina za leto 2002
5657. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Tišina za leto 2003

18777
18778

TURNIŠČE
18752

18757

SEŽANA
5639. Odlok o predkupni pravici Občine Sežana
5640. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Sežana
5641. Pravilnik o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na območju
Občine Sežana

18765

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

SEMIČ
5637. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Semič
5638. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

SLOVENSKA BISTRICA
5646. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2004
5647. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenska Bistrica
v letu 2003
5648. Pravilnik o financiranju občinskih društev iz proračuna

PREVALJE
5632. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča V Občini Prevalje
5633. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje
v letu 2004
5634. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
5635. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
5636. Sklep o vrednosti točke

18764

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

NOVO MESTO
5626. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbnenega plana občine Novo mesto
za obdobje 1986–1990, za območje Mestne
občine Novo mesto, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba
2003/1)
5627. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja ZN Otočec
5628. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja ZN Župnca I. –
sklop
5629. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja v naselju Gabrje
5630. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja UN Portoval
5631. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Podbreznik
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18758
18759

5658. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5659. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Turnišče v
letu 2002
5660. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s planskimi akti
5661. Sklep o določitvi preseganja števila otrok v oddelku prvega starostnega obdobja in oddelkih
drugega starostnega obdobja v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ-enota vrtec Turnišče

18779

18781
18782

18782

18759

VERŽEJ
SLOVENJ GRADEC
5642. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2004
5643. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2004
5644. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

5662. Odlok o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Veržej

18782

18761

VITANJE
18763
18763

5663. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje
5664. Statut Komunale Vitanje, d.o.o.

18786
18787

Stran
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VOJNIK
5665. Odlok o spremembah odloka o obliki in načinu
uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik
5666. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev
in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter
pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Vojnik
5667. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2003
5668. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Vojnik
5669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5670. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vojnik za leto 2004
5671. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik
5672. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca
Mavrica Vojnik
5673. Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

18790

18791
18793
18793
18794
18795
18795
18795
18796

ZAVRČ
5674. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2003
5675. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2004
5676. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5677. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč

18796
18797
18799
18802

ZREČE
5678. Odlok o predkupni pravici Občine Zreče na nepremičninah
5679. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Zreče
5680. Sklep o uvedbi prispevka za kanalščino in priključnino
5681. Sklep o dodatnem imenovanju še dveh članov
nadzornega odbora Občine Zreče

18802

18803
18804
18804

ŽIRI
5682. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto
2003

18804
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