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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o krmi (ZKrmi-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o krmi (ZKrmi-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 20. aprila 2004.
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Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O KRMI (ZKrmi-A)
1. člen
V Zakonu o krmi (Uradni list RS, št. 13/02) se v 2. členu 3., 7., 11., 13., 14. in 15. točka spremenijo tako, da se
glasijo:
»3. Krmni dodatki (v nadaljnjem besedilu: dodatki) so
snovi, mikroorganizmi ali pripravki, ki niso posamična krmila
niti premiksi in posebni proizvodi, ki se namenoma dodajajo
krmi ali vodi in, ki:
– ugodno vplivajo na lastnosti krme;
– ugodno vplivajo na lastnosti proizvodov živalskega
izvora;
– ugodno vplivajo na barvo okrasnih ribic in ptic;
– izpolnjujejo prehranske potrebe živali;
– ugodno vplivajo na rejo živali z vidika posledic na
okolje;
– ugodno vplivajo na rejo, prirejo ali dobro počutje živali,
zlasti z vplivom na želodčno-črevesno floro ali prebavljivost
krme;
– imajo kokcidiostatični ali histomonostatični učinek.
7. Nosilna snov je pomožna snov ali posamično krmilo,
ki se uporablja zaradi boljše homogenosti in stabilnosti sestave premiksov.
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11. Promet ali dajanje v promet je posedovanje krme,
dodatkov ali premiksov za namen prodaje, vključno s ponujanjem za prodajo ali kakršnakoli odplačna ali neodplačna
oblika oddaje, kot je določeno v Direktivi Sveta 95/53 (UL L,
8. 11. 1995) z vsemi spremembami.
13. Uvoz je namen sprostitve ali sprostitev krme, dodatkov, premiksov ali posebnih proizvodov v prost promet
v skladu z 79. členom Uredbe 2913/92 EGS (UL L, 12. 10.
1992) z vsemi spremembami.
14. Živali so živali, ki pripadajo vrstam, ki jih običajno
krmijo, redijo ali uživajo ljudje, kakor tudi živali, ki živijo prosto
v naravi, če se jih hrani s krmo.
15. Hišne živali so živali, ki jih ljudje redijo oziroma gojijo
za družbo, rekreacijo, varstvo ali pomoč človeku in niso namenjene za prehrano ljudi.«.
Dodajo se nove 16., 17., 18. in 19. točka, ki se glasijo:
»16. Obrat je vsaka enota, ki proizvaja, skladišči,
pakira, pripravlja za trg ali daje v promet krmo, dodatke ali
premikse.
17. Posrednik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki poseduje krmo, dodatke ali premikse na vmesni stopnji med
proizvodnjo in uporabo, razen proizvajalca ali osebe, ki proizvaja krmne mešanice samo za lastne potrebe.
18. Nezaželena snov je katerakoli snov ali izdelek, z
izjemo povzročiteljev bolezni, ki je prisotna v oziroma na
izdelku, namenjenem za krmo za živali, in ki predstavlja potencialno nevarnost za zdravje živali ali ljudi ali za okolje in ki
bi lahko škodljivo vplivala na proizvodnjo rejnih živali.
19. Teritorij Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU)
je teritorij, kot je določen s predpisi EU na področju veterinarstva.«.
2. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Prepovedano je dajati v promet krmo, dodatke ali premikse, ki jim je potekel rok uporabe.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedo »predpiše« doda besedilo »način
označevanja iz drugega odstavka in«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
3. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(Krma, ki vsebuje ali je sestavljena iz GSO, in krma,
proizvedena iz GSO)
»Krma, ki vsebuje ali je sestavljena iz gensko spremenjenih organizmov (v nadaljnjem besedilu: GSO), in krma,
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proizvedena iz GSO, je lahko v prometu, če ima dovoljenje
pristojnega organa EU.
Pristojni organ iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje
za krmo, ki vsebuje ali je sestavljena iz GSO ali krmo, proizvedeno iz GSO, na podlagi popolne vloge, ki jo fizična ali
pravna oseba vloži v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, 18. 10. 2003) z vsemi spremembami. Vloga se pošlje na ministrstvo, pristojno
za krmo, ki potrdi prejem vloge in jo brez odlašanja pošlje
pristojnemu organu EU.«.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(registracija obratov in posrednikov)
Obrat, ki proizvaja, skladišči, pakira, pripravlja za trg
ali daje v promet krmne mešanice z dodatki ali premiksi, dodatke, premikse ali proizvode, ki so neposredni ali posredni
vir beljakovin, mora biti vpisan v register obratov v skladu s
predpisi, ki urejajo veterinarstvo, in je pod veterinarskim nadzorom v skladu s 27. členom Zakona o veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 33/01).
Posrednik, ki skladišči, pakira, pripravlja za trg ali daje
v promet dodatke, premikse ali proizvode, ki so neposredni
ali posredni vir beljakovin, mora biti vpisan v register obratov v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo in je pod
veterinarskim nadzorom v skladu s 27. členom Zakona o
veterinarstvu.
Obrat iz prvega odstavka tega člena in posrednik iz
prejšnjega odstavka, se lahko vpišeta v register obratov, če
izpolnjujeta pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo veterinarstvo in pogoje glede prostorov, kadrov in opreme, ki jih
predpiše minister.
Ne glede na peti odstavek 31. člena Zakona o veterinarstvu se v register obratov, ki se vodi v območnem uradu
Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), vpiše obrat iz prvega odstavka tega člena, ki
proizvaja, skladišči, pakira, pripravlja za trg manj zahtevne
dodatke, premikse ali krmne mešanice in posrednik iz drugega odstavka tega člena, ki skladišči, pakira, pripravlja za trg
manj zahtevne dodatke ali premikse ter obrat ali posrednik,
ki je registriran po predpisih, ki urejajo zdravila in kemikalije,
le na podlagi zahtevka, kateremu priloži obrat ali posrednik
izjavo, da izpolnjuje predpisane pogoje.
Obrat mora voditi predpisane evidence o proizvodnji,
skladiščenju, pripravi za trg, o krmi, sestavinah krme, poreklu, uporabljenih dodatkih in o podatkih, ki zagotavljajo
sledljivost proizvoda.
Posrednik mora voditi predpisane evidence o skladiščenju, pripravi za trg, o krmi, sestavinah krme, poreklu,
uporabljenih dodatkih in o podatkih, ki zagotavljajo sledljivost
proizvoda.
Obrat in posrednik morata evidence iz petega odstavka
tega člena in prejšnjega odstavka, hraniti najmanj tri leta.
Minister predpiše manj zahtevne dodatke, premikse ali
krmne mešanice iz četrtega odstavka tega člena in način
vodenja in podrobnejšo vsebino evidenc iz petega in šestega
odstavka tega člena.
Če obrat ali posrednik ne izpolnjuje več pogojev, določenih s predpisi, ki urejajo veterinarstvo in s tem zakonom,
VURS razveljavi odločbo o registraciji obrata.«.
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(promet z dodatki)
Ne sme se predelovati, dajati v promet ali uporabljati
krme z dodatki, dodatka ali premiksa iz dodatkov, če dodatek
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nima dovoljenja pristojnega organa Evropske unije in če ni
vpisan na seznamu, ki je sestavni del Evropske uredbe, ki
ureja krmne dodatke za uporabo v prehrani živali.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(dovoljenje)
Dovoljenje za dodatek ali dovoljenje za novo uporabo
dodatka izda pristojni organ Evropske unije v skladu z Uredbo ES št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L,
18. 10. 2003) z vsemi spremembami.«.
7. člen
12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člen se črtajo.
8. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uvoz krme, dodatkov in premiksov je dovoljen samo iz
registriranih obratov držav, ki niso članice EU oziroma z EU
nimajo sklenjenega sporazuma o Evropskem gospodarskem
prostoru (v nadaljnjem besedilu: tretje države), ki so na seznamu obratov, ki je objavljen v Uradnem listu EU, in so pod
nadzorom pristojnih organov tretjih držav.
Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljen uvoz krme iz
neregistriranih obratov, če registracija ni predpisana v državi
članici EU ali na teritoriju EU.
Carinski organi ne smejo začeti z uvozom posamičnega
krmila živalskega ali rudninskega izvora, krmnih mešanic, dodatkov in premiksov, dokler ne dobijo od uradnega veterinarja
za inšpekcijski nadzor odločbe, da glede zdravstvene in kakovostne ustreznosti ni ovir za uvoz.
Carinski organi ne smejo začeti z uvozom posamičnega
krmila rastlinskega izvora, dokler ne dobijo od fitosanitarnega inšpektorja odločbe, da glede zdravstvene in kakovostne
ustreznosti ni ovir za uvoz.
Uradni veterinar za inšpekcijski nadzor na meji ali fitosanitarni inšpektor na meji lahko pri uvozu krme, dodatkov
in premiksov na stroške uvoznika odvzameta vzorce za laboratorijske preiskave. Do rezultatov analiz vzorcev odpremi
uvoznik pošiljko v skladišče, ki je pod carinskim nadzorom.
Carinski organi odobrijo uvoz krme, dodatkov in premiksov,
šele po izdaji odločbe pristojnega inšpektorja na meji, s katero za vsak primer posebej ugotovi, da na podlagi predpisanih
pogojev ni ovir za njihov uvoz.
Obrat iz tretje države lahko uvaža krmo, dodatke ali
premikse na teritorij EU ali držav podpisnic Sporazuma o
Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu:
EGP), če ima na teritoriju EU ali EGP registriranega posrednika s sedežem na teritoriju EU ali EGP.
Nadzor prometa s krmo, dodatki in premiksi, ki se
uvažajo, opravljajo pristojni inšpektorji na meji v skladu s
predpisi, ki urejajo carinski sistem, zakonom, ki ureja veterinarstvo, s tem zakonom in predpisi, ki urejajo zdravstveno in
kakovostno ustreznost krme.
Uvoz krme, dodatkov in premiksov poteka le preko
mejnih prehodov, ki so po predpisih, ki urejajo veterinarstvo
in zdravstveno varstvo rastlin, določeni za veterinarski in
fitosanitarni nadzor.«.
9. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, ki urejajo kakovostno ustreznost krme, dodatkov in
premiksov, opravljajo v notranjem prometu inšpektorji za
kontrolo krme, ki delujejo v okviru inšpektorata, pristojnega
za kmetijstvo.
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, ki urejajo zdravstveno ustreznost krme, dodatkov in
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premiksov, opravljajo v notranjem prometu uradni veterinarji
za inšpekcijski nadzor.
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov,
ki urejajo kakovostno in zdravstveno ustreznost posamičnega krmila rastlinskega izvora, opravljajo v zvezi z uvozom
krme, dodatkov in premiksov, fitosanitarni inšpektorji.
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, ki urejajo zdravstveno in kakovostno ustreznost posamičnega krmila živalskega in rudninskega izvora, krmnih
mešanic, dodatkov in premiksov, v zvezi z uvozom krme,
dodatkov in premiksov, opravljajo uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor na meji.
Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
inšpektor za kontrolo krme, fitosanitarni inšpektor in uradni veterinar za inšpekcijski nadzor (v nadaljnjem besedilu:
pristojni inšpektorji) izkazujejo s službeno izkaznico, ki jim
jo glede na področje dela izda predstojnik inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, ali predstojnik VURS.
Inšpektor za kontrolo krme mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: da ima univerzitetno
strokovno izobrazbo agronomske ali zootehniške smeri in
najmanj pet let delovnih izkušenj v agronomski ali zootehniški stroki.«.
10. člen
V 1. točki 28. člena se za besedo »skladiščenju« doda
vejica, besedilo »ali v prometu« pa se nadomesti z besedilom
»v prometu ali v uporabi«.
Doda se nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a prepovedati promet krme, ki vsebuje ali je sestavljena iz GSO ali krme, proizvedene iz GSO, ki nima dovoljenja pristojnega organa;«.
11. člen
V 30. členu se v naslovu in v napovednem stavku besedilo »inšpektor za kontrolo krme« v vseh sklonih nadomesti z
besedama »fitosanitarni inšpektor« v ustreznem sklonu.
12. člen
Doda se nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
(program nadzora)
Inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, in VURS pripravita
program nadzora, ki določa ciljne kontrolne preglede na podlagi ocene tveganja in zajema vse faze v proizvodnji ter vse
vrste obratov, v katerih potekajo proizvodnja, skladiščenje,
promet in uporaba proizvodov za prehrano živali, in dejavnost posrednikov. Število inšpekcijskih pregledov ter število
odvzemov vzorcev krme, dodatkov in premiksov je odvisno
od ugotovljenega stanja v preteklosti in splošnega stanja v
državi oziroma od priporočil Evropske komisije.
VURS pripravi skupno poročilo o izvedbi programa nadzora in poroča Evropski komisiji.«.
13. člen
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za spremljanje zdravstvene ustreznosti krme, dodatkov, premiksov in za določanje maksimalnih vrednosti parametrov zdravstvene ustreznosti in kakovosti krme, dodatkov,
premiksov sprejme minister letni program monitoringa (v
nadaljnjem besedilu: monitoring).
Letni program monitoringa lahko vključuje uvedbo preskusnih metod na področju krme, dodatkov, premiksov, ki
so potrebni za izvajanje monitoringa. Ministrstvo zagotovi
sredstva za izvajanje monitoringa.«.
14. člen
Doda se nov 34.a člen, ki se glasi:
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»34.a člen
(pristojnost ministra)
Minister za izvajanje tega zakona in predpisov EU
sprejema podzakonske predpise, ki urejajo krmo, dodatke
in premikse.«.
15. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje pravna oseba:
– če proizvaja, skladišči ali daje v promet ali uporablja
za krmljenje živali krmo, dodatke in premikse, ki niso kakovostno ustrezni, označeni in pakirani na predpisan način (prvi
in četrti odstavek 3. člena);
– če daje v promet krmo, dodatke ali premikse, ki jim je
potekel rok uporabe (drugi odstavek 3. člena);
– če daje v promet krmo v nasprotju s 3.a členom tega
zakona;
– če daje v promet krmo, dodatke in premikse, ki niso
označeni na predpisan način ali če krme, ki je v prometu
v razsutem stanju, ne spremlja predpisan dokument (prvi,
drugi, tretji, četrti in peti odstavek 4. člena);
– če označi krmo z označbo »ekološka« v nasprotju s
5. členom tega zakona;
– če daje v promet krmo, dodatke in premikse v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena tega zakona;
– če proizvaja, daje v promet ali uporablja krmo z dodatki, premikse iz dodatkov ali dodatke v nasprotju z 10. členom
tega zakona;
– če uvaža krmo, dodatke in premikse v nasprotju z
22. členom tega zakona.
Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 10.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba, če uporablja za krmljenje živali krmo, dodatke ali premikse, ki niso zdravstveno ali kakovostno ustrezni (prvi, drugi, tretji in peti odstavek 3. člena).
Z globo od 20.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.«.
16. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(drugi prekrški pravnih oseb)
Z globo od 200.000 tolarjev do 2,000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba:
– če daje krmo v promet v razsutem stanju v nasprotju
z drugim odstavkom 6. člena tega zakona;
– če opravlja prevoz krme v razsutem stanju v nasprotju
z prvim odstavkom 7. člena tega zakona;
– če se krma skladišči v nasprotju z drugim odstavkom
7. člena tega zakona;
– če ne vodi in hrani predpisane evidence (peti in šesti
odstavek 8. člena).
Z globo od 25.000 tolarjev do 170.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.
Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni
podjetnik posameznik.«.
17. člen
Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 200.000 tolarjev do 800.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba:
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– če inšpektorju za kontrolo kakovosti krme ne omogoči
nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri
tem ovira ali če mu ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil
ali potrebnih predmetov (prvi odstavek 32. člena);
– če v določenem roku ne ravna v skladu z izvršljivo
odločbo, s katero je inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih
določa ta zakon (drugi odstavek 32. člena).
Z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 10.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba, če stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
Z globo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Globe, določene v 36., 37. in 38. členu zakona, se do
začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03)
v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini s
tem zakonom predpisanih glob.
Določbe četrtega odstavka 36. člena zakona, drugega
odstavka 37. člena zakona in četrtega odstavka 38. člena
zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, se začnejo
uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 7/03).
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-17/01-1/3
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1209-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2131.

Zakon o spremembah, dopolnitvah in
razveljavitvi določenih zakonov na področju
kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah, dopolnitvah
in razveljavitvi določenih zakonov na področju
kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG)
Razglašam Zakon o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 20. aprila 2004.
Št. 001-22-70/04
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH, DOPOLNITVAH
IN RAZVELJAVITVI DOLOČENIH ZAKONOV
NA PODROČJU KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA
(ZdZPKG)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem zakonom se zaradi ustrezne opredelitve notranjega trga, uvoza, izvoza in tranzita ter s tem povezanih pristojnosti posameznih organov Republike Slovenije in Evropske
unije usklajujejo določbe:
1. Zakona o veterinarstvu,
2. Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin,
3. Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu,
4. Zakona o kmetijstvu,
5. Zakona o živinoreji,
6. Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin.
2. ZAKON O VETERINARSTVU
2. člen
V Zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) se
v 3. členu 22., 23., 26., 30., 36., 46., 47. in 54. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»22. pošiljka je količina proizvodov ali živali iste vrste,
zajetih v istem dokumentu oziroma dokumentih, ki z istim
prevoznim sredstvom prispejo iz iste države ali istega dela
države;
23. za promet se šteje:
– trgovanje med državami članicami Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), ki ustreza pomenu v Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti in je določen z Direktivama
Sveta 90/425/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami, in 89/662/EGS (UL L, 30. 12. 1989), z vsemi spremembami;
– vnos, kot je določen v Direktivah Sveta 91/496/EGS
(UL L, 24. 9. 1991), z vsemi spremembami in 97/78/ES
(UL L, 30. 1. 1998), z vsemi spremembami, ki urejata vnos
na teritorij EU iz držav, ki niso članice EU oziroma z EU nimajo sklenjenega Sporazuma o Evropskem gospodarskem
prostoru (v nadaljnjem besedilu: tretje države);
– nekomercialne premike, kot so določeni z Uredbo
Parlamenta in Sveta 998/2003/ES (UL L, 13. 6. 2003), z
vsemi spremembami, in Direktivo Sveta 90/426/EGS (UL L,
18. 8. 1990), z vsemi spremembami;
– promet in premike v Republiki Sloveniji v skladu s
tem zakonom;
26. odpadki živalskega izvora so stranski živalski proizvodi, kot so definirani v točki 1(a) 2. člena Uredbe Parlamenta in Sveta 1774/2002/ES (UL L, 10. 10. 2002), z vsemi
spremembami;
30. mesto izvora je prostor, objekt oziroma obrat, kjer
je opravljen predpisan veterinarski pregled in je izdan predpisan dokument;
36. čreda ali jata z nepreverjenimi ali sumljivimi
epizootiološkimi razmerami je čreda ali jata, pri kateri se niso
opravile predpisane preiskave živali, oziroma čreda ali jata
imetnika živali, ki se ukvarja z nedovoljenim in nenadzorovanim prometom z živalmi in živalskimi proizvodi;
46. uvoz je namen sprostitve ali sprostitev živali, proizvodov ali krme za prost pretok blaga na teritorij EU;
47. teritorij EU je teritorij, kot je določen z evropsko
veterinarsko zakonodajo;
54. gospodarstvo je kmetijsko gospodarstvo ali objekti
trgovca z živalmi, kjer se živali, razen kopitarjev, redijo ali
so v varstvu v skladu s 4. točko 2. člena Direktive Sveta
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90/425/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami. Pri
kopitarjih se za gospodarstvo štejejo objekti v skladu z 2.a
členom Direktive Sveta 90/426/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z
vsemi spremembami;«.
Za 54. točko se dodajo nove 55., 56., 57., 58., 59. in 60.
točka, ki se glasijo:
»55. harmonizirane živali oziroma proizvodi so tisti, za
katere obstajajo veterinarski predpisi EU;
56. neharmonizirane živali oziroma proizvodi so tisti, za
katere ni veterinarskih predpisov EU, temveč veterinarske
pogoje zanje določi vsaka država članica EU posebej;
57. skladni proizvodi ali živali so harmonizirani ali neharmonizirani proizvodi ali živali, ki izpolnjujejo veterinarske
pogoje, predpisane znotraj teritorija EU oziroma veterinarske
pogoje, ki so predpisani v posameznih nacionalnih zakonodajah držav članic EU;
58. neskladni proizvodi ali živali so harmonizirani ali
neharmonizirani proizvodi ali živali, ki ne izpolnjujejo veterinarskih pogojev, predpisanih znotraj teritorija EU oziroma
veterinarskih pogojev, ki so predpisani v posameznih nacionalnih zakonodajah držav članic EU;
59. veterinarski dokumenti so veterinarska spričevala,
veterinarski certifikati in drugi veterinarski dokumenti oziroma
drugi dokumenti, ki v skladu z veterinarskimi predpisi spremljajo pošiljko ali posamezno žival;
60. nacionalni referenčni laboratorij je laboratorij, ki ga
z odločbo v upravnem postopku pooblasti generalni direktor
VURS za izvajajnje del in nalog v skladu z veterinarsko zakonodajo.«.
3. člen
Za četrtim odstavkom 11. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pogoje izvajanja monitoringa, sodelovanje z Evropsko komisijo in ukrepe iz tega člena predpiše minister.«.
4. člen
V drugem odstavku 16. člena se za besedo »spričevalo« doda besedilo »razen za nekomercialne premike hišnih
živali in registriranih kopitarjev, ki jih mora spremljati predpisan veterinarski dokument«.
5. člen
Doda se nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(postopki potrjevanja veterinarskih dokumentov)
Postopki potrjevanja veterinarskih dokumentov oziroma
certificiranje iz 16., 17. in 19. člena tega zakona se izvajajo
v skladu z določbami Direktive Sveta 96/93/ES (UL L, 16. 1.
1997), z vsemi spremembami.«.
6. člen
V drugem odstavku 49. člena se za besedo »minister«
dodata vejica in besedilo »v skladu z določbami Direktive
Sveta 96/43/ES (UL L, 1. 7. 1996), z vsemi spremembami«.
7. člen
Doda se nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
(veterinarski programi)
Sofinanciranje veterinarskih programov, ki jih odobri
Evropska komisija, se izvaja v skladu z Odločbo Sveta
90/424/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami.«.
8. člen
V prvem odstavku 77. člena se za besedama »tega zakona« doda besedilo »in za izvajanje predpisov EU«.
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9. člen
V 83. členu se za enajsto alineo doda nova dvanajsta
alinea, ki se glasi:
»– na področju veterinarske zakonodaje izvaja asistenco v skladu z določbami Direktive Sveta 89/608/EGS (UL L,
2. 12. 1989), z vsemi spremembami;«.
Dosedanje dvanajsta do štiriintrideseta alinea postanejo
trinajsta do petintrideseta alinea.
10. člen
V drugem odstavku 93. člena se besedilo »uvožene
na ozemlje Republike Slovenije« nadomesti z besedilom
»vnesene na teritorij EU brez predpisanega veterinarskega
pregleda«.
3. ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN
11. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list
RS, št. 45/01 in 52/02 – ZDU-1) se v 3. členu v 12. točki
besedi »Republike Slovenije« nadomestita z besedilom
»Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti)«.
V 14., 16., 17. in 20. točki 3. člena, v prvi alinei drugega
odstavka 7. člena, v tretjem odstavku 14. člena, v prvi alinei
prvega odstavka 18. člena, v petem odstavku 25. člena, v
prvem in četrtem odstavku 30. člena, v prvem odstavku
31. člena, v drugem odstavku 37. člena in v drugi alinei prvega odstavka 57. člena se besedi »Republika Slovenija« v
vseh sklonih nadomestita z besedo »Skupnost«.
12. člen
V tretjem odstavku 13. člena se črta drugi stavek.
13. člen
V prvem odstavku 25. člena se beseda »državo« nadomesti z besedo »Skupnost«.
34. člen se črta.

14. člen

15. člen
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona,
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in predpisi Skupnosti
o zdravstvenem varstvu rastlin, opravljajo fitosanitarni in
gozdarski inšpektorji.«.
16. člen
V drugem odstavku 95. člena se za besedilom »izvedbo tega zakona« doda besedilo »in predpisov Skupnosti, ki
urejajo zdravstveno varstvo rastlin«.
4. ZAKON O GOZDNEM REPRODUKCIJSKEM
MATERIALU
17. člen
V Zakonu o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) se v 4. členu 5. točka
spremeni tako, da se glasi:
»5. uvoz reprodukcijskega materiala je prepustitev
reprodukcijskega materiala v carinski postopek sprostitve
blaga v prost promet.«.
18. člen
Četrti odstavek 49. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Carinski delavec ne sme začeti s postopkom sprostitve
blaga v prost promet, dokler fitosanitarni inšpektor ne dovoli
uvoza.«.

Stran

5738 /

45 / 29. 4. 2004

Uradni list Republike Slovenije

19. člen
Doda se nov 60.a člen, ki se glasi:

– v drugi alinei za besedo »vsebnost« dodata vejica in
besedilo »vključno z dovoljenimi aditivi«;
– v peti alinei pika nadomesti s podpičjem in se doda
nova šesta alinea, ki se glasi:
»– definicije in poimenovanja.«.

Št.

»60.a člen
(podzakonski predpisi)
Za izvajanje tega zakona in predpisov Evropskih
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti) minister izdaja
podzakonske predpise, ki urejajo trženje gozdnega reprodukcijskega materiala.«.
20. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in predpisov Skupnosti o
gozdnem reprodukcijskem materialu, opravljajo gozdarski in
fitosanitarni inšpektorji.«.
21. člen
V prvem odstavku 73. člena:
– se črta prva alinea;
– se v dosedanji drugi alinei, ki postane prva alinea, za
besedilom »skupni seznam izhodiščnega materiala«, besedi
»Evropske Unije« nadomestita z besedo »Skupnosti«;
– se v dosedanji tretji alinei, ki postane druga alinea, besedi »Evropske unije« nadomestita z besedo »Skupnosti«;
– dosedanje četrta do deseta alinea postanejo tretja do
deveta alinea;
– se v dosedanji enajsti alinei, ki postane deseta alinea,
za besedama »na območju«, besedi »Evropske unije« nadomestita z besedo »Skupnosti«;
– dosedanje dvanajsta do petnajsta alinea postanejo
enajsta do štirinajsta alinea;
– se v dosedanji šestnajsti alinei, ki postane petnajsta
alinea, besedi »Evropske unije« nadomestita z besedo
»Skupnosti«.
5. ZAKON O KMETIJSTVU
22. člen
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/2000,
52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) se v 3. členu v 5. točki
za besedo »živilo« doda besedilo »pomeni živilo živalskega
izvora ali živilo rastlinskega izvora in«.
Za 5. točko se dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. živilo živalskega izvora so sestavni deli živalskega
telesa, od živali pridobljeni proizvodi ter izdelki, ki jih ljudje
uporabljajo za prehranske namene v nepredelani, obdelani
ali predelani obliki.
7. živilo rastlinskega izvora je živilo, pridelano ali proizvedeno iz kmetijskih rastlin.«.
23. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(podzakonski predpisi)
»Za izvajanje tega zakona in predpisov Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: EU) izdaja minister podzakonske
predpise, ki urejajo kmetijstvo.«.
24. člen
Črtata se 22. in 23. člen.
25. člen
V 26. členu se za številom »21.« črtata vejica in besedilo »22., 23.«
26. člen
V drugem odstavku 37. člena se:

27. člen
Doda se nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(dobra kmetijska praksa)
Pri pridelavi kmetijskih pridelkov morajo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, upoštevati dobro
kmetijsko prakso. Minister predpiše pogoje in način izvajanja
dobre kmetijske prakse.«.
28. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Priznane označbe se uporabljajo v skladu s predpisi,
ki urejajo priznane označbe in s tem zakonom. Minister lahko
predpiše podrobnejše pogoje uporabe priznanih označb.«.
29. člen
Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Kmetijski pridelki oziroma živila so lahko v prometu,
če so skladni s predpisanimi zahtevami in označeni na predpisan način.«.
V četrtem odstavku se besedi »tem zakonom« nadomestita z besedo »predpisi«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Pri ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, proizvedenih na območju držav članic Evropske
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti), se upoštevajo
listine o skladnosti, ki jih izdajo organizacije za ugotavljanje
skladnosti držav članic Skupnosti v skladu s predpisi držav
članic Skupnosti, če so usklajeni s predpisi Skupnosti.«.
30. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
(prepustitev uvoženih kmetijskih pridelkov oziroma živil
v carinski postopek sprostitve blaga v prost promet in
veljavnost listin ter znakov izdanih v tretjih državah)
Uvoženi kmetijski pridelki oziroma živila iz držav, ki niso
članice Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: tretje države), se
lahko prepustijo v carinski postopek sprostitve blaga v prost
promet, če so skladni s predpisanimi zahtevami in označeni
v skladu s predpisi.
Če je za uvoz posameznih kmetijskih pridelkov oziroma
živil predpisan pregled kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil na mejnem prehodu oziroma na prvem vstopnem
mestu, je potrebno za sprostitev uvoženih kmetijskih pridelkov oziroma živil v prost promet, pridobiti predhodno soglasje
pristojnega inšpektorja.
V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti in znaki
skladnosti, izdani v tretjih državah, če so izdani v skladu z
mednarodnimi pogodbami.«.
31. člen
V napovednem stavku 65. člena se črta besedilo »v
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo,«.
32. člen
Besedilo 119. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, predpisov,
izdanih na njegovi podlagi in predpisov Skupnosti o kmetijstvu, opravljajo kmetijski inšpektorji.
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Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, predpisov,
izdanih na njegovi podlagi in predpisov Skupnosti o pridelavi,
predelavi in prometu kmetijskih pridelkov in živil, opravljajo
inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil.
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in drugih
predpisov, ki se nanašajo na carinski postopek sprostitve
kmetijskih pridelkov oziroma živil živalskega izvora v prost
promet ter carinski postopek za izvoz kmetijskih pridelkov
oziroma živil živalskega izvora, opravljajo uradni veterinarji
za inšpekcijski nadzor.
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in drugih
predpisov, ki se nanašajo na carinski postopek sprostitve
kmetijskih pridelkov oziroma živil rastlinskega izvora v prost
promet ter carinski postopek za izvoz kmetijskih pridelkov
oziroma živil rastlinskega izvora, opravljajo fitosanitarni inšpektorji.
Pravne osebe in posamezniki morajo pristojnemu
inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega
nadzorstva in ga pri tem ne smejo ovirati ter mu morajo dati
zahtevane listine, podatke, pojasnila ali potrebne predmete.
Pravne osebe in posamezniki morajo v določenem roku
ravnati v skladu z izvršljivo odločbo, s katero je pristojni inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon.«.
33. člen
V prvem odstavku 120. člena se v deseti alinei pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova enajsta alinea,
ki se glasi:
»– nadzor nad izpolnjevanjem pogojev in nadziranjem
opravljanja dobre kmetijske prakse.«.
V drugem odstavku se:
– napovedni stavek spremeni, tako da se glasi:
»Inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in
živil, fitosanitarni inšpektor in uradni veterinar za inšpekcijski
nadzor imajo poleg pooblastil, ki jih imajo po splošnih predpisih, še naslednja pooblastila in pristojnosti:«.
– v tretji alinei podpičje nadomesti s piko in doda naslednje besedilo »V primeru ugotovljene neskladnosti je
potrebno vzorec posredovati v ponovno analizo v drug preskusni ali referenčni laboratorij;«.
34. člen
V drugem odstavku 121. člena se črta peta alinea, dosedanja šesta alinea pa postane peta alinea.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko fitosanitarni inšpektor in uradni veterinar za inšpekcijski nadzor
poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi prepove prepustitev uvoženih kmetijskih predelkov oziroma živil v carinski
postopek sprostitve blaga v prost promet, če niso skladni s
predpisanimi zahtevami.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Ukrepe iz prejšnjih odstavkov odredi pristojni inšpektor
z odločbo, izdano v upravnem postopku. Pritožba zoper odločbo v primerih iz druge, tretje, četrte in pete alinee prvega
odstavka, iz prve, druge, četrte, šeste in sedme alinee drugega odstavka in iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.«.
6. ZAKON O ŽIVINOREJI
35. člen
V Zakonu o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 in 110/02
– ZUreP-1) se v 3. členu doda 35.a točka, ki se glasi:
»35.a Promet z živalmi, njihovimi proizvodi in surovinami je uvoz, izvoz, tranzit, prodaja oziroma vsakršna prepustitev tretjemu na območju držav članic Evropske skupnosti
(v nadaljnjem besedilu: Skupnosti);«.
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48. točka spremeni tako, da se glasi:
»48. Uvoz je vsak vnos plemenskega materiala iz držav,
ki niso države članice Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: tretje
države) na carinsko območje Skupnosti, razen vnosa zaradi
tranzita in začasnega vnosa plemenskih živali za tekmovanja
in razstave.«.
36. člen
Doda se nov 103.a člen, ki se glasi:
»103.a člen
(promet na območju Skupnosti)
Republika Slovenija iz zootehniških razlogov ne sme
prepovedati, omejevati ali ovirati prometa s plemenskimi
živalmi, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki
na območju Skupnosti, če poteka v skladu s predpisanimi
pogoji.«.
37. člen
Naslov 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(uvoz)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uvoz plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih
celic in zarodkov iz tretjih držav ne sme potekati pod ugodnejšimi zootehniškimi pogoji kot veljajo za promet na območju
Skupnosti.«.
Šesti odstavek se črta.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo »in izvoz«.
Dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
38. člen
Za prvim odstavkom 107. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje zootehniških pregledov plemenskega materiala v prometu na območju Skupnosti, kmetijski inšpektorji
sodelujejo z veterinarskimi inšpektorji in pristojnimi organi
držav članic Skupnosti na področju zootehnike in veterine.
Ministrstvo in kmetijski inšpektorji imajo zaradi izvajanja
zootehniških pregledov v prometu s plemenskim materialom
preko Veterinarske uprave Republike Slovenije dostop do veterinarsko informacijske baze o premikih živali, ki jo določa
20. člen direktive 90/425/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi
spremembami. Kmetijski inšpektorji pripravijo program izvajanja zootehniških pregledov ter ga predložijo ministrstvu do
30. januarja tekočega leta ter pripravijo poročilo o izvajanju
zootehniških pregledov za preteklo leto, ki ga predložijo ministrstvu do 30. marca.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.
39. člen
V prvem odstavku 112. člena se v prvi alinei beseda
»drugi« nadomesti z besedo »tretji«, v drugi alinei pa se
beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«.
40. člen
V tretjem odstavku 125. člena se za besedami »izvajanje tega zakona« doda besedilo »in predpisov Skupnosti, ki
urejajo živinorejo«.
7. ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH
RASTLIN
41. člen
V Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin
(Uradni list RS, št. 58/02) se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
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»4.a člen
(pristojnost ministra)
Za izvajanje tega zakona in predpisov Evropske
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost) izdaja minister podzakonske predpise, ki urejajo trženje semenskega
materiala kmetijskih rastlin ter vpis sort kmetijskih rastlin v
sortno listo.«.
42. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Semenski material kmetijskih rastlin se lahko uvozi,
če je enakovreden semenskemu materialu pridelanemu na
območju držav članic Skupnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin.«.
43. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(enakovrednost semenskega materiala kmetijskih rastlin)
(1) Uvoženi semenski material kmetijskih rastlin je
enakovreden semenskemu materialu pridelanemu v skladu
s predpisi na območju Skupnosti, če so zahteve za semenski material kmetijskih rastlin, zahteve za dobavitelje ter za
uradni nadzor semenskih posevkov ali nasadov semenskega
materiala kmetijskih rastlin oziroma dobaviteljev, določene v
predpisih države, ki ni članica Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: tretja država), enakovredne predpisanim zahtevam in je
semenski material kmetijskih rastlin v tretji državi pridelan v
skladu s temi predpisi.
(2) O enakovrednosti semenskega materiala kmetijskih
rastlin odloči pristojni organ Skupnosti.
(3) Do odločitve pristojnega organa iz prejšnjega odstavka lahko Uprava po uradni dolžnosti ali na predlog uvoznika preveri, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje enakovrednosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, pridelanega
v tretji državi.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka Uprava z odločbo,
ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in ki velja najpozneje do odločitve pristojnega organa iz drugega odstavka
tega člena, določi:
– etikete oziroma dokazila, ki izkazujejo enakovrednost
semenskega materiala kmetijskih rastlin, pridelanega v tretji
državi,
– v primeru uradnih etiket oziroma dokazil tudi uradne
organe tretje države, ki v skladu s predpisi druge države ali
v skladu z mednarodnimi shemami potrjevanja izdajajo te
etikete oziroma dokazila iz prejšnje alinee.«.
44. člen
V tretjem odstavku 33. člena se v prvi alinei besedi »tuji
državi« nadomestita z besedama »tretji državi«.
45. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg obveznosti iz 19. in 20. člena tega zakona
mora uvoznik uvoženi semenski material kmetijskih rastlin,
razen semenskega materiala kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega zakona, označiti s predpisano
etiketo dobavitelja oziroma zanj izdati predpisano potrdilo
o semenskem materialu kmetijskih rastlin, preden ga da
na trg.«.
46. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Semenski material kmetijskih rastlin iz sedmega
odstavka 10. člena tega zakona, ki je bil uvožen iz tretje
države in ki izpolnjuje zahteve glede enakovrednosti iz
30. člena tega zakona, se lahko prepakira oziroma ponovno
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uradno označi v skladu z odločbo pristojnega organa Skupnosti iz drugega odstavka 30. člena tega zakona. Organ za
potrjevanje uradno označi tak semenski material na zahtevo
dobavitelja. Pred ponovno uradno označitvijo lahko organ za
potrjevanje preveri, ali semenski material kmetijskih rastlin še
izpolnjuje predpisane zahteve za uradno potrditev.«.
47. člen
V prvem odstavku 38. člena se:
– v prvi alinei za besedilom »fizična ali pravna oseba«
doda besedilo »s stalnim prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji ali v državi članici Evropske unije«.
– druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– imetnik žlahtniteljske pravice ali upravičenec do
pridobitve žlahtniteljske pravice za sorto, ki je v Republiki
Sloveniji ali v Skupnosti zavarovana ali prijavljena v postopek
varstva sorte v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo sort v
Republiki Sloveniji ali v Skupnosti.«.
V drugem odstavku se besedilo »v Republiki Sloveniji«
nadomesti z besedilom »v Evropski uniji«.
48. člen
V prvem odstavku 64. člena se v 6. točki besedi »tujih
državah« nadomestita z besedama »tretjih državah«.
49. člen
V prvem odstavku 79. člena se:
– črta 2. točka;
– v dosedanji 3. točki, ki postane 2. točka, besedilo
»predpisih Evropske unije« nadomesti z besedilom »predpisi Skupnosti«;
– dosedanja 4. točka, ki postane 3. točka, spremeni
tako, da se glasi:
»3. se lahko v Republiki Sloveniji prideluje in trži semenski material sorte, ki je v skladu s predpisi Skupnosti
vpisana v skupni katalog sort poljščin ali v skupni katalog
sort zelenjadnic;«;
– v dosedanji 5. točki, ki postane 4. točka, besedi »Evropske unije« nadomestita z besedo »Skupnosti«;
– črta 6. točka;
– dosedanja 7. točka postane 5. točka;
– v dosedanji 8. točki, ki postane 6. točka, besedi »Evropske unije« nadomestita z besedo »Skupnosti«.
V drugem odstavku se besedilo »predpisom Evropske
unije« nadomesti z besedilom »predpisom Skupnosti«.
50. člen
Deseti odstavek 83. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(10) Semenski material sort poljščin in zelenjadnic, ki
so na dan pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji vpisane v sortno listo v skladu s tretjim odstavkom tega člena in
ne izpolnjujejo pogojev za vpis v skupni katalog sort poljščin
ali v skupni katalog sort zelenjadnic v skladu z določbami
Direktive Sveta 2002/53/ES (UL L, 20. 7. 2002), z vsemi
spremembami in 2002/55/ES (UL L, 20. 7. 2002), z vsemi
spremembami, se lahko trži najpozneje do 1. maja 2009. Na
etiketah in potrdilih, s katerimi se označi, ali ki spremljajo
semenski material teh sort, mora biti jasno navedeno, da je
trženje dovoljeno le na območju Republike Slovenije.«.
8. ZAKON O POSEBNIH DAJATVAH PRI UVOZU
KMETIJSKIH PROIZVODOV IN ŽIVIL
51. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in
živil (Uradni list RS, št. 29/93) in predpisi, izdani na njegovi
podlagi.

Uradni list Republike Slovenije
9. KONČNA DOLOČBA
52. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-01/92-2/54
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1214-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2132.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
davku na dodano vrednost (ZDDV-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o davku na dodano
vrednost (ZDDV-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2004.
Št. 001-22-71/04
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-D)
1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 134/03-uradno prečiščeno besedilo) se v 3.a členu
v 1. točki črtata besedi »s sedežem«.
2. člen
V drugem odstavku 7.a člena se za šesto alineo, na
koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova
sedma alinea, ki se glasi:
»– dobave plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali dobave električne energije pod pogoji iz četrte
in pete alinee prvega odstavka 15. člena tega zakona.«
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se v 1. točki besedilo »iz
2., 3. in 4. točke« nadomesti z besedilom »iz 2., 3., 4. in 7.
točke«.
Za 6. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. osebe, identificirane za namene DDV v Sloveniji,
ki jim je dobavljeno blago pod pogoji iz četrte in pete alinee
prvega odstavka 15. člena tega zakona, če to dobavo blaga
opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji.«
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4. člen
V prvem odstavku 15. člena se dodata novi četrta in
peta alinea, ki se glasita:
»– pri dobavi plina preko distribucijskega sistema za
zemeljski plin ali dobavi električne energije davčnemu zavezancu – preprodajalcu: kraj, kjer ima davčni zavezanec
– preprodajalec sedež ali stalno poslovno enoto, za katero
je blago dobavljeno, oziroma če takega kraja ni kraj, kjer ima
stalno prebivališče ali kjer običajno prebiva.
Izraz »davčni zavezanec – preprodajalec« po tej alinei
pomeni davčnega zavezanca, katerega osnovna dejavnost
v zvezi z nabavami plina in električne energije je preprodaja
takšnega blaga, in katerega lastna poraba tega blaga je neznatna;
– pri dobavi plina preko distribucijskega sistema za
zemeljski plin ali dobavi električne energije, ki ni dobava iz
prejšnje alinee: kraj, kjer naročnik dejansko rabi in porabi plin
ali električno energijo.
Kadar navedeni naročnik ne porabi plina ali električne
energije v celoti, se šteje, da sta bila neporabljen plin ali električna energija rabljena in porabljena v kraju, kjer ima sedež
ali stalno poslovno enoto, za katero sta plin ali električna
energija dobavljena. Če takega kraja ni, se šteje, da sta bila
plin ali električna energija rabljena in porabljena v kraju, kjer
ima stalno prebivališče ali kjer običajno prebiva.«
5. člen
V tretjem odstavku 17. člena se doda nova 12. točka,
ki se glasi:
»12. zagotavljanje dostopa do in prevoz ali prenos
preko distribucijskih sistemov za zemeljski plin ali električno
energijo in opravljanje drugih, s tem neposredno povezanih
storitev.«
6. člen
V 28. členu se za 6. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. uvoz plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali uvoz električne energije.«
7. člen
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Oprostitev se nanaša tudi na promet storitev,
povezanih s prometom blaga po prejšnjem odstavku in na
dobavo blaga iz prejšnjega odstavka ter promet storitev v
prostih conah, prostih in carinskih skladiščih na blagu iz
prejšnjega odstavka.«
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do
peti odstavek.
8. člen
V 38. členu se črtajo deveti do petnajsti odstavek.
9. člen
V tretjem odstavku 39. člena se za besedama »uvozna
dajatev« črta nadaljnje besedilo odstavka.
10. člen
V prvem odstavku 39.a člena se besedi »davčnemu
zavezancu« nadomestita z besedo »osebam«.
11. člen
V tretjem odstavku 39.b člena se besedilo »davčnemu
zavezancu, identificiranemu za namene DDV« nadomesti z
besedilom »osebi, identificirani za namene DDV« in črtajo
besede »davčnih zavezancih,«.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(1) Določbe 2. do 6. člena tega zakona se začnejo
uporabljati 1. januarja 2005, določbe 7. člena tega zakona
pa naslednji dan po objavi potrditve ureditve po zaključenem
postopku posvetovanj v skladu z 29. členom Šeste direktive
Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav
članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano
vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) s spremembami.
(2) Potrditev iz prejšnjega odstavka objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/96-13/76
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1200-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2133.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
varnosti v železniškem prometu (ZVZP-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem
prometu (ZVZP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP-A), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila
2004.
Št. 001-22-72/04
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
(ZVZP-A)
1. člen
V Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni
list RS, št. 85/2000) se v prvem odstavku 2. člena besedilo
2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je oseba javnega prava, ki je
odgovorna za pripravo, organizacijo in vodenje gradnje ter
vzdrževanja javne železniške infrastrukture, vodenje prometa
na njej in za gospodarjenje z njo;«.
Za 2. točko se doda 2.a točka, ki se glasi:
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»2.a pooblaščeni upravljavec je pravna oseba, s katero upravljavec v imenu in za račun države sklene pogodbo
o opravljanju gospodarske javne službe, ki je določena v
11. členu Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št.
92/99, 11/01, 33/01 in 110/02);«.
Besedilo 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
»5. vodenje železniškega prometa na javni železniški
infrastrukturi obsega predvsem:
– vodenje prometa vlakov;
– priprava konstrukcije in predlogov voznega reda ter
izvajanje potrjenega voznega reda;
– izvajanje tehnološkega procesa dela na prometnih
mestih;
– nadzor nad delom prevoznikov, ki ga zahteva opravljanje dela skladno s tem zakonom in predpisi, ki urejajo
varnost v železniškem prometu;
– obveščanje agencije o sumu kršitve, ki jo je storil prevoznik s svojim ravnanjem v nasprotju z licenco, varnostnim
spričevalom ali dodeljeno vlakovno potjo in obveščanje
inšpekcijske službe, pristojne za železniški promet, o kršitvah določb predpisov, ki urejajo varnost v železniškem
prometu;«.
Za besedilom 6. točke se doda 6.a točka, ki se glasi:
»6.a službeni tiri so vsi tiri namenjeni opremi in pripravi
železniških vozil za vožnjo v vlakih, tiri za sestavo vlakov
in prehitevalni tiri na postajah razen tirov znotraj delavnic
za kontrolne preglede in redna popravila železniških vozil,
znotraj garažnih hiš za lokomotive in privatnih tirov, ki so priključeni na progo;«.
V besedilu 7. točke se besede »ga ne upravlja upravljavec in« črtajo, pred podpičjem pa dodajo besede »in ni
sestavni del javne železniške infrastrukture«.
V besedilu 8. točke se besede »in prednjih signalih«
nadomestijo z besedami »signalih in predsignalih«.
Besedilo 9. točke se spremeni tako, da se glasi:
»9. železniško območje je zemljišče, na katerem je proga in obsega tudi progovni pas in postajna poslopja (zgradbe)
z gradbeno parcelo ter površine, na katerih poteka dejavnost,
povezana s prevozom potnikov ali blaga;«.
Besedilo 16. točke se črta.
Za 25. točko se doda 25.a točka, ki se glasi:
»25.a stabilne naprave električne vleke so elektronapajalne postaje, vozno omrežje in naprave za daljinsko vodenje
stabilnih naprav vključno s pripadajočimi zgradbami;«.
Besedilo 33. točke se črta.
V besedilu 46. točke se za besedo »delavec« doda
besedilo »oziroma delavka (v nadaljnjem besedilu: izvršilni
železniški delavci);«.
Za 46. točko se doda 46.a točka, ki se glasi:
»46.a strokovni pregled je zdravniški pregled izvršilnega
železniškega delavca, ki obsega odvzem krvi, krvi in urina ali
krvi in druge telesne tekočine z analizo zaradi ugotavljanja
prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi v organizmu in ugotavljanje motenj v
vedenju, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v železniškem prometu;«.
Za 49. točko se dodajo 49.a, 49.b, 49.c, 49.d, 49.e, 49.f
in 49.g. točka, ki se glasijo:
»49.a železniški prometni sistem je celotni ustroj prometnega omrežja, ki je sestavljen iz železniških prog, ki so
zgrajene ali nadgrajene za konvencionalni, hitri in kombinirani železniški promet, ter iz železniškega voznega parka, ki
je namenjen prevozu v železniškem prometu;
49.b komponenta interoperabilnosti je vsaka osnovna
komponenta, skupina komponent, podsklop ali celotni sklop
opreme, vgrajene ali namenjene vgraditvi v podsistem, od
katerega je neposredno ali posredno odvisna interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema za visoke ali
konvencionalne hitrosti pri čemer izraz »komponenta« zajema opredmetena in neopredmetena sredstva, kot je npr.
programska oprema;
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49.c bistvene zahteve so vsi pogoji, ki jih določajo
evropski ali slovenski predpisi in katere morajo izpolnjevati
vseevropski železniški sistemi za konvencionalne ali visoke
hitrosti, podsistemi in komponente interoperabilnosti, vključno z vmesniki;
49.d evropska specifikacija je skupna tehnična specifikacija, evropsko tehnično soglasje ali nacionalni standard, ki
prevzema evropski standard;
49.e tehnična specifikacija za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI), je specifikacija, ki zajema vsak podsistem ali del podsistema z namenom, da bi zadostil bistvenim zahtevam in zagotovil interoperabilnost vseevropskega
železniškega sistema za visoke ali konvencionalne hitrosti;
49.f podsistem je del železniškega prometnega sistema
in ga sestavljajo konstrukcijski in funkcionalni podsistemi in
sicer: infrastruktura, energija, nadzor, krmiljenje in signalizacija, vodenje in upravljanje železniškega prometa ter vozni
park;
49.g interoperabilnost je zmožnost slovenske železniške proge, da je na njej kot delu vseevropskega sistema
železniških prog, katerega del je, zagotovljen varen in neprekinjen železniški promet najmanj pod pogoji, ki jih določajo
predpisi Evropske unije.«.
Doda se 50. točka, ki se glasi:
»50. UIC je okrajšava za Union Internationale des Chemins de Fer – Mednarodna železniška zveza.«.
2. člen
Za 2. členom se doda 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(posebni predpisi ministra)
(1) Minister natančneje določi seznam in sestavne dele
železniškega prometnega sistema, podsistemov, komponent
oziroma elementov, morebitne sklope ali podsklope sistema
in njegovih sestavnih delov, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
podsistemi oziroma njihovi sestavni deli za doseganje interoperabilnosti vseevropskega sistema železniških prog.
(2) Minister skladno z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, določi organ,
ki je odgovoren za ocenjevanje skladnosti ali primernosti
za uporabo komponent interoperabilnosti ali za presojo postopka verifikacije podsistemov. Organ, ki ga določi minister,
v Republiki Sloveniji opravlja naloge, ki jih Direktiva Sveta
2001/16/ES z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti
določa kot naloge »priglašenega organa« in mora izpolnjevati pogoje, ki jih za tak organ določa navedena direktiva. O
določitvi organa, ki v Republiki Sloveniji opravlja vlogo »priglašenega organa« minister obvesti pristojni organ Evropske
skupnosti.
(3) Minister pri izdajanju predpisov iz prvega odstavka
tega člena upošteva ta zakon in druge slovenske in evropske
predpise, ki urejajo področje varnosti železniškega prometa
ali so z njim povezani. Od evropskih predpisov mora zlasti
upoštevati Direktivo Sveta 2001/16/ES z dne 19. marca 2001
o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za
konvencionalne hitrosti, Direktivo Sveta 96/48/ES z dne
23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za velike hitrosti, Direktivo Sveta 96/49/ES z
dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic
v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici ter z njimi
povezane uredbe, odločbe in sklepe. Minister s predpisi iz
prvega odstavka določi tudi postopke, potrebne za realizacijo
tega zakona oziroma pravil evropskega pravnega reda.«.
3. člen
Naslov prvega podpoglavja v poglavju II. POGOJI ZA
VAREN ŽELEZNIŠKI PROMET se nadomesti z besedilom
»1. Proge«.
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4. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sestavni deli proge so:
– spodnji in zgornji ustroj proge;
– signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave,
vključno z napravami za njihovo napajanje z električno energijo in prostori za te naprave;
– stavbe in prostori za vodenje in urejanje prometa;
– progovni del nivojskih in izvennivojskih križanj vključno z napravami za zagotavljanje varnosti železniškega prometa;
– stabilne naprave električne vleke;
– progovni pas;
– zračni prostor nad ravnino tirnic v višini 10 m oziroma,
če v progovnem pasu poteka daljnovod nazivne napetosti
220 kV zračni prostor nad ravnino tirnic v višini 12,75 m, oziroma, če v progovnem pasu poteka daljnovod nazivne napetosti 400 Kv, zračni prostor nad ravnino tirnic v višini 14 m;
– službeni tiri.«.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(Pogoji za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje prog)
(1) Proge se morajo projektirati, graditi in vzdrževati,
tako da:
– je zagotovljena tehnično-tehnološka enotnost,
– so upoštevane določbe tega zakonu, ki se nanašajo
na zagotavljanje varnosti,
– so upoštevana obvezna določila UIC,
– so upoštevane ratificirane mednarodne pogodbe,
katerih sopodpisnica je Republika Slovenija,
– so upoštevana pravila stroke,
– ter da so upoštevani drugi pogoji, ki jih predpiše minister oziroma jih kot obvezne za države članice predpišejo
pristojne institucije Evropske unije.
Posamezni elementi sestavnih delov proge se lahko
vgradijo v progo in vključijo v železniški promet le, če izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) Tehnične zahteve za proge in za sestavne dele
proge predpiše minister s tehničnimi predpisi. Elementi sestavnih delov prog se štejejo za skladne z zahtevami tehničnega predpisa, če ustreza zahtevam slovenskih nacionalnih
standardov in/ali tehničnih specifikacij, na katere se tehnični
predpis sklicuje.
(3) Tehnična specifikacija za proge in sestavne dele proge je dokument, ki predpisuje tehnične zahteve, ki jih mora
izpolnjevati proga oziroma sestavni del proge, kadar je to
primerno, pa tudi postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti,
ali so dane zahteve izpolnjene.
(4) Tehnične specifikacije za proge in sestavne dele proge izdaja minister kot posebne publikacije. Pripravljajo jih strokovni odbori, ki jih imenuje minister. Način priprave tehničnih
specifikacij za proge in sestavne dele proge predpiše minister
z navodilom. Seznam izdanih tehničnih specifikacij in seznam
slovenskih nacionalnih standardov, ki ustvarjajo domnevo o
skladnosti sestavnih delov prog, minister objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Tehnične specifikacije so dostopne
na ministrstvu, pristojnem za promet, slovenski nacionalni
standardi pa pri organu, pristojnem za standardizacijo.
(5) Minister s predpisom določi, za katere sestavne dele
prog mora dobavitelj:
– zagotoviti izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti
s predpisanimi tehničnimi zahtevami;
– zagotoviti izjavo o skladnosti, preskusno poročilo,
certifikat ali drugo listino o skladnosti;
– izdelati in hraniti tehnično dokumentacijo v predpisanem obsegu, obliki in rokih;
– zagotoviti označitev s predpisanimi znaki skladnosti.
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(6) Za predpisovanje tehničnih zahtev in ugotavljanje
skladnosti gradbenih proizvodov se za elemente sestavnih
delov prog smiselno uporabljajo določila predpisov o gradbenih proizvodih.
(7) Poleg ugotavljanja skladnosti elementov sestavnih
delov proge s predpisanimi tehničnimi zahtevami po določilih šestega odstavka tega člena je treba pri sestavnih delih
prog, ki zagotavljajo varnost v železniškem prometu, ugotoviti združljivost elementov sestavnih delov prog z obstoječimi
elementi, na katere se ti priključujejo ali vgrajujejo, njihovo
varnost, zmogljivost in zanesljivost. Podzakonski predpisi, ki
jih izdaja minister, morajo določiti, kateri sestavni deli prog
zagotavljajo varnost železniškega prometa. Izpolnjevanje
zahtev iz tega odstavka ugotavlja komisija, ki jo imenuje
minister. Na podlagi pozitivnega mnenja komisije minister
izda dovoljenje za vgradnjo v proge.
(8) Za gradbene proizvode, ki so sestavni deli proge,
za katere ni slovenskega nacionalnega standarda oziroma
tehničnega predpisa, ali če karakteristika tega sestavnega
dela proge znatno odstopa od slovenskih standardov ali
tehničnih predpisov, se za dajanje v uporabo lahko izda tehnično soglasje, če se s proizvodom zagotavlja večja varnost
v železniškem prometu.
(9) Tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena
ustreznosti gradbenih proizvodov, ki so namenjeni vgraditvi
v progo ali v njene sestavne dele. Temeljiti mora na izpolnjevanju bistvenih zahtev za sestavne dele proge, za katere
se uporablja. Tehnično soglasje podeli organ za tehnična soglasja po določilih predpisov o gradbenih proizvodih.«.
6. člen
Črta se besedilo 6. člena.
7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Proge in njihovi sestavni deli se morajo vzdrževati
tako, da se zagotavlja varen železniški promet in morajo biti
redno nadzorovane in občasno pregledane.
(2) Vzdrževanje iz prejšnjega odstavka obsega:
– vzdrževalna dela, ki omogočajo normalno obratovalno sposobnost in zagotavljajo prometno varnost (manjša,
redna popravila in dela, redni nadzor nad stanjem proge,
izvajanje meritev posameznih elementov sestavnih delov
proge, nadzor nad investicijskimi deli zaradi zagotavljanja
varnosti železniškega prometa in zagotovitev vzpostavitve
prevoznosti proge ob naravnih in drugih nesrečah – tekoče
vzdrževanje);
– vzdrževalna dela, ki se izvajajo na daljša časovna obdobja (izvedba popravil ali zamenjav posameznih elementov
sestavnih delov proge in drugih del, s katerimi se ne spreminja zmogljivost proge ali namembnost posameznih elementov sestavnih delov proge in ne posega v konstrukcijo
sestavnega dela proge – investicijsko vzdrževanje).
Vzdrževalna dela iz prejšnjih alinej se opravljajo na podlagi obstoječe tehnične dokumentacije za proge in njihove
sestavne dele.
(3) Minister natančneje predpiše vrste in način izvedbe
vzdrževalnih del iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka, način in postopek rednega nadzora nad stanjem proge
in njenih sestavnih delov ter roke izvedbe vzdrževalnih del
na progah in njihovih sestavnih delih. Minister predpiše tudi
postopek za začetek in dokončanje vzdrževalnih del, način
in čas nadzora ter pregledovanja, način postopnega vključevanja posameznih elementov sestavnih delov proge ali sestavnih delov proge v redno obratovanje. Pri določanju rokov
vzdrževanja mora upoštevati zahteve varnega železniškega
prometa, navodila proizvajalca ter navodila stroke.«.
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8. člen
Za 7. členom se doda 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(Temeljni pogoji gradbenih elementov prog)
(1) Gradbeni elementi prog morajo izpolnjevati naslednje temeljne pogoje:
1. tirna širina mora pri novogradnjah znašati 1435 mm;
2. polmer loka na odprti progi mora znašati najmanj
300 m, na glavnem prevoznem tiru prometnih mest pa najmanj 500 m; zunanja tirnica je lahko odvisno od polmera loka
in od največje dovoljene progovne hitrosti nadvišana, vendar
ne več kot 150 mm;
3. vzdolžni nagib proge na odprti glavni progi je lahko
največ 12,5 promila, izjemoma največ 17,5 promila, na odprti
regionalni progi pa največ 25 promila;
4. vzdolžni nagib tirov na postaji sme biti največ 1 promile, če je postaja v premi, in največ do 2,5 promila, če je
postaja v krivini, odvisno od polmera krivine;
5. medtirna razdalja na postaji mora biti najmanj
4,75 m, medtirna razdalja pri tirih, med katerimi so peroni,
pa najmanj 6 m;
6. medtirna razdalja na odprti dvotirni progi mora biti
najmanj 4,2 m;
7. glavne proge morajo biti usposobljene za osno obremenitev najmanj 22,5 t in dolžinsko obremenitev najmanj
8,0 t/m, regionalne proge pa za osno obremenitev najmanj
20,0 t in dolžinsko obremenitev najmanj 6,4 t/m.
(2) Proge morajo izpolnjevati pogoje svetlega profila
proge v skladu s pogoji iz prvega odstavka 5. člena.«.
9. člen
V besedilu 8. člena se pred besedo »Upravljavec« doda
beseda »Pooblaščeni«.
10. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V progovnem pasu se smejo graditi le objekti, napeljave in naprave javne železniške infrastrukture.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo ob predhodnem soglasju upravljavca v progovnem pasu graditi objekti
in naprave porabnikov prevoznih storitev v železniškem prometu, povezane z nakladanjem in razkladanjem blaga, kot
tudi napeljevati cevovodi, vodovodi, električne, telefonske in
telegrafske zračne linije in podzemni kabli ter druge podobne
naprave v javnem interesu.
(3) V varovalnem progovnem pasu na območju, ki poteka od meje progovnega pasu, se smejo na podlagi predhodnega soglasja upravljavca graditi objekti in postavljati
napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih
in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove
vrste in namena ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in
prometa.
(4) Kadar je zaradi posebno težkih terenskih razmer
ali drugih posebej utemeljenih razlogov gradnja objektov
ali postavljanje naprav na predpisani oddaljenosti od proge
tehnično težavna in ekonomsko neupravičena, se ti objekti
in naprave izjemoma lahko gradijo oziroma postavljajo v varovalnem progovnem pasu na območju, ki poteka od meje
progovnega pasu, na oddaljenosti manjši od predpisane, če
to ne vpliva na varnost železniškega prometa. Odstopanje
od predpisanih pogojev mora biti posebej utemeljeno in zanj
pridobljeno izjemno soglasje ministra.
(5) Upravljavec mora poslati izvod akta iz drugega in
tretjega odstavka tega člena pooblaščenemu upravljavcu, inšpekcijski službi, pristojni za železniški promet, in ministrstvu,
pristojnemu za promet.
(6) Pooblaščeni upravljavec mora o vseh posegih v
varovalni progovni pas, ki neposredno vplivajo ali bi lahko
vplivali na varen železniški promet, brez odlašanja obvestiti
inšpekcijsko službo, pristojno za železniški promet.
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(7) Pogoji iz drugega in tretjega odstavka tega člena se
določijo s predpisom, ki ga izda minister.«.
11. člen
V besedilu drugega odstavka 12. člena se pred besedo
»upravljavec« doda beseda »pooblaščeni«.
12. člen
Črta se besedilo 14. člena.
13. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Odstopanja od določbe prvega odstavka tega
člena so dopustna na podlagi posebnega akta, ki ga izda
minister.«.
14. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(Gradnja nove proge in rekonstrukcija proge)
(1) Gradnja nove proge in rekonstrukcija proge se izvede v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov.
(2) Rekonstrukcija proge pomeni izvedbo tistih del s
katerimi se izboljšajo njene prometno-tehniške in varnostne
lastnosti in s katero se posega izven progovnega pasu obstoječih prog in v zemljišča izven obsega javne železniške
infrastrukture. Za izvedbo rekonstrukcije je potrebna predhodna uskladitev s tistimi upravljavci objektov in naprav na,
katere rekonstrukcija vpliva.
(3) Pred začetkom gradnje nove proge ali rekonstrukcijo
proge, ki je del vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne ali velike hitrosti, mora investitor za takšna dela
vso dokumentacijo poslati v pregled in potrditev ministru, ki
ob upoštevanju zahtev o zagotavljanju varnosti in o interoperabilnosti s sklepom odloči o ustreznosti predvidenih del.
(4) Za dela iz prvega in drugega odstavka tega člena
odredi minister, pristojen za graditev, poskusno obratovanje
na predlog komisije, ki je opravila tehnični pregled, kadar
brez tega ni mogoče ugotoviti skladnosti izvedenih del s
predpisi, ki določajo pogoje za projektiranje in gradnjo železniških prog in zahteve za zagotovitev varnosti v železniškem
prometu.«.
15. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(Vzdrževalna dela v javno korist)
(1) Vzdrževalna dela v javno korist so dela, ki se izvajajo zaradi izboljšanja prometno-tehnoloških in varnostnih
lastnosti proge ali gradijo pomožni objekti na javni železniški
infrastrukturi ali pomožni objekti za opravljanje javnih gospodarskih služb na področju železniškega prometa in s katerimi
se ne posega v prostor zunaj progovnega pasu oziroma v
prostor zunaj zemljišč, namenjenih za gradnjo javne železniške infrastrukture.
(2) Pri izvedbi del iz prejšnjega odstavka se z namenom
zagotavljanja varnega in zanesljivega odvijanja železniškega prometa in večje zmogljivosti proge ter učinkovitejšega
in uporabnikom prijaznejšega izvajanja gospodarskih javnih
služb s področja železniškega prometa lahko:
– izvedejo popravila ali zamenjave posameznih elementov sestavnih delov proge ter na ta način poveča zmogljivost
proge ali spremeni namembnost posameznih elementov
sestavnih delov proge;
– zamenjajo ali vgradijo na novo sestavni deli proge z
elementi, ki sledijo napredku tehnike in se z njimi posega v
konstrukcijo posameznega sestavnega dela proge;
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– gradijo pomožni objekti, ki predstavljajo del gospodarske javne infrastrukture vključno s stavbami namenjenimi
vodenju železniškega prometa in postajališči ter peroni za
potnike.
(3) Vzdrževalna dela v javno korist se lahko izvajajo le
na podlagi ustrezne in revidirane dokumentacije, če ta zakon
ali na njegovi podlagi sprejeti predpisi ne določajo drugače.
Ustrezna dokumentacija za sestavne dele proge so izvedbeni
načrti posameznih sestavnih delov proge. Postopek revizije
načrtov vodi upravljavec.
(4) Po opravljenem postopku revizije načrtov in pred začetkom vzdrževalnih del v javno korist na progah, ki so del
vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne ali
visoke hitrosti, mora upravljavec vso dokumentacijo poslati
v pregled in potrditev ministru, ki ob upoštevanju zahtev o
zagotavljanju varnosti in zagotavljanju interoperabilnosti s
sklepom odloči o ustreznosti načrtovanih vzdrževalnih del
v javno korist.
(5) Kakovost in usklajenost izvedenih vzdrževalnih del
v javno korist z revidiranimi načrti preveri na osnovi izjave
izvajalca o zaključku del komisija za tehnični pregled, ki jo
imenuje minister.
(6) Po opravljenem tehničnem pregledu komisija iz
prejšnjega odstavka predlaga ministru izdajo odločbe, s
katero:
– odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali
– odredi poskusno obratovanje ali
– zavrne izdajo uporabnega dovoljenja, če ima objekt
takšne pomanjkljivosti, da predstavlja nevarno progo ali njen
sestavni del, ali nevarnost za uporabnike, teh pomanjkljivosti
pa ni mogoče odpraviti ali
– izda uporabno dovoljenje.
(7) Komisija predlaga ministru odreditev poskusnega
obratovanja proge ali njenega sestavnega dela, kadar brez
tega ni mogoče ugotoviti:
– skladnosti izvedenih del s predpisi, ki določajo pogoje
za projektiranje in gradnjo železniških prog;
– združljivosti proge ali njenih delov z drugimi sestavnimi deli proge;
– da so izpolnjene zahteve varnosti v železniškem prometu;
– zanesljivosti proge ali njenega sestavnega dela;
– zmogljivosti proge ali njenega sestavnega dela.
(8) Poskusno obratovanje proge oziroma njenega sestavnega dela lahko traja največ šest mesecev. Po preteku
omenjenega roka je mogoče poskusno obratovanje na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka podaljšati za nadaljnjih
šest mesecev.
(9) Minister natančneje določi postopek in pogoje za
začetek in dokončanje vzdrževalnega dela v javno korist
ter način vključevanja oziroma postopnega vključevanja posameznih elementov sestavnih delov proge, sestavnih delov
proge ali pomožnih objektov v redno obratovanje.«.
16. člen
Za 21. členom se doda 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(Novi nivojski prehod)
(1) Nivojski prehodi se praviloma ne smejo graditi na
razdalji manj kot 2000 metrov od obstoječega nivojskega ali
izvennivojskega prehoda.
(2) Nivojski prehod se lahko zgradi na regionalnih progah, če je promet po cesti srednji (povprečni letni dnevni
promet je 250 vozil ali več ter manj od 2.500 vozil) in je promet vlakov po progi manjši kot 70 vlakov povprečnega letnega dnevnega prometa ter če je dovoljena progovna hitrost
manjša od 160 km/h. Glede na hitrost vlakov se lahko določi
manjša razdalja med nivojskimi prehodi kot je določena v
prvem odstavku.
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(3) Pogoji iz drugega odstavka morajo biti zagotovljeni
najmanj še 5 let po izgradnji nivojskega prehoda.
(4) Ustreznost izpolnjevanja pogojev za vzpostavitev
novega nivojskega prehoda in njegovega zavarovanja preveri komisija, ki jo imenuje minister in jo sestavljajo predstavnik(i):
– upravljavca;
– pooblaščenega upravljavca;
– investitorja;
– inšpekcije, pristojne za železniški promet;
– policijske uprave na območju katere bo prehod;
– lokalne skupnosti na območju katere bo prehod.
(5) Na podlagi mnenja komisije iz prejšnjega odstavka
da minister soglasje za vzpostavitev nivojskega prehoda.
(6) Na progah je dopustna gradnja začasnega nivojskega prehoda za čas in potrebe obnovitvenih del, gradenj
objektov, rekonstrukcij ipd. Tak nivojski prehod se zavaruje
na način in za obdobje, ki ga določi komisija iz četrtega odstavka tega člena. Tak nivojski prehod je treba odstraniti takoj
po zaključku del, zaradi katerih je bil vzpostavljen. Stroške
postavitve in obratovanja začasnega nivojskega prehoda in
potrebnih povezovalnih cest, nosi tisti, na čigar zahtevo je
ta postavljen.
(7) Minister natančneje določi pogoje iz drugega in
šestega odstavka tega člena v predpisu iz 25. člena tega
zakona.«.
17. člen
V besedilu prvega odstavka 23. člena se za besedo
»infrastrukture« vejica nadomesti s piko, preostalo besedilo
do konca prvega stavka pa se črta.
Drugi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
»Proga pod nadvozom skupaj z morebitnimi napeljavami in napravami, potrebnimi za njeno pravilno in varno
uporabo, je objekt javne železniške infrastrukture.«.
18. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(Pogoji za vožnjo železniških vozil)
(1) Železniška vozila smejo voziti po progah, če ustrezajo določbam tega zakona, določbam mednarodnih sporazumov, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, in obveznim
določilom UIC.
(2) Če železniška vozila ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, lahko o vožnji po progah odloči minister, s
tem da določi dodatne pogoje, ki bodo zagotavljali varnost v
železniškem prometu.«.
19. člen
V besedilu prvega odstavka 38. člena se črtajo besede
»lahkih motornih drezin in«.
20. člen
V besedilu 1. točke prvega odstavka 39. člena se pred
podpičjem dodajo besede »razen lokomotiv, ki se uporabljajo
samo za premik«.
V besedilu drugega odstavka 39. člena se za besedo
»namene« dodajo besede »z lastnim pogonom«.
21. člen
V 45. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri sestavljanju vlaka in razporejanju železniških
vozil vanj mora prevoznik upoštevati pravila o prevozu nevarnega blaga.«.
22. člen
V besedilu prvega odstavka 48. člena se pred besedo
»upravljavec« doda beseda »pooblaščeni«.
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23. člen
V 2. točki prvega odstavka 52. člena se za besedami »v
smeri vožnje vlaka« dodajo besede », ki nima samostojnega
predsignala«.
24. člen
Besedilo drugega odstavka 58. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Izredno preverjanje strokovne usposobljenosti se
mora opraviti, če bi delavec zaradi nepoznavanja predpisov
lahko ogrozil varnost železniškega prometa ali če ne izpolnjuje predpisanih obveznosti glede strokovnega izpopolnjevanja
ob izdaji novih predpisov ali ob izdaji vsebinskih sprememb
veljavnih predpisov.«.
V besedilu tretjega odstavka 58. člena se pred besedo
»upravljavec« doda beseda »pooblaščeni«.
25. člen
V besedilu drugega odstavka 59. člena se pred besedo
»upravljavcu« doda beseda »pooblaščenem«.
26. člen
Besedilo 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pooblaščeni delavec delodajalca (v nadaljnjem
besedilu: pooblaščeni delavec) ali pristojni inšpektor lahko
izvršilnemu železniškemu delavcu zaradi ugotovitve, ali ima
izvršilni železniški delavec v organizmu alkohol, odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola. Če
se s preizkusom ugotovi, da ima izvršilni železniški delavec v
organizmu alkohol, mu pooblaščeni delavec odredi prepoved
nadaljnjega opravljanja dela v trajanju določenem v odločbi.
(2) Pooblaščeni delavec vodi zapisnik o preizkusu, ki
ga podpiše tudi izvršilni železniški delavec, za katerega je bil
odrejen preizkus.Če odkloni podpis, mora pooblaščeni delavec vzrok odklonitve vpisati v zapisnik in odrediti strokovni
zdravniški pregled (v nadaljnjem besedilu. strokovni pregled)
izvršilnega železniškega delavca.
(3) Železniški izvršilni delavec, ki mu je odrejen preizkus s sredstvi ali napravami oziroma strokovni pregled, mora
ravnati po odredbi pooblaščenega delavca. Če izvršilni železniški delavec strokovni pregled ali preizkus odkloni ali ga ne
opravi tako, kot je predpisal proizvajalec sredstev ali naprav,
pooblaščeni delavec to vpiše v zapisnik in odredi prepoved
nadaljnjega dela. Izvršilni železniški delavec lahko odkloni
preizkus samo iz zdravstvenih razlogov; v tem primeru pooblaščeni delavec odredi strokovni pregled.
(4) Če izvršilni železniški delavec oporeka rezultatu
preizkusa, pooblaščeni delavec odredi strokovni pregled. Na
strokovni pregled odpelje izvršilnega železniškega delavca,
s službenim vozilom pooblaščeni delavec, ki ga je odredil.
Stroške prevoza železniškega izvršilnega delavca do kraja
kjer se opravi strokovni pregled in stroške pregleda plača železniški izvršilni delavec, če se izkaže, da ima v krvi alkohol.
V nasprotnem primeru stroški prevoza in pregleda bremenijo
delodajalca oziroma organ, ki je pregled odredil.
(5) Če pooblaščeni delavec sumi, da je železniški izvršilni delavec pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil, ali
drugih psihoaktivnih sredstev, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno delo v železniškem prometu, odredi preizkus
s posebnimi sredstvi oziroma napravami, ali strokovni pregled in mu prepove nadaljnjo delo. Stroške prevoza do kraja
kjer se opravi preizkus oziroma strokovni pregled in stroške
pregleda oziroma preizkusa, plača železniški izvršilni delavec
če se ugotovi, da je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil, ali drugih psihoaktivnih sredstev. V nasprotnem primeru
stroški prevoza in pregleda bremenijo delodajalca oziroma
organ, ki je pregled odredil.
(6) Če pooblaščeni delavec sumi, da železniški izvršilni
delavec zaradi duševnega stanja ali telesnih pomanjkljivosti
oziroma bolezni predstavlja nevarnost v železniškem prome-
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tu mu prepove nadaljnje delo in odredi izredni zdravstveni
pregled.
(7) Če zaradi zdravstvenega stanja ali iz objektivnih razlogov ni mogoče opraviti celotnega strokovnega pregleda,
mora zdravnik opraviti tisti del pregleda, ki ga je mogoče
opraviti, in podati mnenje o znakih vedenjskih motenj, ki kažejo na vpliv alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil, ali drugih
psihoaktivnih snovi.
(8) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj dati
pisno mnenje o ugotovitvah, do katerih je prišel na podlagi
opravljenega pregleda v zvezi z dejstvi iz prejšnjega odstavka, kri in urin pa takoj poslati v najbližjo pooblaščeno
strokovno ustanovo oziroma laboratorij, kjer lahko opravijo
analizo. Ustanova oziroma laboratorij mora o rezultatih
analize najkasneje v treh dneh obvestiti tistega, ki je odredil
strokovni pregled.«.
27. člen
V besedilu 72. člena se v naslovu pred besedo »dnevnega« doda besede »odmora med delom«, na začetku
stavka se pred besedo »Dnevni« doda besede »Odmor med
delom,« pred besedo »upravljavec« pa se doda beseda »pooblaščeni.«
28. člen
V 74. členu se v besedilu prvega odstavka v prvem in
drugem stavku pred besedo »upravljavec« doda beseda
»pooblaščeni«.
Besedilo drugega in tretjega odstavka se spremeni
tako, da se glasi:
»(2) Organ notranjega nadzora mora v primerih iz drugega odstavka 58. člena, prvega odstavka 66. člena, prvega
odstavka 68. člena, prvega odstavka 69. člena, prvega in
drugega odstavka 70. člena in 71. člena odstraniti delavca
z dela in odrediti izredno preveritev strokovne usposobljenosti, če pa je podan sum o telesnih ali duševnih zmožnostih
delavca, mora odrediti izredni zdravstveni pregled. Začasno
opravljanje drugega dela v tem času je obveznost delavca,
ki traja do ugotovitve o strokovni oziroma zdravstveni usposobljenosti delavca, ki se mora izvesti najkasneje v enem
mesecu.
(3) Ugovor zoper odločbo organa notranjega nadzora,
s katero je delavcu na podlagi drugega odstavka tega člena
odrejena izredna preveritev strokovne usposobljenosti ali
izredni zdravstveni pregled, ne zadrži izvršitve.«.
29. člen
V poglavju »II. POGOJI ZA VAREN ŽELEZNIŠKI
PROMET« se za naslovom 7. podpoglavja doda podpoglavje
»7.a Posebni varnostni ukrepi« in člena 74.a in 74.b, ki se
glasita:
»74.a člen
(Začasna prepoved opravljanja dela)
(1) Izvršilnemu železniškemu delavcu se začasno prepove opravljanje dela:
– če po izvidu in mnenju ustrezne zdravstvene organizacije duševno ali telesno ni zmožen opravljati dela – dokler
traja ta nezmožnost;
– če ne gre na zdravstveni pregled, na katerega je poslan – dokler ne gre na ta pregled;
– če pri preverjanju strokovne usposobljenosti ne pokaže ustreznega znanja za opravljanje dela – dokler ne pokaže
ustreznega strokovnega znanja;
– če ne gre za strokovno preverjanje, na katero je poslan – dokler ne gre za to preverjanje.
(2) V primerih iz prve do četrte alinee prvega odstavka
tega člena izreče začasno prepoved opravljanja dela pooblaščeni delavec pooblaščenega upravljavca ali prevoznika, s
katerim je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.
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(3) Izvršilni železniški delavec, ki mu je bilo na podlagi
prve do četrte alinee prvega odstavka začasno prepovedano
opravljanje dela, povezanega z varnostjo železniškega prometa, ne sme opravljati teh del, dokler traja prepoved, mora
pa opravljati delo, odrejeno z odločbo delodajalca.
74.b člen
(Začasna prepoved opravljanja dela na kraju samem)
(1) Inšpektor oziroma pooblaščeni delavec pooblaščenega upravljavca ali prevoznika na kraju samem začasno
prepove delo izvršilnemu železniškemu delavcu:
– če ugotovi, da opravlja delo ali da poskuša opravljati
delo, očitno pa je v takem duševnem ali telesnem stanju
(utrujenost, bolezen, vpliv zdravil in mamil ali drugih opojnih
sredstev), da ni zmožen varno opravljati svojih del in nalog;
– če ugotovi, da opravlja delo dlje od dovoljenega trajanja delovnega časa v eni izmeni;
– če ugotovi, da je zaradi nepazljivosti ali kako drugače
povzročil izreden dogodek v železniškem prometu in tako
ogrozil njegovo varnost.
(2) Izvršilnemu železniškemu delavcu inšpektor oziroma pooblaščeni delavec pooblaščenega upravljavca ali
prevoznika o začasni prepovedi opravljanja dela skladno z
razlogi iz prvega odstavka tega člena izda odločbo, v kateri
je naveden čas trajanja prepovedi opravljanja del.«.
30. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(Vrste disciplinskih ukrepov zaradi kršitve obveznosti
iz delovnega razmerja v zvezi z varnim železniškim
prometom)
(1) Delavcu, ki krši pogodbene in druge obveznosti iz
delovnega razmerja v zvezi z varnim železniškim prometom,
lahko delodajalec izreče enega od naslednjih disciplinskih
ukrepov:
– izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi,
– razporeditev na druga dela in naloge,
– denarno kazen,
– javni opomin.
(2) Delavcu, ki naklepoma ali iz hude malomarnosti huje
krši pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja
v zvezi z varnim železniškim prometom in s svojim ravnanjem povzroči ogrožanje človeških življenj, varno odvijanje
železniškega prometa ali večjo materialno škodo, se po dokončanju disciplinskega postopka, v katerem je ugotovljena
njegova odgovornost, izredno odpove pogodba o zaposlitvi
pod pogoji in po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Roki za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi
začnejo teči po dokončni odločitvi delodajalčevega organa,
ki odloča o disciplinski odgovornosti.
(3) Delavec, ki krši pogodbene in druge obveznosti iz
delovnega razmerja v zvezi z varnim železniškim prometom,
je lahko razporejen na drugo delo.
(4) Denarno kazen izreče disciplinski organ delodajalca
delavcu, katerega kršitev pogodbene in druge obveznosti iz
delovnega razmerja v zvezi z varnim železniškim prometom
je povzročila ali bi lahko povzročila materialno škodo ali je
ogrozila ali bi lahko ogrozila varno oziroma urejeno odvijanje
železniškega prometa. Maksimalna višina in čas, za katerega
se lahko izreče denarna kazen, se določita s kolektivno pogodbo dejavnosti.
(5) Javni opomin izreče disciplinski organ delodajalca
delavcu za vsako kršitev pogodbene in druge obveznosti
iz delovnega razmerja v zvezi z varnim železniškim prometom.«.
31. člen
V besedilu prvega in drugega odstavka 76. člena se
pred besedo »upravljavec« doda beseda »pooblaščeni«.
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32. člen
V besedilu prvega odstavka 77. člena se za besedo
»upravljavec« postavi vejica in dodata besedi »pooblaščeni
upravljavec«, beseda »morata,« pa se nadomesti z besedo
»morajo«.
33. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen
(Dolžnost obveščanja inšpekcijskih služb, pristojnih za
železniški promet, in drugih organov in organizacij ter
raziskave izrednega dogodka)
(1) Pooblaščeni upravljavec mora takoj in ob vsakem
času obvestiti inšpekcijske službe, pristojne za železniški
promet, upravljavca, pristojne organe in organizacije o nesrečah in nezgodah, v katerih je prišlo do poškodovanja oseb,
nastanka precejšnje gmotne škode ter o izrednih dogodkih,
ki imajo znake kaznivega dejanja.
(2) Pooblaščeni upravljavec mora obveščati inšpekcijske službe, pristojne za železniški promet, tudi o vseh
drugih izrednih dogodkih, ki neposredno vplivajo na varen
železniški promet.
(3) Upravljavec, pooblaščeni upravljavec in prevoznik
morajo raziskati izredni dogodek in voditi evidenco o izrednih
dogodkih v železniškem prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za varen železniški promet.
(4) Način ugotavljanja, evidentiranja, statistično spremljanje ter objavljanje podatkov o izrednih dogodkih določi
minister.«.
34. člen
V besedilu 79. člena se beseda »ali« nadomesti z besedo »in«.
35. člen
Drugi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Osebe, ki opravljajo določena dela na železniškem
območju, razen železniških izvršilnih delavcev in delavcev,
ki jih varujejo in/oziroma vodijo železniški izvršilni delavci,
morajo za to dobiti pisno dovoljenje pooblaščenega upravljavca.«.
36. člen
V besedilu drugega, tretjega in petega odstavka
82. člena se pred besedo »upravljavca« doda beseda »pooblaščenega«.
37. člen
V naslovu in besedilu 83. člena se pred besedo »upravljavec« v različnih sklonih doda beseda »pooblaščeni« v
ustreznem sklonu.
38. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
(Projektiranje, gradnja in vzdrževanje industrijskih tirov in
prog drugih železnic)
(1) Za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje drugih industrijskih tirov in prog drugih železnic veljajo splošni predpisi o
graditvi objektov, ob upoštevanju določb tega zakona razen
20.a člena.
(2) Pogoji, ki veljajo za varnost v železniškem prometu, se smiselno upoštevajo tudi za industrijske tire in proge
drugih železnic.«.
39. člen
V besedilu 88. člena se dodajo nov drugi, tretji in četrti
odstavek, ki se glasijo:
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»(2) Za cepno kretnico, ki je sestavni del cepišča, in
za industrijski tir oziroma progo druge železnice, ki poteka
po parceli, ki je sestavni del javne železniške infrastrukture,
skrbi pooblaščeni upravljavec. Ta mora skrbeti za sposobnost
obratovanja vseh elementov, ki sestavljajo cepišče, stroški
za nadzor nad cepiščem in vzdrževanje njegovih sestavnih
delov pa bremenijo lastnika industrijskega tira oziroma proge
druge železnice.
(3) Če cepna kretnica, ki je sestavni del cepišča, industrijski tir oziroma proga druge železnice, potekajo po parceli,
ki je sestavni del javne železniške infrastrukture, se v soglasju z lastnikom tega objekta, prenesejo v javno železniško
infrastrukturo.
(4) Lastnik cepne kretnice in industrijskega tira lahko
pooblaščenemu upravljavcu naloži odstranitev cepne kretnice ali industrijskega tira oziroma proge druge železnice,
ki poteka po parceli, ki je sestavni del javne železniške
infrastrukture. Stroški odstranitve in stroški vzpostavitve
normalnih pogojev za odvijanje železniškega prometa bremenijo lastnika.«.
40. člen
V besedilu prvega odstavka 89. člena se pred besedo
»upravljavec« doda beseda »pooblaščeni«.
41. člen
V naslovu in besedilu 91. člena se pred besedo »upravljavcem« v različnih sklonih doda beseda »pooblaščenim«.
42. člen
V prvem odstavku 93. člena se besede »zakonu o
upravi« nadomestijo z besedami »zakonu o inšpekcijskem
nadzoru«.
43. člen
V besedilu 95. člena se pred besedo »upravljavec«
doda beseda »pooblaščeni«.
44. člen
V besedilu prvega odstavka 106. člena se pred besedo
»upravljavec« doda beseda »pooblaščeni«.
Črta se drugi odstavek 106. člena.
Črta se 107. člen.

45. člen

46. člen
V besedilu drugega stavka šestega odstavka 109. člena
se za besedo »upravljavca« doda besedi »pooblaščenega
upravljavca«.
V besedilu osmega odstavka 109. člena se za besedama »tega člena« dodata besedi »z odredbo.«
47. člen
V besedilu 112. člena se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) Opremo, ki jo določa 5. točka prvega odstavka
39. člena morajo imeti vsa nova vlečna vozila, vlečna vozila,
ki se že uporabljajo, pa morajo biti opremljena z njo najpozneje do leta 2006. Enako velja za motorna vozila z lastnim
pogonom.«.
PREHODNE DOLOČBE
48. člen
(1) Za sestavne dele prog in njihove elemente, ki so
bili vgrajeni v proge in za katere po dosedanjih predpisih ni
bil izveden predpisan postopek priglasitve ali za pridobitev
gradbenega dovoljenja, ki bi omogočal izdajo uporabnega
dovoljenja, ta zakon ali na njegovi podlagi sprejeti predpisi pa
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določajo, da mora biti uporabno dovoljenje izdano, se mora
najkasneje 60 dni po uveljavitvi tega zakona začeti postopek
iz tretjega odstavka tega člena, ki bo na predpisan način
omogočil vključitev v obratovanje.
(2) Predlog seznama sestavnih delov prog in njihovih
elementov, za katere je treba izvesti postopek za vključitev v
obratovanje, pripravita pooblaščeni upravljavec in prevoznik
najkasneje 30 dni od uveljavitve tega zakona in ga predložita
Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije preveri
predloženi seznam in ga posreduje ministru.
(3) Minister imenuje komisijo za tehnični pregled. Ob
smiselni uporabi določb 20.a člena se proge oziroma njihovi
sestavni deli predajo v redno uporabo ali pa se zanje odredi
poskusno obratovanje.
(4) Za sestavne dele prog in njihove elemente, ki so bili
vgrajeni v proge pred 24. 9. 2000 in za katere pooblaščeni
upravljavec poda izjavo, da s svojim delovanjem zagotavljajo varno odvijanje železniškega prometa, se šteje, da imajo
uporabno dovoljenje.
49. člen
Podzakonske akte, izdane na podlagi 105. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št.
85/2000), mora minister uskladiti s tem zakonom najpozneje
do 31. 12. 2005.
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ZAKON
O POSLOVNI SANACIJI HOLDINGA SLOVENSKE
ŽELEZNICE, D.O.O. (ZPSHSZ)
1. člen
(Namen zakona)
(1) Ta zakon ureja določena vprašanja glede pogojev za
finančno in kadrovsko sanacijo Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Holding SŽ), in sicer:
– višino in pogoje poroštva, ki ga daje Republika Slovenija za restrukturiranje obveznosti Holdinga SŽ;
– prevzem dela dolga Holdinga SŽ v zvezi z nakupom
potniških vlakov in s tem povezano dokapitalizacijo;
– dokapitalizacijo Holdinga SŽ z denarnim vložkom
5.000,000.000 tolarjev (pet milijard tolarjev);
– višino sredstev, ki jih v okviru poslovne sanacije Republika Slovenija zagotavlja za kadrovsko sanacijo Holdinga
SŽ.
(2) Restrukturiranje obveznosti iz naslova kreditov po
tem zakonu pomeni najemanje novih kreditov pri istih ali drugih upnikih (refinanciranje) ali spremembo pogojev obstoječih
kreditov (reprogramiranje).
2. člen
(poroštva in krediti, ki so predmet restrukturiranja)

KONČNA DOLOČBA
50. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
195. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02) v delu, ki se nanaša na železnice.
Št. 326-03/97-8/10
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1039-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Republika Slovenija daje poroštva za restrukturiranje
obveznosti iz naslova kreditov, ki so navedeni v Prilogi 1 tega
zakona, ki je njegov sestavni del, do skupne višine glavnic
35.000,000.000 tolarjev (petintrideset milijard tolarjev) oziroma v protivrednosti evra po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan najema posameznega kredita.
3. člen
(Splošni pogoji restrukturiranja obveznosti iz naslova
kreditov)
Posli restrukturiranja obveznosti iz naslova kreditov
po prejšnjem členu morajo biti izvedeni tako, da bodo pogoji novih kreditov in spremenjeni pogoji obstoječih kreditov
ugodnejši od pogojev kreditov, ki se restrukturirajo.
4. člen
(Pogoji poroštva)

2134.

Zakon o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske
železnice, d.o.o. (ZPSHSZ)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o poslovni sanaciji
Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (ZPSHSZ)
Razglašam Zakon o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (ZPSHSZ), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 20. aprila 2004.
Št. 001-22-73/04
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

(1) Republika Slovenija daje poroštva za kredite iz
2. člena tega zakona pod naslednjimi pogoji:
– obrestna mera posameznega kredita mora biti nižja
od obrestne mere kredita, ki je predmet restrukturiranja,
– moratorij na odplačilo glavnice mora biti najmanj 2
leti,
– doba odplačevanja je najmanj 5 let,
– skupni stroški (obresti in vsi drugi stroški) posameznega kredita ne smejo presegati skupnih stroškov kredita, ki
se restrukturira,
– da kreditodajalec soglaša s prenosom kredita na odvisno družbo skladno z delitvenim načrtom, ki ga sprejme
vlada skladno s šestim odstavkom 6. člena Zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice,
d.d. (Uradni list RS, št. 26/03),
– pred sklenitvijo poroštvenih pogodb s posameznimi
kreditodajalci sklene ministrica oziroma minister pristojen za
finance (v nadaljnjem besedilu: minister), s kreditojemalci pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov v primeru izpolnitve
poroštvene obveznosti.
(2) Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se
zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita, za
katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
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5. člen
(Izpolnitev poroštvene obveze)
Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost iz
2. člena tega zakona, ko prejme pisni poziv kreditodajalca, iz
katerega je razvidno, da kreditojemalec navkljub njegovemu
pozivu v dogovorjenem roku ni izpolnil zapadle obveznosti.
6. člen
(Regresna pravica)
Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost v
zvezi s krediti iz 2. člena tega zakona, pridobi pravico, da od
posameznega kreditojemalca zahteva povračilo izplačanih
zneskov in stroškov, ki so ji v zvezi s tem nastali.
7. člen
(Način poplačila obveznosti)
Sredstva kreditov, najetih za refinanciranje kreditov,
se nakazujejo neposredno na račun kreditodajalcev, katerih
krediti se refinancirajo. O vsakem izvršenem nakazilu morajo kreditodajalci obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, v
roku treh dni od nakazila.
8. člen
(Sklepanje poroštvenih pogodb)
Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike
Slovenije sklene minister.
9. člen
(Finančne obveznosti države v zvezi z nakupom potniških
vlakov)
(1) Republika Slovenija v letu 2004 prevzame obveznosti Holdinga SŽ, ki izhajajo iz naslova kredita, najetega pri
Novi Ljubljanski banki dne 1. 12. 1998, po pogodbi št. 04/98
– SIN, skladno z Zakonom o poroštvu RS za najetje posojil za
nakup potniških vlakov (Uradni list RS, št. 20/98), do višine
5.000,000.000 tolarjev (pet milijard tolarjev).
(2) Z dnem prevzema obveznosti iz prejšnjega odstavka pridobi Republika Slovenija v enakem znesku terjatev do
Holdinga SŽ.
(3) Terjatev iz prejšnjega odstavka Republika Slovenija
spremeni v kapitalski delež v Holdingu SŽ.
10. člen
(Dokapitalizacija Holdinga SŽ z denarnim vložkom)
(1) Republika Slovenija v letu 2004 dokapitalizira Holding SŽ z denarnim vložkom v višini 5.000,000.000 tolarjev
(pet milijard tolarjev). Denarni vložek se zagotovi iz proračunskih sredstev v okviru finančnega načrta (računa finančnih
terjatev in naložb) ministrstva, pristojnega za promet.
(2) Denarna sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabijo za odplačilo zapadlih obveznosti oziroma za predčasno
odplačilo še nezapadlih obveznosti iz naslova kreditov, najetih v zvezi s premoženjem, ki je namenjeno opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb na področju železniškega
prometa.
(3) Obveznosti iz prejšnjega odstavka za katerih odplačilo so namenjena sredstva dokapitalizacije iz prvega
odstavka tega člena izhajajo iz pogodb navedenih v Prilogi
2, ki je sestavni del tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
(sredstva za kadrovsko sanacijo Holdinga SŽ)
(1) Finančna sredstva za aktivno reševanje problematike presežnih delavcev in za pokrivanje plač in drugih
stroškov, povezanih z delom in usposabljanjem na podlagi
programa kadrovskega prestrukturiranja, ki ga je sprejela
vlada, se zagotovijo v okviru finančnega načrta ministrstva,
pristojnega za promet, in to:
– za leto 2004 v višini 1.211,000.000 tolarjev (ena milijarda dvestoenajst milijonov tolarjev);
– za leto 2005 v višini 789,000.000 tolarjev (sedemstodevetinosemdeset milijonov tolarjev).
(2) Druga potrebna finančna sredstva za realizacijo programa kadrovskega prestrukturiranja zagotovijo Holding SŽ
in odvisne družbe v poslovnem sistemu železniških družb.
(3) Za učinkovito reševanje problematike kadrovskega
prestrukturiranja zagotovi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ustrezno strokovno pomoč.
12. člen
(Prenos obveznosti Holdinga SŽ na odvisne družbe)
Pri realizaciji delitvenega načrta se glede obveznosti
iz kreditov, ki se restrukturirajo po določbah tega zakona,
upoštevajo tudi naslednja izhodišča:
– krediti iz Priloge 1 tega zakona do dokončne izvedbe
restrukturiranja ostanejo v premoženjski bilanci Holdinga SŽ,
zato v delitvenem načrtu Holding SŽ vzpostavi terjatve do
odvisnih družb največ v višini kreditov, ki so predmet restrukturiranja in izvirajo iz naslova premoženja, ki ga v svojo last
prevzema posamezna odvisna družba;
– višina terjatev do posamezne odvisne družbe se določi ob smiselni uporabi načel in pravil, določenih v šestem
odstavku 6. člena Zakona o preoblikovanju in privatizaciji
javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (Uradni list RS,
št. 26/03);
– po opravljenem restrukturiranju se krediti ali del teh
kreditov skupaj z državnimi poroštvi, izdanimi na podlagi tega
zakona, prenesejo na odvisne družbe,
– z dnem prenosa kreditov prenehajo terjatve Holdinga
SŽ do odvisnih družb iz naslova prenesenih kreditov.
13. člen
(Končna določba)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati
določbi drugega in tretjega odstavka 7. člena Zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (Uradni list RS, št. 26/03) za obveznosti iz kreditov,
ki so predmet restrukturiranja po tem zakonu.
Št. 431-01/04-11/1
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1145-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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Priloga 1
STANJE DOLGORO�NIH KREDITOV, NAJETIH PRI DOMA�IH BANKAH,
NA DAN 31.12.2003
t. kreditne
pogodbe

Namen pogodbe

NLB

03/98-SIN

Nakup vlakov Siemens

NLB

101900615

NLB

05/00-SIN

Upnik

Datum sklenitve
kreditne pogodbe

Pogodbeni znesek

Valuta

Stanje kredita na dan
31.12.2003 v SIT

Datum
zapadlosti
kredita

17. jul. 98

17.848.334.457,00

SIT

18.858.805.339,00

mar. 11

Obnova eleznikih
vozil

25. maj. 99

2.000.000.000,00

SIT

961.113.804,00

dec. 05

Pokrivanje obveznosti obr.sred.

30. maj. 00

1.000.000.000,00

SIT

333.333.333,00

maj. 05

13. dec. 99

570.000.000,00

SIT

521.473.168,00

sept. 08

Gor.banka

087F059383/1

Nakup tovornih
vagonov

Gor.banka

086F059383/1

Obnova eleznikih
vozil

7. jun. 99

590.000.000,00

SIT

110.625.000,00

jul. 04

Gor.banka

087F059383/2

Obnova objektov
Trg OF

7. jun. 99

125.000.000,00

SIT

50.000.000,00

jul. 05

Gor.banka

087F059383/3

Obnova objektov
Trg OF

26. avg. 99

40.000.000,00

SIT

16.000.000,00

jul. 05

Gor.banka

087F059383/4

Nakup tovornih
vagonov

19. apr. 00

115.000.000,00

SIT

93.437.500,00

maj. 10

NLB

04/00-SIN

Obnova eleznikih
vozil

31. avg. 00

1.869.500.000,00

SIT

1.019.727.274,00

avg. 06

B.Koper

2139/2000

Informacijski sistem

7. nov. 00

110.000.000,00

SIT

58.235.296,00

jan. 06

B.Koper

3*2001

Remotorizacija DEL

3. jan. 01

99.000.000,00

SIT

70.714.286,00

jan. 06

B.Koper

2640/2001

Pokrivanje obveznosti obr.sred.

11. dec. 01

1.000.000.000,00

SIT

875.000.000,00

jan. 07

B.Koper

2641/2001

Obnova eleznikih
vozil

11. dec. 01

1.580.035.000,00

SIT

1.580.035.000,00

jan. 08

Skupaj
dolgoro�ni
krediti doma�ih
bank:

24.548.500.000,00
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STANJE KRATKORO�NIH KREDITOV, NAJETIH PRI DOMA�IH BANKAH,
NA DAN 31.12.2003
Upnik

t. kreditne
pogodbe

Namen
pogodbe

Datum sklenitve
kreditne pogodbe

Pogodbeni
znesek

Valuta

Stanje kredita na
dan 31.12.2003 v SIT

Datum
zapadlosti
kredita

NLB

101200363

Za teko�o likvidnost

1.10.02

750.000.000,00

SIT

750.000.000,00

mar.04

NLB

111200214

Za teko�o likvidnost

12.8.02

1.000.000.000,00

SIT

1.000.000.000,00

mar.04

NLB

111200017

Za teko�o likvidnost

1.10.02

500.000.000,00

SIT

500.000.000,00

mar.04

NLB

111200250

Za teko�o likvidnost

4.6.02

1.600.000.000,00

SIT

71.550.000,00

mar.04

NLB

111200291

Za teko�o likvidnost

17.12.02

900.000.000,00

SIT

900.000.000,00

mar.04

NLB

111300060

Za teko�o likvidnost

8.4.02

450.000.000,00

SIT

450.000.000,00

mar.04

NLB

111300094

Za teko�o likvidnost

3.6.03

450.000.000,00

SIT

450.000.000,00

mar.04

5.650.000.000,00
Abanka

405892

Za teko�o likvidnost

17.4.03

450.000.000,00

4.121.550.000,00
SIT

450.000.000,00

450.000.000,00

mar.04

450.000.000,00

Gor.banka

023F059383-52

Za teko�o likvidnost

13.1.03

150.000.000,00

SIT

150.000.000,00

mar.04

Gor.banka

023F059383-47

Za teko�o likvidnost

29.8.02

300.000.000,00

SIT

300.000.000,00

mar.04

Gor.banka

023F059383-48

Za teko�o likvidnost

29.8.02

450.000.000,00

SIT

450.000.000,00

mar.04

Gor.banka

023F059383-49

Za teko�o likvidnost

7.10.02

250.000.000,00

SIT

250.000.000,00

mar.04

Gor.banka

023F059382-50

Za teko�o likvidnost

13.1.03

290.000.000,00

SIT

290.000.000,00

mar.04

Gor.banka

023F059383-51

Za teko�o likvidnost

13.1.03

400.000.000,00

SIT

400.000.000,00

mar.04

Gor.banka

023F059383-53

Za teko�o likvidnost

9.6.03

450.000.000,00

SIT

450.000.000,00

mar.04

2.290.000.000,00

2.290.000.000,00

Krekova b.

1350-02

Za teko�o likvidnost

6.6.03

1.100.000.000,00

SIT

1.100.000.000,00

mar.04

Krekova b.

1360-02

Za teko�o likvidnost

2.12.02

299.950.000,00

SIT

299.950.000,00

mar.04

1.399.950.000,00

1.399.950.000,00

SZKB

N 140/03-KK/LJ

Za teko�o likvidnost

4.7.03

200.000.000,00

SIT

200.000.000,00

mar.04

SZKB

N 58-03-KK-LJ

Za teko�o likvidnost

1.4.03

200.000.000,00

SIT

200.000.000,00

mar.04

400.000.000,00
B.Koper

453-3-7699450

Za teko�o likvidnost

3.3.03

250.000.000,00

400.000.000,00
SIT

250.000.000,00
Nova KBM

13671/22

Za teko�o likvidnost

14.8.03

1.200.000.000,00

40495

Za teko�o likvidnost

5.2.03

340.000.000,00
340.000.000,00

Skupaj
kratkoro�ni
krediti doma�ih
bank:

mar.04

250.000.000,00
SIT

1.200.000.000,00
B.Celje

250.000.000,00

1.200.000.000,00

mar.04

1.200.000.000,00
SIT

340.000.000,00
340.000.000,00

10.451.500.000,00

mar.04
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Priloga 2
DOLGORO�NI KREDITI, KI SO PREDVIDENI ZA PRED�ASNO ODPLA�ILO E
NEZAPADLIH OBVEZNOSTI
1.) Dobaviteljski krediti
Upnik

Contex GmbH Lj

t. kreditne
pogodbe

109/2001

Namen pogodbe

nakup ro�nih

Datum sklenitve
kreditne pogodbe

Pogodbeni
znesek

Valuta

Stanje kredita na
dan 31.12.2003 v
SIT

Datum
zapadlosti
kredita

5.12.01

18.000.000,00

SIT

9.000.000,00

jan. 05

3.1.02

42.274.950,00

SIT

20.783.433,75

dec. 06

podbija�ev Cobra

Gorenje d.d. Velenje

114/2001;An.1

nakup ra�uanlnikov in
tiskalnikov

Iskra Sistemi d.d. Lj

023/01

nakup merilne opreme

24.1.02

21.474.916,00

SIT

16.702.712,00

maj. 07

Micom Electronics

122/01

nakup merilne opreme

24.1.02

2.799.999,00

SIT

2.099.999,25

apr. 05

001/2002

nakup merilne opreme

24.1.02

9.243.964,50

SIT

8.088.468,94

jan. 07

210561/02

financiranje nakupa

14.6.02

242.003,39

EUR

50.119.874,00

jul. 07

14.6.02

55.398,28

EUR

11.472.494,20

jul. 07

14.6.02

126.933,62

EUR

26.295.977,50

jul. 07

14.6.02

55.398,28

EUR

11.473.204,90

jul. 07

14.6.02

126.933,62

EUR

26.295.977,50

jul. 07

3.1.02

42.274.950,00

SIT

7.844.121,29

dec. 06

d.o.o. Lj

Gorenje GTI d.d.
Velenje

debis AC Leasing
d.o.o. Lj

debis AC Leasing

vozil

210562/02

d.o.o. Lj

debis AC Leasing

vozil

210564/02

d.o.o. Lj

debis AC Leasing

210566/02

financiranje nakupa
vozil

210567/02

d.o.o. Lj

Gorenje d.d. Velenje

financiranje nakupa
vozil

d.o.o. Lj

debis AC Leasing

financiranje nakupa

financiranje nakupa
vozil

114/2001;An.1

nakup ra�uanlnikov in
tiskalnikov

Skupaj:

190.176.263,33

2.) Krediti do doma�ih bank
Upnik

NLB d.d. Ljubljana

t. kreditne
pogodbe

6601018

Datum sklenitve
Namen pogodbe

kreditne
pogodbe

Pokrivanje te�.razlik -

Pogodbeni
znesek

Valuta

Stanje kredita na
dan 31.12.2003 v SIT

Datum
zapadlosti
kredita

26.7.02

11.700.000,00

EUR

2.285.943.272,24

sept. 10

17.10.96

26.059,61

USD

809.522,90

okt. 08

17.10.96

24.706.153,57

USD

1.301.605.513,83

dec. 06

17.10.96

9.061.759,76

DEM

336.065.427,70

dec. 06

15.6.89

500.000.000,00

JPY

885.400.000,00

jun. 04

Siemens

NLB d.d. Ljubljana

083/84OBVUS

Refinanciranje-finan�ni
sporazum

NLB d.d.

9468

Ljubljana*

NLB d.d. Ljubljana

Refinanciranje-finan�ni
sporazum

9469

Refinanciranje-finan�ni
sporazum

Eurofima Basel

2064/89

Nakup 5 potnikih
vagonov

Skupaj:

Vse skupaj:

4.809.823.736,67

5.000.000.000,00 SIT

* del celotnega
kredita v viini
1.433.746.213,40
SIT

Ljubljana,
30.03.2004
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VLADA
2135.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o organih v sestavi ministrstev

Na podlagi 21. člena, drugega odstavka 22. člena,
petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih
v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS,
št. 58/03) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja
naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo
delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje
delavcev pri upravljanju, stavko ter varnost in zdravje pri
delu, naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem Zakona
o socialnem varstvu in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
ter drugih predpisov, ki določajo javna pooblastila ali druge
naloge izvajalcev socialno varstvene dejavnosti ter druge
naloge socialne inšpekcije, naloge inšpekcijskega nadzora
nad zakonitostjo dela izvajalcev postopkov za ugotavljanje
in potrjevanje poklicnih kvalifikacij ter zakonitostjo in strokovnostjo dela komisij ter nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in
predpisov, ki to izrecno določajo.«.
2. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 10. člena se črta
besedilo »eksplozivov,« in besedilo »in tajnih podatkov«, v
drugem stavku pa se pred piko doda besedilo »in inšpekcija
za sistem javnih uslužbencev.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-22/2003-4
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0087
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2136.

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Na podlagi 8. člena in prve ter pete točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo
ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen
naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati pod-
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jetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov
(v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se
morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu:
NMB-95), 98-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-98), plinsko olje (v nadaljnjem besedilu: D-2) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu:
KOEL).
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena
tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja
brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:

kjer pomeni:
Pt: modelska cena naftnega derivata v SIT/liter
ρ gostota naftnega derivata (za motorne bencine znaša
0,755 kg/liter, za D-2 in KOEL 0,845 kg/liter)
r: prispevek za blagovne rezerve v SIT/liter, ki ga na
podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah z uredbo
določi Vlada Republike Slovenije
M: marža distributerjev, kot je navedena v 12. in 13. členu te uredbe
i : dnevni podatek; i =1,2,3,…,n
t : 14-dnevni interval tekočega obdobja
n : n = 14; spremljamo 14-dnevna povprečja (dejansko
je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij)
e: 1 USD = x SIT; dnevni tečaj Banke Slovenije (srednji
za devize)
CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna
vrednost v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan)
4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v SIT/liter, korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
5. člen
Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski
ceni Pt dodajo v skladu z veljavnimi predpisi vse fiskalne
obremenitve. Drobnoprodajna cena se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno mesto. S ponovnim
preračunom dobimo po odbitku vseh fiskalnih obremenitev
najvišjo korigirano prodajno ceno brez dajatev P*t, ki se lahko
uveljavi na trgu v obdobju t+1.
Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot
ga predvideva prejšnji odstavek tega člena, se korigirana
prodajna cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot
najvišja prodajna cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t+1
(P*t = Pt).
6. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in prejšnjega člena te uredbe se neposredno uporablja za NMB-95, D-2 in
KOEL.
Za NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se
uporablja modificiran postopek, ki je določen v 7. členu te
uredbe.
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7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za
NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med cenama
NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (NWE
barges FOB Rotterdam, Vir: Platt's European Marketscan).
Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se
smiselno uporabljajo določbe prejšnjih členov.
8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;
b) modelska cena v SIT/tono se izračuna tako, da se
vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega
dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za
katere so na razpolago podatki;
c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem
tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi
devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena izračuna za 10 dni, in
sicer od ponedeljka v tednu x do vključno petka v tednu x+1.
V primeru, da je zaradi državnih praznikov ali dela prostih
dni oziroma zaradi drugega vzroka na razpolago manj kot
10 podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi
razpoložljivih podatkov, za kar se štejejo podatki o borznih
kotacijah CIF Mediteran – High in podatki o deviznem tečaju,
ki so objavljeni najkasneje do ponedeljka v tednu x+2, in sicer
do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske cene
štejejo kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena, izražena v SIT/tono, se
preko gostote ( ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v
SIT/liter ter se ji prišteje v SIT/liter izražen prispevek za blagovne rezerve in v SIT/liter izražena bruto marža.
9. člen
Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x+2 in
velja do vključno ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so
dolžni že v ponedeljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene
obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.
V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+2 v Republiki
Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji
dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se lahko na trgu
v tem primeru uveljavi drugi naslednji delovni dan.
10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v USD/tono: 1 decimalno mesto (vhodni
podatek)
– tečaj Banke Slovenije: 4 decimalna mesta (vhodni
podatek)
– borzna cena derivata v SIT/liter: zaokrožitev na 3
decimalna mesta
– modelska cena: zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– prodajna cena brez dajatev: zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– drobnoprodajna cena: zaokrožitev na 1 decimalno
mesto.
11. člen
Za prvi izračun prodajne cene brez dajatev, ki se lahko v
skladu s to uredbo uveljavi na trgu, se pri izračunu izhodiščne
najvišje modelske cene v SIT/liter po obrazcu iz 3. člena te
uredbe uporabi kot 14-dnevno povprečje t obdobje od vključno 26. aprila do vključno 7. maja 2004.
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12. člen
Za prvi izračun marže v skladu s to uredbo se upoštevajo marže, ki veljajo v obdobju od vključno 27. aprila do vključno 10. maja 2004. Nova marža se uveljavi 11. maja 2004.
13. člen
Marža se spreminja ob spremembah prodajne cene v
skladu s spremembami povprečnega tečaja EURA do tolarja,
in sicer za polovico spremembe.
Sprememba marže se izračuna na naslednji način: povprečni tečaj EURA do tolarja v obdobju t se deli s povprečnim
tečajem EURA do tolarja v obdobju t-1, od dobljenega količnika se odšteje 1, rezultat se pomnoži s koeficientom 0,5 in
k dobljenemu zmnožku se prišteje 1.
Nova marža v obdobju t+1 se izračuna tako, da se marža iz obdobja t pomnoži s faktorjem iz prejšnjega odstavka
in zaokroži na 3 decimalna mesta. Vsi vmesni preračuni se
izračunajo na 3 decimalna mesta.
Povprečni tečaj EURA do tolarja je vsota vseh objavljenih dnevnih tečajev (srednji tečaj Banke Slovenije), in sicer
brez nedelj in državnih praznikov, v obdobju t-1 oziroma t,
deljena s številom objavljenih tečajev in zaokrožena na štiri
decimalna mesta.
Za mehanizem preračuna spremembe marže se smiselno uporabljajo določila 3., 8., 9., 10. in 11. člena te uredbe.
Prva sprememba marže v skladu s to uredbo se uveljavi
pri prvem izračunu prodajne cene brez dajatev, pri čemer
se za t-1 šteje obdobje od vključno 12. aprila do vključno
23. aprila 2004.
14. člen
Prodajne cene naftnih derivatov, ki veljajo ob uveljavitvi
te uredbe, veljajo do določitve novih cen iz 3., 11., 12. in
prejšnjega člena te uredbe.
15. člen
Ta uredba začne veljati 3. maja 2004.
Št. 382-15/2001-10
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0005
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2137.

Uredba o oblikovanju cen učbenikov

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in
storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni
list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cen
učbenikov, delovnih zvezkov, zbirk nalog oziroma vaj in atlasov (v nadaljnjem besedilu: učbeniki), ki jih s sklepom potrdi
pristojni strokovni svet in so edini učbeniki za posamezen
predmet v določenem razredu, letniku ali programu.
2. člen
Najvišje drobnoprodajne cene (v nadaljnjem besedilu:
cene) učbenikov za splošno izobraževalne predmete, ki
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veljajo na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se lahko povišajo največ za 3,2%.
Cene učbenikov za strokovne predmete za nižje poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje
šole, ki veljajo na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se
lahko povišajo največ za 4,2%, pri čemer nova cena ne sme
presegati 4.300 tolarjev.
Cene učbenikov, katerih sestavni deli so kosi lesa, bakra, nerjaveče žice ipd., se lahko povišajo največ za 4,2%.
Cene učbenikov, ki jih je Vlada Republike Slovenije določila po 1. januarju 2004, se ne smejo povišati.
3. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih
učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) morajo ministrstvo, pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
obvestiti o povišanju cen učbenikov najkasneje 8 dni pred
uveljavitvijo višje cene.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. vrsto učbenika;
4. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je
učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
5. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
6. ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih
pol;
7. leto izdaje;
8. čas veljavnosti učbenika;
9. število izvodov – naklada;
10. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število
strani, format in podobno);
11. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
12. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o
potrditvi učbenika;
13. ceno učbenika, ki velja na tržišču na dan uveljavitve
te uredbe;
14. novo ceno učbenika, oblikovano v skladu s to
uredbo;
15. odstotek povišanja cene;
16. datum uveljavitve višje cene na tržišču.
Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu nova cena za
posamezni učbenik ni povišana v skladu s to uredbo, o tem
obvesti zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, kot ju določi ministrstvo. Do odprave napake višje cene
ni mogoče uveljaviti na tržišču.
4. člen
Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil
pristojni strokovni svet in je edini učbenik za posamezen
predmet v določenem razredu, letniku ali programu, na tržišču pa se pojavlja prvič (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik),
mora zavezanec vložiti vlogo na ministrstvo. Vloga mora poleg podatkov in prilog, določenih v 1. do 12. točki drugega
odstavka prejšnjega člena, vsebovati še:
1. kalkulativne elemente drobnoprodajne cene z:
– normativi za papir in drugi material,
– normativi za stroške tiska in grafične storitve,
– normativi za avtorske honorarje,
– nabavno ceno za založbo (fco založba),
– stroški založnika (podrobna razčlenitev in klasifikacija),
– zneski subvencij, prejetih s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– davkom na dodano vrednost,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na
dodano vrednost;
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2. pogodbe, sklenjene s tiskarno, ali račune tiskarne;
3. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni ostali proizvajalni stroški;
4. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji.
5. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga iz prejšnjega člena
ni popolna, o tem obvesti zavezanca. Ministrstvo lahko od
zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so
ti potrebni za rešitev vloge. Zavezanec mora na način in v
roku, ki ju določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje,
da vloga ni bila vložena.
6. člen
Sklep o določitvi cene novega učbenika izda Vlada
Republike Slovenije.
7. člen
Če se zaradi povišanja tečaja tuje valute poviša uvozna
cena učbenika, se lahko njegova cena poviša ne glede na
določbe 2. člena te uredbe. Zavezanec mora o tem obvestiti
ministrstvo najkasneje 8 dni pred uveljavitvijo višje cene. Obvestilo mora poleg podatkov in prilog iz drugega odstavka
3. člena te uredbe vsebovati tudi dokumentacijo, iz katere je
razvidna tečajna razlika.
Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega odstavka nova cena za posamezni učbenik ni povišana v skladu
povišanjem tečaja tuje valute, o tem obvesti zavezanca. Ta
mora napako odpraviti v roku in na način, kot ju določi ministrstvo. Do odprave napake višje cene ni mogoče uveljaviti
na tržišču.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 39/03).
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 387-04/2001-4
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0007
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2138.

Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza
potnikov po železnici v notranjem potniškem
prometu

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in
storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni
list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov
po železnici v notranjem potniškem prometu
1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in
uporabljene na tržišču na dan 30. 4. 2004, se povečajo za
največ 6 odstotkov.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu (Uradni list RS, št. 62/03).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 385-03/2001-6
Ljubljana, dne 22. marca 2004.
EVA 2004-2111-0004
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5. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja
2004.
Št. 331-11/2001-5
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0212
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2140.
2139.

Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno
ureditvijo trga za mleko in mlečne izdelke

Na podlagi 5., 6. in 8. člena ter v zvezi z 21., 26. in
126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo
trga za mleko in mlečne izdelke
1. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba določa izvajanje ukrepov, ki so urejeni v
pravnih aktih Sveta in Komisije Evropskih Skupnosti s področja skupne ureditve trga za mleko in mlečne izdelke.
(2) Pravni akti po prejšnjem odstavku so:
– uredbe Sveta Evropskih Skupnosti o skupni ureditvi
trga za mleko in mlečne izdelke, z vsemi spremembami,
– uredbe Komisije Evropskih Skupnosti o skupnih podrobnih pravilih za uporabo Uredb Sveta o skupni ureditvi
trga za mleko in mlečne izdelke, z vsemi spremembami.
2. člen
(pristojni organ)
Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena je pristojna
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana.
3. člen
(pristojnost ministra)
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za gospodarstvo, in ministrom, pristojnim za zdravje, izdaja obrazce in druge akte za tehnično izvajanje ukrepov
iz 1. člena te uredbe.
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z začetkom uporabe te uredbe prenehajo veljati določbe prve, druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka
1. člena, II. Poglavje: Cene, III. Poglavje: Intervencijski odkup, IV. Poglavje: Podpora za skladiščenje in V. Poglavje:
Pospeševanje prodaje mleka in mlečnih izdelkov Uredbe o
ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št.
111/00, 37/02 in 23/04).

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o
dumpinškem in subvencioniranem uvozu

Na podlagi 16. člena Zakona o varstvu konkurence
(Uradni list RS, št. 18/93, 56/99 – ZPOmK in 110/2002
– ZVPot-A) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o dumpinškem
in subvencioniranem uvozu
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o dumpinškem in subvencioniranem uvozu (Uradni list RS,
št. 38/94).
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 332-12/2004-1
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0064
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2141.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o
zaščitnih ukrepih

Na podlagi 1. in 12. točke drugega odstavka 3. člena
Zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi
Svetovne trgovinske organizacije (Uradni list RS – MP, št.
10/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o zaščitnih
ukrepih
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
zaščitnih ukrepih (Uradni list RS, št. 84/00).
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
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Št. 337-05/2004-1
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0066
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2142.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o
določitvi mejnih prehodov, na katerih kontrolo
prehajanja oseb in blaga čez državno mejo
opravljajo carinski organi

Na podlagi 7. točke 3. člena Zakona o carinski službi
(Uradni list RS, št. 56/99, 52/02 – ZDU-1 in 110/02 – ZGO-1)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi
mejnih prehodov, na katerih kontrolo prehajanja
oseb in blaga čez državno mejo opravljajo
carinski organi
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o določitvi mejnih prehodov, na katerih kontrolo prehajanja
oseb in blaga čez državno mejo opravljajo carinski organi
(Uradni list RS, št. 111/00).
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 285-08/2004-1
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0096
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2143.

Uredba o določitvi carinskih uradov v
Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in
krajevni pristojnosti

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02 – ZDU-1 in 110/02
– ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi carinskih uradov v Republiki
Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni
pristojnosti
1. člen
Ta uredba določa carinske urade Carinske uprave Republike Slovenije in njihove sedeže ter njihovo krajevno pristojnost glede na območja upravnih enot, določena z Uredbo
o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 75/94, 8/96 in 39/03).

Uradni list Republike Slovenije

so:

2. člen
Carinski uradi Carinske uprave Republike Slovenije

1. Carinski urad Brežice, s sedežem na Obrežju, za
območje upravnih enot: Brežice, Krško in Sevnica, razen
za območje mejnih prehodov Orešje, Rakovec, Stara vas
– Bizeljsko in Nova vas ob Sotli;
2. Carinski urad Celje, s sedežem v Celju, za območje
upravnih enot: Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje,
Zagorje ob Savi in Žalec ter območje mejnih prehodov Orešje, Rakovec, Stara vas – Bizeljsko in Nova vas ob Sotli;
3. Carinski urad Dravograd, s sedežem v Dravogradu,
za območje upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec;
4. Carinski urad Jesenice, s sedežem na Jesenicah, za
območje upravnih enot: Jesenice, Radovljica in Tržič;
5. Carinski urad Koper, s sedežem v Kopru, za območje
upravnih enot: Izola, Koper in Piran;
6. Carinski urad Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za
območje upravnih enot: Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Škofja Loka, Trebnje in Vrhnika,
razen za območje mejnih prehodov Babno Polje, Novi kot in
Podplanina;
7. Carinski urad Maribor, s sedežem v Mariboru, za območje upravnih enot: Lenart, Maribor, Pesnica, Ptuj, Ruše in
Slovenska Bistrica;
8. Carinski urad Murska Sobota, s sedežem v Murski
Soboti, za območje upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota in Ormož;
9. Carinski urad Nova Gorica, s sedežem v Vrtojbi, za
območje upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in
Tolmin;
10. Carinski urad Sežana, s sedežem v Sežani, za
območje upravnih enot: Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana,
ter območje mejnih prehodov Babno Polje, Novi kot in Podplanina.
3. člen
Ne glede na 2. člen te uredbe je za celotno območje
Republike Slovenije pristojen:
– Carinski urad Nova Gorica za zbiranje, preverjanje,
analiziranje, hrambo in posredovanje statističnih podatkov o
blagovni menjavi med državami članicami Evropske unije ter
za zapiranje, nadzor ter opravljanje ostalih nalog s področja
tranzitnih postopkov;
– Carinski urad Jesenice za upravljanje sistema kvot in
podatkovne baze TARIC;
– Carinski urad Murska Sobota za pobiranje proizvodnih
dajatev za sladkor.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem
sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 111/00 in
29/04).
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 024-14/2004-2
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0097
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2144.

Uredba o določitvi mejnega prehoda za
obmejni promet Brezovica pri Gradinu
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Uredba o določitvi mejnega prehoda za
obmejni promet Drenovec

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Brezovica pri Gradinu

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Drenovec

1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod
za obmejni promet Brezovica pri Gradinu na meji z Republiko
Hrvaško.

1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod
za obmejni promet Drenovec na meji z Republiko Hrvaško.

2. člen
Mejni prehod začne obratovati dne 30. 4. 2004.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-12/2001-17
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0092

2. člen
Mejni prehod začne obratovati dne 30. 4. 2004.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 280-12/2001-18
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0094
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2145.

Uredba o določitvi mejnega prehoda za
obmejni promet Rakitovec

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Rakitovec
1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod
za obmejni promet Rakitovec na meji z Republiko Hrvaško.
2. člen
Mejni prehod začne obratovati dne 30. 4. 2004.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-12/2001-21
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0093
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2147.

Uredba o določitvi mejnega prehoda za
obmejni promet Nova vas ob Sotli

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Nova vas ob Sotli
1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod
za obmejni promet Nova vas ob Sotli na meji z Republiko
Hrvaško.
2. člen
Mejni prehod začne obratovati dne 30. 4. 2004.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-12/2001-19
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0095
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uredba o določitvi mejnega prehoda za
obmejni promet Novi Kot

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Novi Kot
1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod
za obmejni promet Novi Kot na meji z Republiko Hrvaško.
2. člen
Mejni prehod začne obratovati dne 30. 4. 2004.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-12/2001-20
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0096
Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
2150.

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,
7/94 – 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-8/04-5 z dne 8. 3. 2004 je Vlada
Republike Slovenije na 66. seji, dne 18. 3. 2004 sprejela

SKLEP
o razrešitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v Trstu
1. člen
Črtomir Špacapan se razreši dolžnosti generalnega
konzula Republike Slovenije v Trstu.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 392/03
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
EVA 2004-1811-0128
Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2149.

Uredba o določitvi mejnega prehoda za
obmejni promet Novokračine

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Novokračine
1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod za obmejni promet Novokračine na meji z Republiko
Hrvaško.
2. člen
Mejni prehod začne obratovati dne 30. 4. 2004.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-12/2001-22
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0097
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Sklep o razrešitvi generalnega konzula
Republike Slovenije v Trstu

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2151.

Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost
in določitvi višine dodatka za tujo nego in
pomoč

Za izvrševanje Zakona o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o valorizaciji nadomestila za invalidnost
in določitvi višine dodatka za tujo nego
in pomoč
I
Nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od 1. 4.
2004 55.675,20 SIT.
II
Dodatek za tujo nego in pomoč po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od
1. 4. 2004:
– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 31.814,40 SIT in
– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 15.907,20 SIT.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 195-00/2001-4
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2611-0024
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2152.

Sklep o sodelovanju in delitvi dela med
Carinsko upravo Republike Slovenije in
Statističnim uradom Republike Slovenije pri
izvajanju statističnega raziskovanja Intrastat v
Republiki Sloveniji

Na podlagi 21. člena in v povezavi z 2. členom Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94
– ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o sodelovanju in delitvi dela med Carinsko
upravo Republike Slovenije in Statističnim
uradom Republike Slovenije pri izvajanju
statističnega raziskovanja Intrastat
v Republiki Sloveniji
1. člen
Statistični urad Republike Slovenije in Carinska uprava
Republike Slovenije medsebojno sodelujeta pri izvajanju statističnega raziskovanja Intrastat (v nadaljevanju: Intrastat),
to je statistike blagovne menjave med državami članicami
Evropske unije.
2. člen
Statistični urad Republike Slovenije je nosilec statističnega raziskovanja ter vodi in nadzoruje celoten sistem tako,
da:
– je odgovoren za metodologijo Intrastata in za implementacijo metodoloških sprememb in sprememb statistične
zakonodaje za Intrastat v programske rešitve;
– upravlja z registrom za Intrastat in je odgovoren za
vzpostavitev in vzdrževanje zajetja za Intrastat;
– izvaja kontrolo kakovosti podatkov in ocene podatkov;
– je odgovoren za razvoj programskih rešitev za Intrastat in njihovo nadgradnjo;
– je v celoti odgovoren za diseminacijo zunanjetrgovinskih statističnih podatkov vsem uporabnikom na nacionalni,
evropski in mednarodni ravni;
– pripravlja in osvežuje gradiva, navodila in druga pojasnila za poročevalske enote ter vzdržuje spletno stran za
Intrastat v okviru spletnih strani Statističnega urada;
– je odgovoren za izobraževanje lastnih kadrov za izvajanje Intrastata in nudi vso potrebno pomoč in znanje pri
izobraževanju kadrov Carinske uprave Republike Slovenije.
3. člen
Carinska uprava Republike Slovenije zagotavlja izvajanje operativnih in vsebinskih nalog, in sicer:
– zbira in vnaša podatke za vse poročevalske enote v
Sloveniji;
– opravlja kontrolo zajetja podatkov na podlagi izpisov
poročevalskih enot iz registra za Intrastat;
– opravlja vsebinske kontrole podatkov s pomočjo interaktivne programske rešitve;
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– dopolnjuje register za Intrastat s podatki, ki zadevajo
sodelovanje s poročevalskimi enotami;
– nudi brezplačno pomoč poročevalskim enotam in
drugim uporabnikom v smislu podajanja osnovnih informacij
glede programske in strojne opreme, metodologije in uvrščanja blaga v Kombinirano nomenklaturo;
– pošilja opomine poročevalskim enotam, ki zamujajo s
poročanjem ali ki nepopolno ali sploh ne poročajo;
– arhivira papirne obrazce za obdobje, kot je določeno
v evropski zakonodaji za Intrastat;
– ureja spletne strani spletišča Intrastat, ki je namenjeno vključevanju poročevalskih enot v poročanje, spletnemu
poročanju in nadzoru elektronskih pošiljk podatkov;
– skrbi za izobraževanje in preverjanje znanja delavcev
v organizacijski enoti za Intrastat.
4. člen
Carinska uprava Republike Slovenije in Statistični urad
Republike Slovenije o podrobnejši določitvi nalog in ostalih
medsebojnih razmerjih skleneta poseben sporazum.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja od 1. maja 2004 dalje.
Št. 053-00/2004-1
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0101
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2153.

Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na
Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2004/
2005

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – prečiščeno besedilo)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi
v Ljubljani v študijskem letu 2004/2005
I
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepu,
sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v
Ljubljani 13. aprila 2004, tako da se na naslednjih članicah
univerze vpis omeji:
1. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN
TELEVIZIJO:
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Dramska igra in umetniška beseda,
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Gledališka in radijska režija,
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Filmska in televizijska režija;
2. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST:
– 15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Slikarstvo,
– 7 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kiparstvo,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje,
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– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Restavratorstvo;
3. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Biotehnologija,
– 90 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Kmetijstvo – agronomija in hortikultura,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Krajinska arhitektura,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi
viri,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Živilska tehnologija;
4. EKONOMSKA FAKULTETA:
– 400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Visoka poslovna šola;
5. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Arhitektura;
6. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE:
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem programu Družboslovna informatika,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija – analitsko-teoretska smer,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija – smer družboslovna informatika,
– 28 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem
programu Politologija – smer obramboslovje,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Novinarstvo,
– 23 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem
programu Novinarstvo,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Novinarstvo,
– 33 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem
programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kulturologija,
– 6 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje
v 3. letniku;
7. FAKULTETA ZA FARMACIJO:
– 135 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Farmacija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Laboratorijska biomedicina;
8. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO:
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Geodezija,
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Gradbeništvo;
9. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO:
– 115 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Varstvo pri delu in požarno varstvo;
10. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
– 180 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Računalništvo in informatika,
– 135 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Računalništvo in informatika;
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11. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO:
– 130 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Socialno delo,
– 65 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem
programu Socialno delo,
– 300 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem
programu Socialno delo v 4. letniku;
12. FAKULTETA ZA ŠPORT:
– 160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Športna vzgoja;
13. FAKULTETA ZA UPRAVO:
– 400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Javna uprava (v Ljubljani),
– 100 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Uprava;
14. FILOZOFSKA FAKULTETA:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo,
– 33 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Arheologija,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Pedagogika – smer andragogika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika – smer pedagogika,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Psihologija,
– 90 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija kulture,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Umetnostna zgodovina,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Umetnostna zgodovina,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Zgodovina,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Zgodovina,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Slovenski jezik in književnost,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Bibliotekarstvo,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Geografija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Geografija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Nemški jezik in književnost,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Nemški jezik in književnost,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Španski jezik in književnost,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Ruski jezik in književnost,
– 40 vpisnih mest za redni enopredmetni univerzitetni
program Prevajalstvo – usmeritev angleščina-nemščina,
– 20 vpisnih mest za redni enopredmetni univerzitetni
program Prevajalstvo – usmeritev angleščina-italijanščina;
15. MEDICINSKA FAKULTETA:
– 200 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Medicina,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Stomatologija;
16. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA:
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje tekstilij in oblačil,
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– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Grafična tehnika;
17. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Razredni pouk – Ljubljana,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Socialna pedagogika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Likovna pedagogika,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Defektologija,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Predšolska vzgoja,
– 30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Predšolska vzgoja,
– 90 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Predšolska vzgoja v 3. letniku;
18. VETERINARSKA FAKULTETA:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Veterinarstvo;
19. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO:
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Zdravstvena nega,
– 90 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Zdravstvena nega,
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Babištvo,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Delovna terapija,
– 45 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Radiologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Sanitarno inženirstvo,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Fizioterapija.
II
Vlada Republike Slovenije ni dala soglasja k sklepu,
sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v
Ljubljani 13. aprila 2004, za omejitev vpisa na:
1. Akademiji za likovno umetnost:
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Slikarstvo,
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu; Restavratorstvo
2. Biotehniški fakulteti:
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Biologija;
3. Fakulteti za družbene vede:
– za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Družboslovna informatika,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Sociologija – kadrovsko menedžerska smer,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Politologija – teoretsko analitska smer,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Politologija smer obramboslovje,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje;
4. Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo:
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Geodezija;
5. Filozofski fakulteti:
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem
programu Bibliotekarstvo,
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem
programu Etnologija in kulturna antropologija,
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem
programu Filozofija,
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– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem programu Italijanski jezik in književnost,
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem programu Primerjalna književnost in literarna teorija,
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem
programu Prevajalstvo – smer nemščina/angleščina, francoščina, italijanščina.
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za
tujce se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po
posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad
številom vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike
Slovenije.

nije.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 624-00/2000-12
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0059
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2154.

Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na
Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2004/
2005

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – prečiščeno besedilo)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi
v Mariboru v študijskem letu 2004/2005
I
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepu,
sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 13. aprila 2004
tako, da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA:
– 330 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Poslovna ekonomija;
2. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Medijske komunikacije,
– 150 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Računalništvo in informatika;
3. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE:
– 140 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Organizacija in management sistemov,
– 190 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Organizacija in management;
4. FAKULTETA ZA POLICIJSKO-VARNOSTNE VEDE:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Varstvoslovje,
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Varstvoslovje,
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– 50 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem
programu Varstvoslovje v 3. letniku;
5. MEDICINSKA FAKULTETA:
– 80 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Splošna medicina;
6. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
enopredmetnem programu Razredni pouk,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Glasbena pedagogika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Nemški jezik s književnostjo,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo in …,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Filozofija in …,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Geografija in …,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Nemški jezik s književnostjo in …,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika in...,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija in …,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Zgodovina in …,
– 45 vpisnih mest za redni univerzitetni nepedagoški
program Prevajanje in tolmačenje – angleščina,
– 45 vpisnih mest za redni univerzitetni nepedagoški
program Prevajanje in tolmačenje – nemščina,
– 75 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Predšolska vzgoja,
– 45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Predšolska vzgoja;

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – prečiščeno besedilo)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli
za upravljanje in poslovanje v Novem mestu
v študijskem letu 2004/2005
I
Vlada Republike Slovenije ni dala soglasja k sklepu,
sprejetem na seji senata Visoke šole za upravljanje in poslovanje v Novem mestu 7. aprila 2004, o omejitvi vpisa za redni
študij po visokošolskem strokovnem programu Upravljanje
in poslovanje.
II
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom
vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije.

nije.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

Št. 624-00/2000-12
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0060
Vlada Republike Slovenije

7. PRAVNA FAKULTETA:
– 170 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
programu Pravo;
8. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA:
– 140 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Zdravstvena nega,
– 170 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Zdravstvena nega.
II
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za
tujce se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po
posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad
številom vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike
Slovenije.

nije.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

Št. 624-00/2000-12
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0056
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli
za upravljanje in poslovanje v Novem mestu v
študijskem letu 2004/2005

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2156.

Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi
na Primorskem v študijskem letu 2004/2005

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – prečiščeno besedilo)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi
na Primorskem v študijskem letu 2004/2005
I
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepu,
sprejetem na seji senata Univerze na Primorskem 14. aprila 2004 tako, da se na naslednjih članicah univerze vpis
omeji na:
1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER:
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kulturni študiji in antropologija;
2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER:
– 140 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Management;
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3. PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER:
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Razredni pouk,
– 45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Predšolska vzgoja;
4. TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM
PORTOROŽ:
– 120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Hotelirstvo in turizem;
5. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO:
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem programu Zdravstvena nega.
II
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem
študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih
mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.

nije.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 624-00/2000-12
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0061
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2157.

Pravilnik o izvajanju Zakona o nadzoru
državne meje

Na podlagi osmega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, drugega odstavka 13. člena, petega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 28. člena ter četrtega
odstavka 39. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni
list RS, št. 20/04 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za
notranje zadeve

PRAVILNIK
o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje
1. člen
Za izvrševanje Konvencije z dne 19. junija 1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985
med vladami Gospodarske unije Beneluxa, Zvezne republike Nemčije in Republike Francije o postopni odpravi kontrol
na skupnih mejah (UL L št. 239 z dne 22. 9. 2000, str. 13)
ta pravilnik določa označitev mejne črte, izdajanje odredbe
ministra o prepovedi dejavnosti ob mejni črti, ugotavljanje
in reševanje mejnih incidentov, območje mejnega prehoda,
namestitev avtomatskih fotografskih in snemalnih naprav,
način opravljanja mejne kontrole ter označevanje vstopa in
izstopa.
I. OZNAČITEV MEJNE ČRTE
2. člen
Ob prometnih povezavah na mejah, ki bodo po uveljavitvi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (v
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nadaljnjem besedilu: konvencija) v Republiki Sloveniji postale
notranje meje, in ki vodijo čez državno mejo v sosednje države se, v dogovoru s sosednjimi državami, na primernem
mestu na oddaljenosti od 150 do 250 metrov od mejne črte,
postavijo table velikosti 150 x 90 cm, modre barve z dvanajstimi zlato rumenimi zvezdami v krogu, v sredini je napis
sosednje države. Tablam so dodane dopolnilne table z navedbo oddaljenosti do mejne črte.
3. člen
Cestne in druge komunikacije ob mejni črti, kjer ni
mejnega prehoda, morajo biti označene z opozorilno tablo
velikosti 60x40 cm, bele barve s črnim robom, v zgornjem
delu je na sredini grb Republike Slovenije, velikosti 10 cm,
pod njim je napis POZOR in pod njim DRŽAVNA MEJA. Napisa sta v črni barvi, črke so velikosti 5 cm.
Opozorilna tabla opozarja na neposredno bližino mejne
črte in je postavljena na desno stran cestne ali druge komunikacije na primernem mestu pred mejno črto. Ob slabi preglednosti je lahko opozorilna tabla postavljena na levo stran
ali sta postavljeni dve opozorilni tabli vzporedno na vsako
stran komunikacije.
Kolikor je opozorilna tabla oddaljena od mejne črte več
kot 200 metrov se pod opozorilno tablo doda dopolnilna tabla
z navedbo oddaljenosti od mejne črte v metrih. Dopolnilna
tabla je velikosti 60 x 15 cm, bele barve s črno obrobo, napis
je v črni barvi, velikost črk je 7 cm.
Na cestnih povezavah, ki peljejo čez mejno črto, izven
uradno določenih mejnih prehodov, na mejah, ki bodo po
uveljavitvi konvencije postale zunanje meje, mora biti, poleg
opozorilne table iz prvega odstavka tega člena postavljen tudi
prometni znak št. II-3 »prepovedan promet v obeh smereh«.
Pod prometni znak se lahko namesti dopolnilna tabla, na kateri
je napis: »DOVOLJENO ZA UPRAVIČENCE, KI IMAJO POSEBNO DOVOLJENJE«. Prometni znak in dopolnilno tablo na
javnih cestah postavi in vzdržuje upravljalec ceste.
II. ODREDBA MINISTRA O PREPOVEDI DEJAVNOSTI
OB MEJNI ČRTI
4. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve izda odredbo
v skladu z drugim odstavkom 11. člena zakona o nadzoru
državne meje v primerih, ko pride do dogodkov ali pojavov,
ki ogrožajo javni red, ali se takšno ogrožanje utemeljeno
pričakuje.
Dogodki ali pojavi, ki ogrožajo javni red so dogodki, ki
se dogajajo ali obstaja verjetnost, da se bodo dogajali na
območju ob državni meji ali območju, ki je prostorsko ali
funkcionalno povezano z državno mejo ali dogodki, oziroma
dogajanja na območju več policijskih uprav v Republiki Sloveniji in so zlasti:
– množične kršitve javnega reda in miru;
– množična izvrševanja kaznivih dejanj;
– hujša kazniva dejanja zaradi katerih je umrla najmanj
ena oseba in se utemeljeno pričakovanje, da bi lahko bilo
žrtev še več;
– javna zbiranja na katerih se izraža oziroma izvaja
državljanska nepokorščina, večje organizirane stavke, javna
zbiranja, ki niso prijavljena, druga dejanja ob državni meji,
ki povzročajo večje ali daljše zastoje ali ki lahko povzročijo
množično nedovoljeno prehajanje državne meje ali mednarodne incidente;
– večje naravne nesreče;
– hujše nesreče, kot so strmoglavljenje letala, hujše
železniške nesreče in podobno;
– neposredna nevarnost terorističnih dejanj;
– hujši mejni incidenti ali neposredna nevarnost mejnega incidenta, ki bi lahko škodoval mednarodnemu ugledu
Republike Slovenije;
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– drugi dogodki in ravnanja, ki imajo vpliv na večje
število ljudi.
Odredba se izda za vnaprej določeno časovno obdobje.
Če to ni možno, se odredba izda za čas trajanja razlogov za
uvedbo tega ukrepa.
Pred uveljavitvijo je treba odredbo objaviti v sredstvih
javnega obveščanja, in sicer na TV Slovenija, na Radiu Slovenija, vsaj v treh časopisih, ki izhajajo dnevno in na medmrežju. O izdaji odredbe je potrebno obvestiti tudi Upravo
Republike Slovenije za civilno letalstvo, ki vsebino odredbe
objavi na način, ki je običajen v zračnem prometu. Enako se
objavi tudi preklic odredbe in prenehanje veljave odredbe, ki
je izdana za vnaprej določeno časovno obdobje.
III. UGOTAVLJANJE IN REŠEVANJE MEJNIH
INCIDENTOV
5. člen
Policisti, ki zaznajo ali zvedo za sum mejnega incidenta
morajo takoj storiti vse potrebno, da se zavarujejo sledovi
dejanja in drugi materialni dokazi v zvezi s sumom mejnega
incidenta in o tem poročajo generalni policijski upravi, ta pa
obvesti ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Poročilo o sumu mejnega incidenta mora vsebovati: dan
in uro storjenega dejanja, podatke o storilcu, kako, s čim in
kje je bilo dejanje storjeno, podatke o nastalih posledicah
in druge ugotovitve pomembne za nadaljnje ugotavljanje
mejnega incidenta.
Če državni organi ali druge osebe tujih držav z zračnim
plovilom kršijo zračni prostor ob mejni črti Republike Slovenije je potrebno poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navesti
tudi podatke: o opaženi vrsti in označbi letala, smeri, višini
in globini leta v notranjost zračnega prostora, vremenskih
razmerah, kraju s katerega je bila opažena kršitev, ter času
in smeri, v kateri je letalo zapustilo zračni prostor Republike
Slovenije. Določba se smiselno uporablja tudi za kršitve nedotakljivosti slovenskega morja in drugih voda.
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Za opravljanje ogleda se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja kazenski postopek. O ogledu se napiše zapisnik.
Če je potrebno se lahko opravi tudi rekonstrukcija
mejnega incidenta. Pri rekonstrukciji lahko sodelujejo tudi
predstavniki pristojnih organov sosednje države.
9. člen
Mejni incidenti se rešujejo:
– z dogovorom varnostnih organov obeh držav,
– po diplomatski poti,
– z delom mešanih komisij določenih z mednarodno
pogodbo.
10. člen
Reševanje mejnih incidentov z dogovorom varnostnih
organov obeh držav izvajajo pristojne policijske uprave ali generalna policijska uprava. Mejne incidente brez nastalih posledic ali z manjšimi posledicami rešuje pristojna policijska uprava
s pristojnimi organi sosednje države na podlagi predhodnega
dovoljenja generalne policijske uprave. Mejne incidente s hujšimi posledicami rešuje generalna policijska uprava.
Generalna policijska uprava o posledicah in rešitvah
mejnega incidenta obvesti ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve.
V primeru reševanja mejnih incidentov po diplomatski
poti policija pošlje vso dokumentacijo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve. Ta pa po diplomatski poti obvesti
pristojne organe sosednje države. O rešitvi obvesti generalno
policijsko upravo.
Kadar mejne incidente rešujejo mešane komisije morajo
pri delu upoštevati veljavne mednarodne pogodbe.
IV. OBMOČJE MEJNEGA PREHODA

7. člen
Če državni organ sosednje države obvesti policijo, da
je prišlo do suma mejnega incidenta na skupni državni meji
mora organizacijska enota policije, ki je bila o tem obveščena takoj, preko pristojne policijske uprave, poročati generalni
policijski upravi, ki odredi izvedbo nadaljnjih ukrepov.
Državni organ, ki ugotavlja mejni incident lahko pritegne k sodelovanju strokovnjake drugih državnih organov,
organizacij in družb.

11. člen
V območje mejnega prehoda sodi območje in neposredna okolica z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno
odvijanje prometa in učinkovito opravljanje mejne kontrole.
V območje mejnega prehoda na letališčih spadajo zlasti
prostor za opravljanje mejne kontrole, tranzitni prostori za
potnike v mednarodnem prometu, letališki plato, prostori za
prtljago ter drugi prostori in objekti, ki so potrebni za opravljanje mejne kontrole.
V območje mejnega prehoda za cestni promet spada
zlasti kraj, kjer se opravlja mejna kontrola, cestne in druge
komunikacije, bankine, parkirni prostori, skladišča in drugi
pomožni objekti, ki se nahajajo na območju med mejno črto
in krajem, kjer se opravlja mejna kontrola, ter drugi objekti,
ki so potrebni za opravljanje mejne kontrole.
V območje mejnega prehoda v pristanišču spada zlasti
fizično omejen del pristanišča, objekti potrebni za opravljanje mejne kontrole ali določen del obale, ki je potrebna za
opravljanje mejne kontrole in del morja okoli ladje, kjer je ta
vezana ali zasidrana.
V območje mejnega prehoda za železniški promet spada poleg tira še peron in funkcionalno omejen oziroma ločen
del železniškega postajališča, ki je namenjen potnikom in
prtljagi ter tovoru v železniškem prometu.

8. člen
Na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz poročila iz drugega
odstavka 5. člena tega pravilnika pristojni organ, ki ugotavlja
mejni incident praviloma opravi ogled kraja suma mejnega
incidenta, če je to mogoče.
Ogled je potrebno obvezno opraviti, če ima sum mejnega incidenta za posledico smrt ali telesno poškodbo osebe
ali nastanek večje materialne škode in v primeru posega tujih
državnih organov na ozemlju Republike Slovenije v osebno
svobodo državljanov Republike Slovenije.

12. člen
V odločbi s katero se določi območje mejnega prehoda
se navedejo:
– meje območja mejnega prehoda, če potekajo po mejah parcel se to opiše, kolikor meje območja mejnega prehoda potekajo drugače, kot potekajo meje parcel, je mejo
potrebno natančno opisati;
– parcelne številke območja zajetega v območje mejnega prehoda;
– objekti in naprave, na območju mejnega prehoda.

6. člen
Na podlagi poročila in podatkov iz prejšnjega člena generalna policijska uprava odloči ali bo sama ugotavljala mejni
incident ali bo to naložila krajevno pristojni policijski upravi ali
organu, ki je določen z mednarodno pogodbo.
Če generalna policijska uprava na podlagi podatkov o
sumu mejnega incidenta oceni, da je pri ugotavljanju mejnega incidenta potrebno sodelovanje ministrstva, pristojnega za
zunanje zadeve ali predstavnikov državnih organov sosednje
države jih o dogodku obvesti ali to naloži krajevno pristojni
policijski upravi.
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Odločba, s katero se določi območje mejnega prehoda
se vroči lastnikom nepremičnin na območju mejnega prehoda
in uporabnikom, ki opravljajo svojo dejavnost na območju
mejnega prehoda.
Organizacije in posamezniki, ki opravljajo naloge na
območju mejnega prehoda so dolžni organu mejne kontrole
izročiti seznam oseb, ki imajo upravičen razlog za gibanje na
območju mejnega prehoda. Seznam mora vsebovati najmanj
ime in priimek, datum rojstva in državljanstvo osebe.
V. NAMESTITEV AVTOMATSKIH FOTOGRAFSKIH
IN SNEMALNIH NAPRAV
13. člen
Na območju mejnega prehoda sme policija namestiti
avtomatske fotografske in snemalne naprave, ki snemajo oziroma fotografirajo dogajanje na območju mejnega prehoda.
Fotografske in snemalne naprave so lahko nameščene tako,
da snemajo tudi osebne podatke.
Na območju mejnih prehodov se na nameščenost avtomatskih fotografskih in snemalnih naprav opozori z znakom.
Znak mora biti nameščen tako, da je viden vsem potnikom,
ne glede na to ali vstopajo v državo ali jo zapuščajo. Znak je
velikosti 21 x 10,7 cm na katerem je slika kamere in dobro viden napis »POLICIJA VIDEONADZOROVANO OBMOČJE«
(VIDEO SURVEILLANCE).
Če so avtomatske fotografske in snemalne naprave
nameščene tako, da niso fizično varovane, mora policija z
ustreznimi organizacijskimi ukrepi zagotoviti, da je dostop
do teh naprav nepooblaščenim osebam onemogočen. Če je
to možno policija zagotovi, da se posnetki ne hranijo v teh
snemalnih napravah. Kolikor to zaradi tehničnih lastnosti naprav ni možno je potrebno zagotoviti, da se posnetki shranijo
na ustrezen medij in da so v napravi samo posnetki največ
za zadnjih sedem dni.
Nameščene fotografske in snemalne naprave morajo
biti takšne kvalitete, da omogočajo kvalitetno reprodukcijo
posnetkov. Pri takšnem snemanju pridobljeni posnetki se
hranijo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov na primernem mediju v prostorih policije. Prostor mora
biti urejen tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim
osebam. Kolikor primernega prostora ni, je potrebno podatke oziroma posnetke hraniti v zaklenjeni kovinski omari.
Vzpostavljena mora biti evidenca iz katere je razvidno kateri
posnetki se hranijo, katera pooblaščena uradna oseba si je
posnetke kasneje ogledala, kopirala ali drugače elektronsko
obdelovala in s kakšnim razlogom.
Pridobljeni posnetki se smejo kopirati ali kako drugače elektronsko obdelovati samo zaradi izobraževanja,
dokazovanja v kazenskih postopkih, postopkih o prekršku,
disciplinskih postopkih, pri ugotavljanju dejanskega stanja
v pritožbenih postopkih ali pri ugotavljanju morebitne odškodninske odgovornosti. Če se posnetki kopirajo zaradi izobraževanja, jih je potrebno elektronsko tako obdelati, da iz
kopij posnetkov ni mogoče ugotoviti identitete oseb ali drugih
osebnih podatkov.
VI. NAČIN OPRAVLJANJA MEJNE KONTROLE
14. člen
Mejna kontrola se opravi takoj po prihodu prevoznega
sredstva oziroma potnika na mejni prehod. Če je treba se lahko opravi kontrola tudi v samem prevoznem sredstvu, med
vožnjo ali na drugem določenem kraju. Potniki, ki potujejo z
osebnimi vozili, morajo med opravljanjem mejne kontrole praviloma ostati v vozilu. Za potnike, ki državno mejo prečkajo
v avtobusnem prometu se praviloma mejna kontrola opravi
v prostorih mejnega prehoda, izjemoma pa na avtobusu, če
objekt mejnega prehoda ne dopušča kontrole v prostorih
mejnega prehoda.
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Policisti mejno kontrolo na mejnem prehodu praviloma
opravljajo izven kabine, neposredno ob vozilu. Temeljita mejna kontrola se praviloma opravi na za to predvidenih mestih
na območju mejnega prehoda.
Ob vstopu v Republiko Slovenijo se mejna kontrola v
skladu z zakonom, ki ureja nadzor državne meje praviloma
opravlja prva (pred carinsko in drugo kontrolo), ob izstopu iz
nje pa zadnja.
Če je cestni promet gost imajo pri mejni kontroli prednost potniki v avtobusih, ki vozijo po voznem redu v potniškem lokalnem prometu.
Osebe, ki jih policist pozna osebno in za katere po prvi
kontroli ve, da zanje niso razpisani ukrepi ne v schengenskem informacijskem sistemu in ne v nacionalnem informacijskem sistemu, ter da imajo veljaven dokument za prestop
državne meje, se le občasno kontrolira ali imajo pri sebi
dokument za prestop meje. To velja predvsem za osebe, ki
pogosto prehajajo državno mejo na istem prehodu. Zoper te
osebe pa je potrebno nepričakovano in v občasnih presledkih
izvesti temeljito mejno kontrolo.
15. člen
Mejna kontrola v železniškem prometu se opravlja na
območju mejnega prehoda za železniški promet ali med
vožnjo v vlaku.
Pri opravljanju mejne kontrole v železniškem prometu
se opravi kontrola potnikov, ki potujejo v železniškem prometu, uslužbencev železnice, vključno s tistimi, ki se vozijo v
tovornih vlakih in drugih vlakovnih kompozicijah.
Železniška transportna organizacija mora poskrbeti, da
je pri vsakem vlaku (potniškem ali tovornem) ves čas mejne
kontrole, zadostno število pooblaščenih delavcev železniške
organizacije, ki nudijo pomoč policistom in skrbijo za varnost
pri izvajanju mejne kontrole na vlakih (potniških in tovornih).
Železniška transportna organizacija je dolžna obvestiti
organ mejne kontrole o vseh dejstvih in okoliščinah, ki bi kakorkoli lahko vplivale na opravljanje mejne kontrole.
Če je potrebno istočasno opravljati mejno kontrolo na
večih vlakih imajo vlaki, ki vozijo v mednarodnem prometu
prednost pred vlaki, ki vozijo v meddržavnem prometu, potniški vlaki pred tovornimi, redni vlaki pred izrednimi ter vstopni
vlaki pred izstopnimi. V teh primerih mora železniška transportna organizacija poskrbeti, da potniki ostanejo v vlaku,
dokler se ne opravi mejna kontrola.
16. člen
Osebna kontrola pri potnikih v zračnem prometu se
praviloma opravlja izven letala, in sicer v prostorih mejnega
prehoda. Kontrola ločene prtljage se opravlja na letališču v
namembnem kraju ali na letališču v kraju odhoda.
Mejna kontrola na mejnih prehodih za zračni promet se
opravlja pri vseh potnikih, na letih iz držav, ki niso države pogodbenice konvencije v skladu z zakonom, ki ureja nadzor
državne meje (v nadaljnjem besedilu: pogodbenic), ki vstopajo
v Republiko Slovenijo oziroma prestopajo na notranje lete.
Pri potnikih, ki vstopajo oziroma prestopajo iz notranjih
letov na lete za države, ki niso pogodbenice, se mejna kontrola opravi pri izstopu na letališču, s katerega ima odhod
zunanji let.
Mejna kontrola pri vstopu v Republiko Slovenijo se
opravlja tudi v primeru, če gre za notranje lete letal, ki so
pred tem prileteli iz držav, ki niso države pogodbenice in so
imeli en ali več postankov na območju držav pogodbenic, kjer
ni bil dovoljen vstop potnikov na letalo. Mejna kontrola se ne
opravlja pri potnikih, ki letijo na notranjih letih brez vmesnega
pristanka na ozemlju države, ki ni pogodbenica konvencije.
V primeru notranjih letov letal, ki so pred tem prileteli iz
držav, ki niso države pogodbenice in na katere vstopajo in
izstopajo potniki na letališčih na območju držav pogodbenic
ter letijo na območju držav pogodbenic se mejna kontrola
opravi pri vseh potnikih, ki vstopajo in izstopajo.
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V primerih, če mora letalo v meddržavnem prometu
zaradi višje sile, velike nevarnosti ali na uradno zahtevo
pristati na letališču, kjer ni mejnega prehoda, potrebuje za
nadaljevanje leta soglasje organa, ki je pristojen za opravljanje mejne kontrole, ter carinskega organa. Enako velja v
primeru, ko tuje letalo pristane brez dovoljenja.
Mejna kontrola letalskega osebja se opravlja po splošnih načelih. Pri tem ima letalsko osebje prednost pred potniki,
lahko pa se opravlja tudi na posebnih kontrolnih mestih. Če
gre za osebo, ki jo policist pozna, se mejna kontrola lahko
omeji na občasne kontrole.
17. člen
Mejna kontrola v pomorskem prometu se praviloma
opravlja v pristanišču, ki je določen kot mejni prehod za
pomorski promet, iz katerega plovilo izpluje ali v katerega
pripluje, na krovu ali v objektu, ki je v neposredni bližini pristanišča in je predviden v ta namen.
Praviloma ima vstopna kontrola prednost pred izstopno
kontrolo.
Poveljnik plovila je dolžan nemudoma obvestiti organ
mejne kontrole o vseh spremembah, ki se nanašajo na
sestavo posadke ali število potnikov in pravočasno oziroma
najmanj dve uri pred predvidenim odhodom sporočiti odhod
plovila.
Pri kontroliranju potnih listin ali drugih listin za izkazovanje identitete potnikov in članov posadke na plovilih v mednarodnem morskem prometu se ugotavlja identiteta vseh oseb
na plovilu in primerjajo podatki iz potnih listin ali drugih listin
o istovetnosti oseb na plovilu s podatki v seznamu potnikov
in v seznamu članov posadke.
18. člen
Temeljna mejna kontrola
Temeljna mejna kontrola je obvezna za vse potnike in
obsega ugotavljanje identitete osebe ter pristnosti in veljavnosti dokumenta za prestop meje.
Izvršitev temeljne mejne kontrole zadostuje za:
– državljane Republike Slovenije,
– državljane držav članic Evropske unije, Švice, Evropskega gospodarskega prostora in njihovih družinskih
članov,
– osebe z diplomatskim ali službenim potnim listom.
Kolikor se glede na okoliščine oceni, da oseba iz prejšnjega odstavka s seboj prevaža prepovedane predmete, se
dvomi v njeno identiteto, če se sumi, da je kakorkoli povezana z nedovoljenim prehajanjem državne meje katerekoli osebe ali ko obstajajo razlogi za sum, da predstavlja določena
oseba nevarnost za javni red in mir, varnost ali zdravje ljudi,
se pri teh osebah poleg temeljne mejne kontrole opravi tudi
temeljita mejna kontrola.
19. člen
Temeljita mejna kontrola
Temeljita mejna kontrola se opravlja pri vseh osebah,
za katere v skladu s prejšnjim členom ni zadostna temeljna
mejna kontrola.
Temeljita mejna kontrola obsega poleg temeljne mejne
kontrole še enega ali več naslednjih postopkov:
– osebno kontrolo, kontrolo prevoznega sredstva, kontrolo stvari, ki jih ima oseba s seboj;
– ugotovitev identitete potnika in temeljitejšo kontrolo
pristnosti in veljavnosti dokumentov za prestop meje, pri tem
se za kontrolo pristnosti dokumentov po potrebi uporabljajo
tudi tehnični pripomočki;
– ugotavljanje zakonskih pogojev za vstop, namena
vstopa in potovanja ter kontrola dokumentacije, s katero
potnik utemeljuje namen potovanja (lahko tudi preveritev pri
drugih osebah – npr. pri izdajatelju povabila itd.);
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– preverjanje veljavnosti in pristnosti vizuma za vstop
(če je bil predhodno izdan) in izpolnjevanja pogojev, na
osnovi katerih je bil izdan vizum ter veljavnost dovoljenja za
prebivanje;
– tiralično-tehnična kontrola o ukrepih (prepoved vstopa, nadzor ipd.) in predhodnih postopkih;
– preveritev v nacionalnem in schengenskem informacijskem sistemu in izvedba ukrepov, ki so navedeni;
– pri tranzitu temeljita mejna kontrola zajema tudi preverjanje veljavnosti vizuma oziroma drugega dokumenta za
tranzit in za vstop v tranzitne države ali ciljno državo in po
potrebi preverjanje pogojev za vstop pri varnostnih organih
sosednjih držav.
Tudi v primerih delne opustitve mejne kontrole po
34. členu zakona o nadzoru državne meje se opravi temeljita mejna kontrola pri:
– državljanih, ki za vstop v Republiko Slovenijo ali za
države članice Evropske unije potrebujejo vizum;
– državljanih drugih držav, za katere veljajo posebni
pogoji za vstop;
– tujcih pri katerih namen njihovega vstopa ni jasen
oziroma bi lahko bil povezan z večjim tveganjem;
– vseh potnikih, če obstaja sum glede pristnosti in veljavnosti potnih dokumentov.
Na zahtevo osebe se o opravljeni osebni kontroli, kontroli stvari ali prevoznega sredstva izda potrdilo. Potrdilo se
izda na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
20. člen
Policist, ki sprejema od tujih varnostnih organov državljane Republike Slovenije, mora pred sprejemom ugotoviti
ali je ta oseba državljan Republike Slovenije. V primeru, ko
sprejema državljana druge države članice Evropske unije ali
tujca državljana tretje države mora preveriti, če se izroča v
skladu z razlogi, ki so določeni v mednarodnem sporazumu.
Če ugotovi, da oseba, ki jo izročajo tuji varnostni organi, ni
državljan Republike Slovenije oziroma oseba, ki smo jo po
mednarodnem sporazumu dolžni sprejeti, policist zavrne
sprejem take osebe.
21. člen
Policist odgovoren za organizacijo in vodenje mejne
kontrole na mejnem prehodu vodi dnevno poročilo, v katerega se vpiše:
– ime in priimek vodje izmene,
– imena in priimki policistov kontrolorjev, ter številko
štampiljke, ki jo policist kontrolor uporablja,
– imena in priimki drugih policistov, ki na mejnem prehodu opravljajo katera koli izmed pooblastil po zakonu, ki
ureja nadzor državne meje,
– vse primere morebitne delne opustitve mejne kontrole
z natančno opisanimi razlogi in časovnim obdobjem v katerem je bila delno opuščena mejna kontrola,
– izdaja vseh dokumentov (dokumenti po sporazumu
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem
prometu in sodelovanju, vizumi, dovoljenja…),
– prijete osebe,
– odkriti prekrški in kazniva dejanja,
– zavrnitve, preklic zavrnitev in prepovedi izstopa iz
države,
– drugi policijski in kazensko-procesni ukrepi (izročitve
in sprejem tujcev na mejnih prehodih…),
– posebni dogodki,
– točen opis časa z razlogi, da se mejna kontrola ni
opravljala izven kabin in ime in priimek kontrolorja, ki je mejno kontrolo opravljal iz kabine,
– priloga je kontrolni list z odtisi žigov mejne kontrole, ki
se v izmeni uporabljajo.
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VII. OZNAČEVANJE VSTOPA IN IZSTOPA
22. člen
Policisti na mejnih prehodih uporabljajo za označevanje
vstopa oziroma izstopa iz države štampiljke. Vsebina in oblika štampiljk sta opredeljeni v zakonodaji Evropskih skupnosti
in sta zaupni.
Državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora, Švice in državljanom tretjih držav, ki
so družinski člani državljanov držav članic Evropske unije, ki
imajo pravico do prostega gibanja, se štampiljka v dokumente za prestop državne meje praviloma ne odtisne. Prav tako
se štampiljka praviloma ne odtisne v dokument za prestop
meje, ki jih uporabljajo osebe na podlagi Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju in osebam iz petega odstavka 14. člena
tega pravilnika.
Državljanom tretjih držav se pri vstopu in izstopu v
državo v potno listino obvezno vtisne vstopna štampiljka
mejnega prehoda. V primerih, ko se izvaja delna opustitev
mejne kontrole po 34. členu Zakona o nadzoru državne meje
se vstopna štampiljka državljanom tretjih držav vtisne le na
njihovo izrecno zahtevo.

OBRAZEC
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
....................................
Policijska enota
Št. ..............................
Datum:.........................
Na podlagi 29. in 35. člena Zakona o nadzoru državne meje
(Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) in
četrtega odstavka 19. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o
nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 45/04) se izdaja

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Po uveljavitvi konvencije v Republiki Sloveniji se na
notranjih mejah odstranijo vse table, ki so določeni s tem
pravilnikom, razen table iz 2. člena tega pravilnika.
24. člen
Za postavitev tabel po tem pravilniku se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00), kolikor ni
s tem pravilnikom drugače določeno.
25. člen
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik se preneha uporabljati Pravilnik o izvajanju zakona o nadzoru državne meje
(Uradni list RS, št. 19/91, 9/98, 51/00 in 2/01) in preneha
veljati Pravilnik o ugotavljanju in reševanju mejnih incidentov
(Uradni list RS/I, št. 19/91).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. maja 2004.
Št. 2132-6-246-04-12/2004
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0065
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l r.
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POTRDILO
o opravljeni osebni kontroli, kontroli
prometnega sredstva ali kontroli stvari
Priimek in ime ……….....................................…....................
rojen .....................….. državljanstvo ………………...............
stalno prebivališče .........…………...…..................................
…………………………...........................................................
Dne .…..... ob ….... uri je bilo/a na …………...........…...........
kontrolirana-o ...............................…....………………............
..........................................................……………..……..........
..........................................................…………………............
Pri kontroli so bili navzoči:............................…………...........
…………………………...........................................................
…….............................
(podpis uradne osebe)
(Velikost 15 x 22 cm)

Pravilnik o označevanju mejnih prehodov in
njihovih območij

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju
z ministrom za promet

PRAVILNIK
o označevanju mejnih prehodov in njihovih
območij
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1. člen
S tem pravilnikom se določa označitev mejnih prehodov
in njihovih območij, namestitev opozorilnih tabel na mejnih
prehodih, namestitev zastav in zapornic, označitev v primeru
eksteritorialnega opravljanja mejne kontrole in označitev prometnih pasov, ki omogočajo ločeno mejno kontrolo.
I. OZNAČITEV MEJNIH PREHODOV IN NJIHOVIH
OBMOČIJ
2. člen
(1) Na mejnih prehodih za mednarodni, meddržavni ali
obmejni promet na državnih mejah, ki bodo po uveljavitvi
Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: konvencija) v Republiki Sloveniji postale
zunanje meje, se na vstopu v Republiko Slovenijo postavi
opozorilna tabla velikosti 150 x 90 cm. Tabla je v barvah zastave Republike Slovenije. Na tabli je grb Republike Slovenije in napis REPUBLIKA SLOVENIJA. Pod njo je nameščena
tabla velikosti 150 x 90 cm, modre barve z dvanajstimi zlato
rumenimi zvezdami v krogu, v sredini je napis EU zlato rumene barve.
(2) Na mejnih prehodih za mednarodni, meddržavni ali
obmejni promet na državnih mejah, ki bodo po uveljavitvi
konvencije v Republiki Sloveniji postale notranje meje, se
namestijo table velikosti 150 x 90 cm, modre barve z dvanajstimi zlato rumenimi zvezdami v krogu, v sredini je napis
SLOVENIJA zlato rumene barve, in sicer na že obstoječe
nosilce oziroma drogove.
(3) Tabli iz prvega in drugega odstavka tega člena se
postavita na mejni črti oziroma čim bližje mejni črti. Na mejnih
prehodih za letališki, železniški in pomorski promet, se tabli
postavita pred vstopom na območje mejnega prehoda, tako
da sta vidni vsem, ki prihajajo v državo.
3. člen
(1) Območje mejnega prehoda za mednarodni in meddržavni promet se označi z opozorilno tablo za označitev
območja mejnega prehoda velikosti 150x90 cm. Opozorilna
tabla je bele barve s črnim robom širine 1 cm. V zgornjem
delu opozorilne table je grb Republike Slovenije, višine
25 cm, pod njim je napis OBMOČJE MEJNEGA PREHODA
ZA (MEDNARODNI ali MEDDRŽAVNI) PROMET, naziv
mejnega prehoda in v spodnjem delu napis GIBANJE OMEJENO. Naziv mejnega prehoda je napisan s temnejšimi in
širšimi črkami, kot je ostali napis.
(2) Območje mejnega prehoda za obmejni promet se
označi z opozorilno tablo velikosti 60x40 cm. Opozorilna
tabla je bele barve s črnim robom širine 1 cm. V zgornjem
levem delu je grb Republike Slovenije in v istem nivoju napis
MEJNI PREHOD ZA OBMEJNI PROMET, pod njim pa naziv mejnega prehoda. Naziv mejnega prehoda je napisan s
temnejšimi in širšimi črkami, kot ostali napis.
(3) Če mejni prehod ni odprt 24 ur vse dni v letu, se pod
opozorilno tablo doda dopolnilna tabla bele barve s črnim
robom velikosti 150x30 cm, na kateri je napis »ODPRT« zapisan v angleškem in nemškem jeziku ter v jeziku sosednje
države ter čas obratovanja mejnega prehoda (npr. 6-22h).
Napis je zapisan v črni barvi.
(4) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za mejni
prehod za obmejni promet, je tabla velikosti 60x30 cm, na
kateri je napis »ODPRT« zapisan v slovenskem jeziku in
jeziku sosednje države. Napis je zapisan v črni barvi.
(5) Na mejnih prehodih za cestni promet se opozorilna tabla postavi na vstopni in na izstopni strani na začetku
območja mejnih prehodov. Na vstopni strani se opozorilna
tabla postavi za tablo iz prvega oziroma drugega odstavka
prejšnjega člena tega pravilnika v oddaljenosti od 20 do 250
metrov, če to ni možno pa na drugem primernem mestu.
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(6) Na večjih mejnih prehodih, kjer je tovorni promet
ločen od osebnega prometa, se opozorilna tabla postavi
tudi pred mejno kontrolo na prometnih pasovih za tovorni
promet.
(7) Na mejnih prehodih za železniški promet se opozorilna tabla postavi na vstopu pred železniško postajo, na
železniškem peronu in na delu proge pred vstopom na območje mejnega prehoda.
(8) Na mejnih prehodih za zračni promet se opozorilna
tabla postavi pred mestom za opravljanje mejne kontrole pri
vhodu v letališko zgradbo oziroma pred prihodom iz letala na
vhodu pred prostorom mejne kontrole.
(9) Na mejnih prehodih za pomorski promet se opozorilna tabla postavi na vstopu v fizično omejeni del pristanišča
in na obali, predvideni za pristajanje plovil najbližje vhodu v
pristanišče, obrnjena proti morju.
4. člen
Za postavitev tabel po tem pravilniku se uporabljajo določbe Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00), kolikor ni s tem
pravilnikom drugače določeno.
II. OPOZORILNE TABLE NA MEJNIH PREHODIH
5. člen
Na območju mejnega prehoda in na mejni črti se lahko
postavijo tudi druge opozorilne in obvestilne table ter oznake, ki opozarjajo in obveščajo potnike, ki prehajajo državno
mejo, o zadevah, ki so pomembne za prehod državne meje
ali ravnanje na območju Republike Slovenije in oznake določene z mednarodno pogodbo. Dovoljenje za postavitev
izda policija.
III. NAMESTITEV ZASTAV IN ZAPORNIC
6. člen
(1) Na mejnem prehodu za mednarodni, meddržavni in
obmejni promet se izobešata zastavi Republike Slovenije in
Evropske unije, vsaka na svojem drogu.
(2) Zastavi morata biti nameščeni:
1. na mejnem prehodu za cestni promet – pred poslopjem na vstopni strani;
2. na mejnem prehodu za pomorski in rečni promet
– na območju mejnega prehoda, predvidenem za pristajanje
plovil oziroma ob objektu, kjer organ mejne kontrole opravlja
mejno kontrolo;
3. na mejnem prehodu za zračni promet – pred objektom iz smeri letališke ploščadi, kjer organ mejne kontrole
opravlja mejno kontrolo;
4. na mejnem prehodu za železniški promet – pred poslopjem organa mejne kontrole proti območju, kjer se izvaja
mejna kontrola.
(3) Zastavi morata biti v velikosti 3 x 1,5 m, izobešeni
na kovinskih drogovih, srebrno-modre barve, visokih 7 m,
oziroma na drogovih, ki nista nižja od poslopja mejnega
prehoda.
(4) Na mejnem prehodu, kjer pihajo močni vetrovi,
se izobešata zastavi v velikosti 2 x 1 m na drogovih višine
5 m, oziroma na drogovih, ki nista nižja od poslopja mejnega
prehoda.
(5) Glede izobešanja zastav na mejnih prehodih se uporabljajo določbe Zakona o grbu, zastavi in himni Republike
Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št.
67/94) ter uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/04).
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7. člen
Na vstopni in izstopni strani mejnega prehoda morajo
biti nameščene zapornice v barvah zastave Republike Slovenije. Z zapornicami na vstopu oziroma izstopu upravlja
policija.
8. člen
Mesta postavitev posameznih tabel, zastav in zapornic,
ki so določene s tem pravilnikom, določi policija.
IV. OZNAČITEV V PRIMERU EKSTERITORIALNEGA
OPRAVLJANJA MEJNE KONTROLE
9. člen
Ne glede na določbe 2., 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika se table, zastave in zapornice v primeru eksteritorialnega opravljanja mejne kontrole na območju ene ali druge
države določijo v sporazumu, s katerim se ta oblika mejne
kontrole dogovori.
V. OZNAČITEV PROMETNIH PASOV, KI OMOGOČAJO
LOČENO MEJNO KONTROLO
10. člen
(1) Na večjih mednarodnih mejnih prehodih za cestni
promet na državnih mejah, ki bodo po uveljavitvi konvencije v Republiki Sloveniji postale zunanje meje, se označijo
prometni pasovi, ki omogočajo ločeno mejno kontrolo za
državljane držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice ter mejno kontrolo za državljane
ostalih držav.
(2) Nad prometnimi pasovi, namenjenimi mejni kontroli
državljanov držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice, se nahaja tabla ali znak modre barve, ki je lahko prikazan elektronsko, za razvrščanje
vozil z napisom »EU, EEA, CH«, v krogu dvanajstih zlato
rumenih zvezd. Pod krogom zvezd je napis »DRŽAVLJANI«
in pod njim napis »CITIZENS«. Nad prometnimi pasovi, namenjenimi mejni kontroli državljanov ostalih držav, se na
tabli ali znaku modre barve, ki je lahko prikazan elektronsko, nahaja napis »VSI POTNIKI« in pod njim napis »ALL
PASSPORTS«.
(3) Državljani iz prvega stavka drugega odstavka tega
člena in državljani, ki niso državljani Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice so pa družinski člani
državljanov teh držav, ki imajo pravico do prostega gibanja,
lahko uporabljajo oba prometna pasova.
(4) Posebni prometni pasovi v skladu s prvim odstavkom tega člena niso obvezni na manjših mejnih prehodih za
cestni, letalski ali pomorski promet.
(5) V primeru, ko se na določenem mejnem prehodu
pojavijo nesprejemljive čakalne dobe, lahko policist, ki je odgovoren za organizacijo in vodenje mejne kontrole, za nujno
potreben čas določi, da se odstopi od pravil o ločevanju prometnih pasov.
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi
na mejnih prehodih za zračni promet in mejnih prehodih za
pomorski promet. Na mejnih prehodih za cestni promet in
pomorski promet se lahko posebej označijo prometni pasovi
za osebna vozila, tovorna vozila in avtobuse.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Označitev, kot jo določa drugi stavek prvega odstavka
2. člena in 9. člen je potrebno izvesti najkasneje do 1. junija
2009.
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12. člen
Določbe 9. člena se glede postavitve novih znakov
uporabljajo od 1. junija 2004.
13. člen
Po uveljavitvi konvencije v Republiki Sloveniji se na državnih mejah, ki bodo postale notranje meje, odstranijo vse
zapornice, table in znaki, ki so določeni s tem pravilnikom,
razen table iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. maja 2004.
Št. 2132-6-246-04-17/2004
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0007
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
Soglašam!
Minister
za promet
dr. Marko Pavliha l. r.

2159.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o napravah in opremi vozil v
cestnem prometu

Na podlagi 192. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odločba US, 61/00,
100/00 – odločba US, 21/02, 67/02) izdaja minister za promet
v soglasju z ministrom za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
napravah in opremi vozil v cestnem prometu
1. člen
V prvem odstavku 2. člena Pravilnika o napravah in
opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00 in
33/00 – popr.) se v drugem stavku besedi: »bočnih sedežih«
zamenjata z besedama: »stranskih sedežih«.
2. člen
Za 3. členom se doda naslov: »Oprema za uravnavanje
emisij izpušnih plinov« in nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Motorna vozila morajo imeti vgrajeno in delujočo
opremo za uravnavanje emisij izpušnih plinov, ki izpolnjuje
najmanj zahteve določene v prilogi, ki je sestavni del tega
pravilnika.«.
3. člen
V tretjem odstavku 8. člena se izraz: »4 mm« zamenja
z izrazom: »3 mm«;
Besedilo petega odstavka 8. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka
tega člena štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu
na priobalnem območju Republike Slovenije, tudi samo letne
pnevmatike. Priobalno območje je v skladu s tem pravilnikom
del ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejuje obala Jadran-
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skega morja, meja z Republiko Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter naslednje ceste (ki so vključene v to območje):
– G1- 7 mejni prehod Krvavi potok – Kozina;
– R2-409 Kozina – Klanec;
– G1-10 Klanec – Kastelec, in
– R3-623 Kastelec – Podgorje – meja z Republiko
Hrvaško.«.
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Zimske pnevmatike so lahko tudi nižjega hitrostnega
razreda (največ za dva hitrostna razreda), kot ga zahteva
najvišja konstrukcijsko določena hitrost vozila.«.
5. člen
Za 10. členom se doda naslov: »Varnostne naprave na
vozilu« in nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Vozila kategorij N2, N3, O3 in O4 morajo zagotavljati
ustrezno zaščito proti podletu od zadaj, kot je določena s tehnično specifikacijo TSV 103 in morajo biti opremljena z bočno
zaščito, kot je določena v tehnični specifikaciji TSV 142.«.

si:

6. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se gla-

»(3) Na vozilih v cestnem prometu smejo biti nameščene samo predpisane homologirane svetlobne in svetlobnosignalne naprave, ki jih ni dovoljeno zaslanjati, jim zmanjševati svetilnosti ali jim spreminjati barve oddane svetlobe.«.
7. člen
Za 13. členom se doda naslov »Označevanje določenih
vozil« in novi 13.a, 13.b in 13.c člen ter naslov: »Predelava
vozil« in novi 13.d člen, ki se glasijo:
»13.a člen
Vozila, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 30 km/h, kot tudi njihova priklopna vozila, morajo imeti
na zadnji strani posebno opozorilno tablo, kot je bila homologirana z Odredbo o homologiranju tabel za označevanje
počasnih vozil – št. 69.00 (Uradni list RS, št. 3/95) oziroma
z Odredbo o homologiranju tabel za označevanje počasnih
vozil – št. 69.01 (Uradni list RS, št. 62/99 in 80/99).
13.b člen
Vozila kategorij N2, N3, O3 in O4 morajo imeti na zadnji strani posebno opozorilno tablo, kot je bila homologirana
z Odredbo o homologiranju tabel za označevanje težkih in
dolgih vozil – št. 70.00 (Uradni list RS, št. 3/95) oziroma z
Odredbo o homologiranju tabel za označevanje težkih in
dolgih vozil – št. 70.01 (Uradni list RS, št. 62/99 in 80/99).
13.c člen
Kmetijski in gozdarski traktorji ter njihovi priklopniki
oziroma priključki, s širino več kot 2,55 m, morajo imeti na
skrajnih točkah svoje širine spredaj in zadaj prečno nameščene opozorilne table z merami 25 x 25 cm. Na teh tablah se
morajo izmenjavati 10 cm široki odsevni beli in rdeči pasovi,
ki potekajo pod kotom 45°.
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Predelava vozil
13.d člen
Pri predelavi vozil kategorije M1 v vozila kategorije N1,
je poleg homologacijskih predpisov treba upoštevati še naslednje zahteve:
– vozilo mora imeti vrata na zadnji steni;
– vozilo mora imeti samo eno vrsto sedežev, izjemoma
ima lahko pri predelavi iz večnamenskega vozila dve vrsti
sedežev;
– v prostoru, namenjenemu prevozu tovora, okenske
odprtine ne smejo biti zasteklene, temveč nepremično zaprte
(varjene ali lepljene s poliuretanskimi lepili) s pločevino, ki
mora biti lakirana v barvi vozila; okenske odprtine na zadnjih
vratih so lahko zasteklene;
– tovorni prostor mora biti od potniškega ločen s pregrado (pločevina ali kovinska mreža) po celi višini; pregrada
mora biti trdno povezana s karoserijo (varjeno ali kovičeno);
– če so v tovornem delu pritrdišča za sedeže in varnostne pasove, morajo biti ta pritrdišča zavarjena ali obdelana
tako, da jih ni mogoče ponovno uporabiti;
– tla tovornega prostora morajo biti ravna; talna konstrukcija mora biti trdno povezana z vozilom (varjena, lepljena s poliuretanskim lepilom ali kovičena); vdolbine za noge
pri odstranjenih sedežih morajo biti izravnane in zaprte od
strani;
– če je tovorni prostor krajši od 1,5 m, morajo biti bočna
vrata blokirana;
– vozilo mora biti opremljeno z zvočnim opozorilnim
signalom pri vzvratni vožnji.«.
8. člen
(1) Določbe 2. člena tega pravilnika se uporabljajo za
rabljena vozila, ki se v Republiki Sloveniji prvič registrirajo
po 1. maju 2004.
(2) Vozila iz 5. člena tega pravilnika, ki so bila registrirana v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega pravilnika in ne
zagotavljajo ustrezne zaščite proti podletu od zadaj oziroma
niso opremljena z bočno zaščito, morajo biti ustrezno predelana do tehničnega pregleda v letu 2005. Šteje se, da vozila,
ki so bila registrirana v Republiki Sloveniji pred 2. 4. 1995 in
ustrezajo zahtevam četrtega do šestega odstavka 63. člena
Pravilnika o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi
vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave
in oprema na vozilih v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št.
50/82, 11/83 – popr., 4/85, 65/85 in 64/86, Uradni list RS, št.
22/90, 50/90, 24/96, 17/00 in 97/02) ustrezajo zahtevam tega
pravilnika glede zaščite proti podletu od zadaj.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 26400-8/2004/6
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2411-0022
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
Soglašam!
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
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PRILOGA
1

MEJNE VREDNOSTI POSAMEZNIH ONESNAEVAL V IZPUNIH PLINIH VOZIL KATEGORIJ
M1 IN N1:

Kategorija vozila

Referen�na
masa

Koli�ina ogljikovega
monoksida

Zdruena koli�ina
ogljikovodikov in
duikovih oksidov
L2 (g/km)
Bencin
Dizel
0,5
0,7
0,97
1,4

L3 (g/km)
Dizel
0,08
0,14
0,19

1,7

0,25

L1 (g/km)
RM (kg)
Bencin
Dizel
M(2)

vse
2,2
1,0
Kategorija I
RW � 1 250
2,72
N1(3)
Kategorija II
1250 < RW
5,17
�1 700
Kategorija III
1 700 < RW
6,9
(1)
Za motorje s kompresijskim vigom.
(2)
Razen:
- vozil, namenjenih za prevoz ve� kot est oseb vklju�no z voznikom,
- vozil, katerih najve�ja dovoljena masa presega 2 500 kg.
(3)
In vozila kategorije M, ki so dolo�ena v opombi 2.

Koli�ina
delcev (1)

Te mejne vrednosti morajo biti izmerjene po postopku, kot je dolo�en z Direktivo Sveta 70/220/EGS
spremenjeno z Direktivo Parlamenta in Sveta 94/12/ES.
2 MEJNE VREDNOSTI POSAMEZNIH ONESNAEVAL V IZPUNIH PLINIH VOZIL KATEGORIJ
M2, M3, N2 IN N3:

B (EURO 2)
(*)
(**)

Masa
ogljikovega
monoksida (CO)
g/kWh

Masa
ogljikovodikov
(HC)
g/kWh

Masa duikovih
oksitov (NOx)

Masa delcev
(PT)

g/kWh

g/kWh

4,0

1,1

7,0

0,15(**)

Pri motorjih z mo�jo 85 kW ali manj se vrednost emisij delcev pomnoi s koeficientom 1,7.
Do 30. septembra 1997 velja za emisije delcev iz motorjev z gibno prostornino manjo od 0,7 dm3 in vrtilno
frekvenco pri nazivni mo�i ve�jo od 3000 min-1, vrednost 0,25 g/kWh

Te mejne vrednosti morajo biti izmerjene po postopku, kot je dolo�en z Direktivo Sveta 88/77/EGS
spremenjeno z Direktivo Sveta 91/542/ES, dopolnjeno z Direktivo Parlamenta in Sveta 96/1/ES 
stopnja B)  (EURO 2).

3
3.1

MEJNE VREDNOSTI POSAMEZNIH ONESNAEVAL V IZPUNIH PLINIH VOZIL KATEGORIJ
L:
Vozila z motorjem na prisilni vig kategorije L1e, L2e in L6e
CO
HC + NOx
(g/km)
(g/km)
L1
L1
6
3
Za vozila kategorij L2e in L6e se te mejne vrednosti pomnoijo z 2.
Te mejne vrednosti morajo biti izmerjene po postopku, kot je dolo�en z Direktivo
Parlamenta in Sveta 97/24/ES (brez vklju�enih sprememb).
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Vozila z motorjem na prisilni vig kategorij L3e, L5e in L7e
CO
HC
NOx
(g/km)
(g/km)
(g/km)
L1
L1
L1
Dvotaktni
8
4
0,1
tiritaktni
13
3
0,3
Mejne vrednosti za vozila L5e in L7e je treba pomnoiti s faktorjem 1,5
Te mejne vrednosti morajo biti izmerjene po postopku, kot je dolo�en z Direktivo
Parlamenta in Sveta 97/24/ES (brez vklju�enih sprememb).

3.3

Vozila z motorjem na kompresijski vig
Pri motorjih na kompresijski vig se upotevajo mejne vrednosti absorpcijskega koeficienta,
izmerjene pri preskusih pri stalni vrtilni frekvenci motorja:
Nazivni pretok G
Absorpcijski koeficient
(litri/sekundo)
(m1)
< 42
2,26
45
2,19
50
2,08
55
1,985
60
1,90
65
1,84
70
1,775
75
1,72
80
1,665
85
1,62
90
1,575
95
1,535
100
1,495
105
1,465
110
1,425
115
1,395
120
1,37
125
1,345
130
1,32
135
1,30
140
1,27
145
1,25
150
1,225
155
1,205
160
1,19
165
1,17
170
1,155
175
1,14
180
1,125
185
1,11
190
1,095
195
1,08
> 200
1,065
Opomba: �eprav so zgornje vrednosti zaokroene na najblije vrednosti
0,01 ali 0,005, ni nujno, da se meritve opravijo tako natan�no.
Te mejne vrednosti morajo biti izmerjene po postopku, kot je dolo�en z Direktivo
Parlamenta in Sveta 97/24/ES (brez vklju�enih sprememb).
________________
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2160.

Pravilnik o napravah za omejevanje hitrosti
nekaterih kategorij vozil

Na podlagi 192. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00,
100/00 – odl. US, 21/02, 54/02 – odl. US, 67/02 in 97/03
– odl. US) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih
kategorij vozil*
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vozila, na katerih mora biti največja hitrost omejena s posebno homologirano napravo za
omejevanje hitrosti (v nadaljevanju: »omejilnik hitrosti«) in
hitrosti, na katere mora biti ta omejilnik nastavljen glede na
namen oziroma kategorijo vozila. Ta pravilnik določa tudi
organizacije, pooblaščene za vgradnjo, nastavljanje in kontrolo delovanja omejilnikov hitrosti.
(2) V tem pravilniku pomeni izraz »omejilnik hitrosti«
samostojno napravo, prigrajeno na motor vozila, katere naloga je omejevanje največje hitrosti vozila, kot tudi sistem,
integriran v konstrukcijo vozila, ki ima enako funkcijo.
2. člen
(1) S homologiranim omejilnikom hitrosti mora biti največja hitrost omejena na:
– motornih vozilih za prevoz oseb, ki imajo več kot
osem sedežev poleg vozniškega sedeža (kategoriji M2 in
M3**);
– tovornih vozilih, katerih največja dovoljena masa
presega 3,5 tone (kategoriji N2 in N3) ter
– vozilih za prevoz nevarnega blaga.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za:
– vozila, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost
je manjša od največje dovoljene hitrosti za to vrsto vozil;
– vojaška, policijska in gasilska vozila ter vozila civilne
zaščite;
– vozila, ki se uporabljajo za znanstvena preskušanja
na cestah in
– vozila, ki se uporabljajo izključno v javnem mestnem
prevozu.
3. člen
Vozila iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko
uporabljajo na cestah le, če je njihov omejilnik hitrosti nastavljen tako, da ne morejo preseči največje dovoljene hitrosti
glede na namen oziroma kategorijo vozila, in sicer:
70 km/h – za vozila za prevoz nevarnega blaga;
80 km/h – za motorna vozila z največjo dovoljeno
maso nad 7,5 ton in
– tovorna vozila s priklopnimi vozili;
90 km/h – za tovorna vozila brez priklopnih vozil,
katerih največja dovoljena masa presega
12 ton, razen vozil, ki prevažajo nevarno
blago, če imajo to vpisano v prometnem
dovoljenju;
100 km/h – za avtobuse, razen zgibnih avtobusov, če
imajo to vpisano v prometnem dovoljenju,
in
– tovorna vozila brez priklopnih vozil, katerih
največja dovoljena masa ne presega
12 ton, razen vozil, ki prevažajo nevarno
blago, če imajo to vpisano v prometnem
dovoljenju.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe Direktive Sveta
1992/6/EGS z vsemi spremembami.
** Kategorije vozil v tem pravilniku so kategorije, določene
v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.
30/04).
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4. člen
Vsa vozila, katerih največja hitrost je omejena z omejilnikom hitrosti, morajo imeti v vozniškem delu nameščeno
lahko opazno in dobro vidno posebno nalepko, ki opozarja
voznika na nastavljeno največjo hitrost. Vsebina nalepke je
določena v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Vgrajen omejilnik hitrosti sme nastaviti na določeno
hitrost le pooblaščeni servis proizvajalca vozila oziroma pooblaščeni servis za omejilnike hitrosti, ki izda o tem potrdilo,
katerega vsebina je določena v Prilogi I, ki je sestavni del
tega pravilnika.
6. člen
(1) Preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti
se mora opraviti po njegovi vgradnji in nastavitvi, njegovem
popravilu, spremembi števila impulzov poti ali obsega koles
ter posegu v tisti del naprave za dovajanje goriva motorju, na
katerega omejilnik hitrosti neposredno deluje.
(2) Preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti
lahko izvajajo le za to akreditirane organizacije (akreditirane
kot kontrolni organ), pooblaščene tudi za kontrolo delovanja tahografov, ki ob tem namestijo v vozilo tudi nalepko iz
4. člena tega pravilnika in izdajo poročilo o kontroli omejilnika
hitrosti, katerega vsebina je določena v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Periodično preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti se opravlja enkrat letno, sočasno s kontrolo delovanja tahografa. Ob periodičnem preverjanju namesti pooblaščena organizacija novo nalepko iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pravilnost delovanja omejilnika hitrosti se preveri s
simulatorjem hitrosti. Pri tem se upošteva odstopanje samega omejilnika hitrosti, kot tudi tahografa, saj vozilo ne sme
preseči predpisane hitrosti. Pred preverjanjem pravilnosti
delovanja omejilnika hitrosti se preveri točnost delovanja
tahografa.
8. člen
(1) Vsa vozila iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki so morala biti ob uveljavitvi tega pravilnika že opremljena s homologiranim omejilnikom hitrosti (kategorija M3
z največjo maso nad 10 ton in kategorija N3), morajo imeti
omejilnik hitrosti pravilno nastavljen in overjen najkasneje do
prvega rednega tehničnega pregleda po 1. maju 2004 tako,
da bodo vsa ta vozila ustrezala zahtevam tega pravilnika do
1. maja 2005.
(2) Za vozila kategorije M2, M3 z največjo maso do
vključno 10 ton in kategorije N2 se ta pravilnik uporablja:
a) za vozila, ki bodo prvič registrirana po 1. januarju
2005;
b) za vozila, katerih emisijske vrednosti ustrezajo tehnični specifikaciji TSV 141 (EURO 3) in so bila prvič registrirana med 1. oktobrom 2001 in 1. januarjem 2005:
– po 1. januarju 2006 za vozila namenjena za domači
in mednarodni promet;
– po 1. januarju 2007 za vozila namenjena samo za
domači promet.
(3) Vozila iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika,
v katera zaradi tehničnih razlogov ni mogoče vgraditi omejilnika hitrosti, morajo imeti o tem potrdilo. Tako potrdilo lahko
izda le pooblaščen servis proizvajalca omejilnikov hitrosti.
9. člen
(1) Naknadno vgradnjo homologiranih omejilnikov hitrosti sme opraviti le pooblaščeni servis proizvajalca vozila,
na katerega se omejilnik vgradi, oziroma pooblaščeni servis
za omejilnike hitrosti, ki v primeru vgradnje omejilnika izda
o tem lastniku vozila ustrezno potrdilo. Vsebina potrdila je
določena v Prilogi I.
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(2) Na vozilo se lahko vgradi samo omejilnik hitrosti, ki
je homologiran po tehnični specifikaciji TSV 147.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26400-6/2004/6
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2411-0020
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
Soglašam!
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za notranje zadeve

PRILOGA I
POROČILO O VGRADNJI IN/ALI NASTAVITVI(1) HOMOLOGIRANEGA OMEJILNIKA HITROSTI
Poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
0
0.1
0.2

DELAVNICA, KI JE VGRADILA IN NASTAVILA(1) OMEJILNIK HITROSTI
Naziv delavnice
Naslov delavnice

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

VOZILO
Znamka in tip (trgovska oznaka)
Izvedenka
Identifikacijska številka vozila
Registrska številka vozila
Kategorija vozila
Mere pnevmatik
Efektivni obseg pnevmatik
Nazivna napetost električne instalacije
Najvišja dovoljena hitrost vozila (po ZVCP)

2
2.1
2.2
2.3
2.4

TAHOGRAF
Znamka in tip (popolna oznaka)
Številka tahografa
Številka homologacije
Konstanta tahografa

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

OMEJILNIK HITROSTI
Znamka in tip (popolna oznaka)
Številka omejilnika
Številka homologacije
Nastavljena hitrost
»v« signal (C3/B7) (Hall)
Število impulzov poti

4

Kraj in datum vgradnje in/ali nastavitve omejilnika hitrosti

5

Ime odgovorne osebe

6

Podpis

7

Žig pooblaščene delavnice
_________________

To poročilo je obvezno hraniti najmanj tri leta!
(1)

Neustrezno črtati
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PRILOGA II
POROČILO O KONTROLI OMEJILNIKA HITROSTI
Poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
0
0.1
0.2
0.3

DELAVNICA, KI JE OPRAVILA KONTROLO OMEJILNIKA HITROSTI
Naziv delavnice
Naslov delavnice
Kontrola opravljena:
– po prvi vgradnji
– po popravilu oziroma zamenjavi (vozila / tahografa / omejilnika hitrosti)(1)
– periodična kontrola

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

VOZILO
Znamka in tip (trgovska oznaka)
Izvedenka
Identifikacijska številka vozila
Registrska številka vozila
Kategorija vozila
Mere pnevmatik
Efektivni obseg pnevmatik

2
2.1
2.2
2.3
2.4

TAHOGRAF
Znamka in tip (popolna oznaka)
Številka tahografa
Številka homologacije
Konstanta tahografa

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

OMEJILNIK HITROSTI
Znamka in tip (popolna oznaka)
Številka omejilnika
Številka homologacije
Nastavljena hitrost
»v« signal (C3/B7) (Hall)
Število impulzov poti

4

Rezultati kontrole
(vpisati vse ugotovitve in izmerjene vrednosti)

5

Omejilnik hitrosti ustreza / ne ustreza(1) zahtevam Pravilnika o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih
kategorij vozil (Uradni list RS, št. 45/04).

6

Kraj in datum kontrole omejilnika hitrosti

7

Ime odgovorne osebe

8

Podpis

9

Žig pooblaščene delavnice
_________________

To poročilo je obvezno hraniti najmanj tri leta!

5777
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PRILOGA III
NALEPKA V VOZILU
Nalepka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

ime in naslov ali znak pooblaščene organizacije, ki je izdala nalepko;
nastavljena hitrost v obliki: »vset = ….. km/h«;
število impulzov poti v obliki: »W = ….. imp/ km«;
obseg kolesa v obliki: »l = ….. mm«;
datum izdaje in
zadnjih 8 znakov identifikacijske številke vozila.
_________________

2161.

Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem
prometu

Na podlagi 192. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00,
100/00 – odl. US, 21/02, 54/02 – odl. US, 67/02 in 97/03
– odl. US) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o merah in masah vozil v cestnem prometu*
1. člen
(1) Ta pravilnik določa največje mere in mase določenih kategorij cestnih in kmetijskih vozil v cestnem prometu
ter vrste in vsebino dokazil o skladnosti z določbami tega
pravilnika.
(2) Ta pravilnik velja za:
– mere motornih vozil kategorij M2 in M3** ter njihovih
priklopnih vozil kategorije O in motornih vozil kategorij N2 in
N3 ter njihovih priklopnih vozil kategorij O3 in O4. Te kategorije so določene v Prilogi II k Pravilniku o ES-homologaciji
motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02);
– izjemne mere kmetijskih in gozdarskih vozil kategorij
T, C, S in R. Te kategorije so določene v poglavju A Priloge
II k Pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih
traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03).;
– maso in nekatere druge značilnosti vozil kategorij M,
N in O.
(3) Zahteve glede največjih mer in mas kategorij motornih vozil iz prejšnjega odstavka so določene v Prilogi I, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(4) Vse največje dovoljene mere, določene v Prilogi I k
temu pravilniku, se merijo v skladu s Prilogo I k Pravilniku o
ES-homologaciji motornih vozil ob upoštevanju tehnične specifikacije TSV 148 oziroma v skladu s Prilogo I k Pravilniku
o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, brez
pozitivnih odstopanj.
(5) Za mere in mase vozil kategorije M1 se uporabljajo
določbe tehnične specifikacije TSV 144.
* Vsebina tega pravilnika povzema določbe Direktive Sveta
1996/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih
mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu
(nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in
Sveta 2002/7/ES z dne 18. februarja 2002).
** Kategorije vozil v tem pravilniku so kategorije, določene
v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.
30/04).

(6) Za mere in mase vozil kategorije L se uporabljajo
določbe tehnične specifikacije TSV 309.
(7) Za mere traktorjev kategorije T se uporabljajo določbe tehnične specifikacije TSV 422.
(8) Vse vrednosti za maso, določene v Prilogi I k temu
pravilniku, veljajo kot predpis za promet in se nanašajo na
pogoje natovarjanja, ni pa to predpis za proizvodnjo vozil.
(9) Ta pravilnik ne velja za zgibne avtobuse, ki so sestavljeni iz več kot dveh delov.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
– »motorno vozilo« pomeni kakršno koli vozilo, namenjeno vožnji po cesti, ki se premika po cesti z lastno močjo;
– »priklopnik« pomeni kakršno koli vozilo, namenjeno
priključitvi na motorno vozilo (razen polpriklopnikov) ter konstruirano in opremljeno za prevoz blaga;
– »polpriklopnik« pomeni priklopno vozilo brez sprednje
osi, ki je konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na
vlečno vozilo;
– »skupina vozil« pomeni med seboj povezano skupino
najmanj enega vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v cestnem prometu udeleženi kot celota;
– »klimatizirano vozilo« pomeni kakršno koli vozilo,
katerega zamenljive ali stalne nadgradnje so posebej opremljene za prevoz blaga pri nadzorovanih temperaturah in
katerega stranske stene so, vključno z izolacijo, debele vsaj
45 mm;
– »avtobus« pomeni motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeža za voznika več kot osem
sedežev;
– »zgibni avtobus« pomeni avtobus, sestavljen iz dveh
ali več togih delov, ki so med seboj povezani s pregibnim
delom, ki omogoča prehajanje oseb iz enega v drugi del;
– »traktor« pomeni motorno vozilo, ki je konstruirano
tako, da vozi, vleče ali potiska traktorske priključke in se uporablja za njihov pogon ali za vleko priklopnega vozila;
– »traktorski priklopnik« pomeni vsako vlečeno kmetijsko ali gozdarsko priklopno vozilo, namenjeno predvsem
za prevoz tovora in konstruirano za priklop na traktor za
kmetijske ali gozdarske namene;
– »zamenljivi vlečeni stroj« pomeni vsako napravo, ki
se uporablja v kmetijstvu ali gozdarstvu, ki je konstruirana za
vleko s traktorjem ter spremeni ali dopolni njegovo delovanje,
če ta naprava ni niti rezervni del niti delovni pripomoček; lahko vključuje nakladalno ploščad, konstruirano in izdelano za
prevoz orodja in naprav, potrebnih za opravljanje teh nalog
ter za začasno hranjenje materiala, izdelanega ali potrebnega pri delu;
– »največje dovoljene mere« pomenijo največje mere
vozila, kot so določene v Prilogi I k temu pravilniku;
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– »največja dovoljena masa« pomeni največjo maso
obremenjenega vozila v mednarodnem prometu;
– »največja dovoljena osna obremenitev« pomeni največjo obremenitev na obremenjeni osi ali skupini osi v mednarodnem prometu;
– »nedeljiv tovor« pomeni tovor, ki za namene cestnega
prevoza ne more biti razdeljen na dva ali več tovorov brez
pretiranih stroškov ali možnosti poškodb in ga je zaradi mer
ali mase nemogoče prevažati z motornim vozilom, priklopnim
vozilom ali skupino vozil, ki v vseh pogledih ustrezajo temu
pravilniku;
– »tona« pomeni težo mase ene tone in ustreza 9,8
kilonewtonom (kN);
– »zračnemu vzmetenju enakovredno vzmetenje« pomeni vzmetenje, katerega lastnosti so enakovredne lastnostim, ki jih ima zračno vzmetenje in se določajo po postopku,
opisanem v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
enak pomen, kot je določen v zakonu o varnosti cestnega
prometa.
3. člen
(1) Na območju Republike Slovenije se ne sme zavrniti
ali prepovedati uporabe:
– vozil v mednarodnem prevozu, registriranih ali danih
v uporabo v kateri koli drugi državi, iz razlogov, ki zadevajo
njihovo maso in mere,
– vozil v nacionalnem prevozu, registriranih ali danih
v uporabo v kateri koli drugi državi, iz razlogov, ki zadevajo
njihove mere,
če ta vozila ustrezajo mejnim vrednostim, določenim v
Prilogi I tega pravilnika.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi v primeru, če
so pristojni organi države, v kateri so bila vozila registrirana
ali dana v uporabo, dovolili mejne vrednosti mer, ki niso navedene v točkah 1.1, 1.2, 1.4, 1.4a, 1.5, 1.5a, 1.6, 1.7, 1.8,
4.2 in 4.4 iz Priloge I k temu pravilniku, vendar presegajo
mejne vrednosti določene v Prilogi I.
4. člen
(1) V Republiki Sloveniji je prepovedan promet
– vozil in skupin vozil v nacionalnem prevozu blaga, ki
ne ustrezajo zahtevam iz Priloge I k temu pravilniku;
– vozil za nacionalni prevoz potnikov, ki ne ustrezajo
zahtevam iz Priloge I k temu pravilniku.
(2) Vozila ali skupine vozil, ki presegajo največje dovoljene mere oziroma mase, lahko sodelujejo v prometu le
s posebnimi dovoljenji, ki jih izdajo pristojni organi, če vozila
ali skupine vozil prevažajo nedeljive tovore.
(3) Na podlagi posebnega dovoljenja, ki ga izda organ
pristojen za izredne prevoze, lahko opravljajo določene lokalne prevoze v Republiki Sloveniji za čas poskusne dobe
tudi vozila ali skupine vozil, izdelane po novih tehnologijah
ali po novih postopkih, ki ne ustrezajo eni ali več zahtevam
tega pravilnika.
5. člen
(1) Vozila iz prve alinee drugega odstavka 1. člena tega
pravilnika, ki ustrezajo določbam tega pravilnika, morajo biti
opremljena z enim od naslednjih dokazil:
– »tablico proizvajalca« izdelano in pritrjeno v skladu s
tehnično specifikacijo TSV 118 in »tablico o merah vozila«
določeno v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika, izdelano in pritrjeno skladno s tehnično specifikacijo TSV 118;
– eno tablico izdelano in pritrjeno skladno s tehnično
specifikacijo TSV 118, ki vsebuje podatke iz tablic iz prejšnje
alinee;
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– dokument, ki ga je izdal pristojni organ Republike
Slovenije. Ta dokument mora vsebovati enake rubrike in podatke, kot tablici iz prve alinee tega odstavka, in mora biti v
vozilu na lahko dostopnem mestu za inšpekcijski nadzor in
ustrezno zaščiten.
(2) Če značilnosti vozila ne ustrezajo več značilnostim,
navedenim na dokazilu o skladnosti iz prejšnjega odstavka,
mora pristojni organ dokazilo o skladnosti spremeniti.
(3) Tablice in dokumenti iz prvega odstavka tega člena,
se štejejo za dokazilo o skladnosti vozila z zahtevami tega
pravilnika.
(4) Na vozilih, ki imajo dokazila o skladnosti, se lahko
opravi:
– naključni pregled glede splošnih zahtev o masah,
– pregled glede splošnih zahtev o merah, vendar le, če
obstaja sum, da ne ustrezajo zahtevam tega pravilnika.
(5) Srednji stolpec tablice iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati, kjer pride v poštev, zahteve Skupnosti o
masi zadevnega vozila. Pri vozilih iz točke 2.2.2 (c) Priloge
I k temu pravilniku, je vpis »44 ton« naveden v oklepaju pod
največjo dovoljeno maso skupine vozil.
(6) Največje mase, dovoljene pri registraciji oziroma
uporabi, morajo biti navedene v tablici iz prvega odstavka
tega člena v levem stolpcu in tehnično dovoljene mase v
desnem stolpcu.
(7) Na območju Republike Slovenije morajo imeti klimatizirana vozila ATP potrdilo ali ATP tablico, kot jo zahteva
mednarodni Sporazum o mednarodnem prevozu pokvarljivih
živil in o specialnih vozilih za njihov prevoz.
6. člen
(1) Vozila ali skupine vozil za prevoz blaga, registrirane
in dane v uporabo v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega
pravilnika, katerih mere presegajo mere, določene v točkah
1.1, 1.2, 1.4 do 1.8, 4.2 in 4.4 Priloge I k temu pravilniku,
lahko sodelujejo v prometu do 31. decembra 2013.
(2) V Republiki Sloveniji lahko še do 31. decembra
2020 obratujejo avtobusi, registrirani ali dani v uporabo v
Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega pravilnika, katerih
mere presegajo zahteve točk 1.1, 1.2, 1.5 in 1.5a Priloge I k
temu pravilniku.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, da
sedlasti vlačilci s polpriklopniki, dani v uporabo pred 1. januarjem 1991, ki ne izpolnjujejo določil točk 1.6 in 4.4 Priloge I
k temu pravilniku, izpolnjujejo določila iz 3. člena tega pravilnika, če ne presegajo skupne dolžine 15,50 m.
7. člen
Z dokazilom iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika
morajo biti opremljena vsa vozila, ki se v Republiki Sloveniji
prvič registrirajo po 1. maju 2004. Pristojni organ za izdajo
dokumenta iz tretje alinee prvega odstavka 5. člena tega pravilnika je pooblaščena strokovna organizacija za posamično
odobritev vozila v postopku ugotavljanja skladnosti vozil.
8. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
določbe 2. do 7. člena Pravilnika o dimenzijah, masah in
opremi vozil (Uradni list RS, št. 24/96).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se določbe 2. do 7. člena Pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil (Uradni list RS, št. 24/96) še naprej uporabljajo za
potrebe obračuna in odmere letnega povračila za uporabo
cest, ki ga plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, v skladu z Uredbo o določitvi letnih
povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za
cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št.
48/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02
in 59/03).
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9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26400-7/2004/6
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2411-0021
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
Soglašam!
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za notranje zadeve

1.6
1.7

PRILOGA I
NAJVEČJE MERE IN MASE TER Z NJIMI POVEZANE
ZNAČILNOSTI VOZIL
1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.4a

1.5

1.5a

NAJVEČJE DOVOLJENE MERE
Največja dolžina:
– motorno vozilo razen avtobusa
12,00 m
– priklopnik
12,00 m
– sedlasti vlačilec s polpriklopnikom
16,50 m
– motorno tovorno vozilo s priklopnikom
18,75 m
– zgibni avtobus
18,75 m
– dvoosni avtobus
13,50 m
– tri- in večosni avtobus
15,00 m
– avtobus s priklopnikom
18,75 m
Največja širina
a) vozila s toplotno izoliranimi nadgradnjami
z debelino stene najmanj 45 mm
2,60 m
b) traktorji na gospodarski vožnji:
– z dvojnimi pnevmatikami ali s širokimi
pnevmatikami s tlakom največ 1,5 bara;
– s priklopniki ali zamenljivimi vlečenimi
ali vgrajenimi stroji
3,06 m
c) vsa ostala vozila
2,55 m
Največja višina (za vsa vozila)
4,00 m
Snemljive nadgradnje in standardne tovorne
enote kot npr. zabojniki, so vključeni v merah,
opredeljenih v točkah 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7,
1.8 in 4.4.
Če je na avtobus pritrjen snemljiv dodatek,
kot na primer prtljažnik za smuči, dolžina avtobusa,
vključno s tem dodatkom, ne sme presegati
največje dolžine, določene v točki 1.1.
Vsako motorno vozilo ali skupina vozil, morajo biti
sposobni voziti v krožnem pasu z zunanjim
polmerom 12,50 m in notranjim polmerom
5,30 m.
Dodatne zahteve za avtobuse
Pri ustavljenem vozilu se na tleh zariše črta, ki

1.8

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1

predstavlja navpično ravnino, ki se dotika zunanje
strani vozila na strani, ki je obrnjena navzven od
kroga. Pri zgibnem avtobusu morata biti oba toga
dela v isti ravnini.
Ko se vozilo premakne in vstopi v krožni pas,
opisan v točki 1.5, se nobena točka vozila
ne sme premakniti
preko navpične ravnine za več kot 0,60 m.
Največja razdalja med osjo kraljevega
čepa in zadnjim delom polpriklopnika
sme biti
12,00 m
Največja razdalja, merjena vzporedno
z vzdolžno osjo skupine vozil, ki jo sestavlja
motorno tovorno vozilo in priklopnik,
od skrajne sprednje zunanje točke tovornega
prostora za kabino motornega vozila do skrajne
zadnje zunanje točke priklopnika, zmanjšana
za razdaljo med zadnjo stranjo motornega
vozila in prednjim delom priklopnika
sme biti
15,65 m
Največja razdalja, merjena vzporedno
z vzdolžno osjo skupine vozil, ki jo sestavlja
motorno tovorno vozilo in priklopnik,
od skrajne sprednje zunanje točke tovornega
prostora za kabino, do skrajne zadnje točke
priklopnega vozila sme biti
16,40 m

NAJVEČJA DOVOLJENA MASA VOZILA
Vozila, ki so del skupine vozil
Dvoosni priklopnik
18 ton
Triosni priklopnik
24 ton
Skupine vozil
Skupina vozil (motorno vozilo in priklopnik) s
petimi ali šestimi osmi
a) dvoosno motorno vozilo s triosnim
priklopnikom
40 ton
b) triosno motorno vozilo z dvo- ali triosnim
priklopnikom
40 ton
2.2.2 Skupina vozil (sedlasti vlačilec s
polpriklopnikom) s petimi ali šestimi osmi
a) dvoosni vlačilec s triosnim polpriklopnikom40 ton
b) triosni vlačilec z dvo- ali triosnim
polpriklopnikom
40 ton
c) triosni vlačilec z dvo- ali triosnim
polpriklopnikom, ki prevaža
12-metrski (40 ft) ISO zabojnik
v kombiniranem prevozu
44 ton
2.2.3 Skupina vozil (motorno vozilo in priklopnik)
s štirimi osmi, sestavljena iz dvoosnega
motornega vozila in dvoosnega priklopnika
36 ton
2.2.4 Skupina vozil (sedlasti vlačilec
s polpriklopnikom) s štirimi osmi, sestavljena
iz dvoosnega vlačilca in dvoosnega
polpriklopnika, če je razdalja med
osmi polpriklopnika:
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2.2.4.1 med 1,3 in 1,8 m
2.2.4.2 večja od 1,8 m

2.3
Motorna vozila
2.3.1 Dvoosna motorna vozila
2.3.2 Triosna motorna vozila

2.3.3 Štiriosna motorna vozila z dvema
krmiljenima osema

2.4

Triosni zgibni avtobusi

3
3.1

NAJVEČJA DOVOLJENA OSNA OBREMENITEV
Enojne osi
Enojna nepogonska os
Tandemske osi priklopnikov in polpriklopnikov
Vsota obremenitev na posamezno os
tandemskega sklopa ne sme presegati,
če je razdalja (d) med osmi:
do 1 m (d < 1,0)
od 1,0 do 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)
od 1,3 do 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)
1,8 m ali večja (1,8 ≤ d)
Trojne osi priklopnikov in polpriklopnikov
Vsota obremenitev na posamezno os
triosnega sklopa ne sme presegati,
če je razdalja (d) med osmi:
do 1,3 m (d ≤ 1,3)
od 1,3 do 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4)
Pogonska os
Pogonska os vozil naštetih v točki 2.2.1
in 2.2.2
Pogonska os vozil naštetih v točkah 2.2.3,
2.2.4, 2.3 in 2.4
Tandemska os motornih vozil
Vsota obremenitev na posamezno os
tandemskega sklopa ne sme presegati,
če je razdalja med osmi:
do 1 m (d < 1.0)
od 1,0 m do 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)
od 1,3 do 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)

3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3

3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3

4
4.1

OSTALE ZNAČILNOSTI VOZIL
Vsa vozila
Masa, ki jo prenaša ena ali več pogonskih osi
vozila ali skupine vozil, ne sme biti manjša
od 25% celotne mase vozila ali skupine vozil,
kadar se uporablja v mednarodnem prometu.
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36 ton
36 ton*
(* +2 toni, če je upoštevana največja dovoljena masa motornega
vozila (18 ton) in največja dovoljena obremenitev tandemske osi
polpriklopnika (20 ton) in če je pogonska os opremljena
z dvojnimi pnevmatikami in zračnim ali temu enakovrednim
vzmetenjem, kot je določeno v Prilogi II)
18 ton
25 ton
(26 ton, če je pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami
in zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem, kot je določeno v
Prilogi II, ali če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi
pnevmatikami, največja obremenitev na vsako os pa ne presega
9,5 tone)
32 ton
(če je pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami in
zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem, kot je določeno v
Prilogi II, ali če je vsaka pogonska os opremljena
z dvojnimi pnevmatikami,
največja obremenitev na vsako os pa ne presega 9,5 tone)
28 ton

10 ton

11 ton
16 ton
18 ton
20 ton

21 ton
24 ton
11,5 ton
11,5 ton

11,5 ton
16 ton
18 ton
(19 ton če je pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami in
zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem, kot je določeno v
Prilogi II, ali če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi
pnevmatikami, največja obremenitev vsake osi pa ne presega
9,5 tone)
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Skupine vozil (motorno vozilo in priklopnik)
Razdalja med zadnjo osjo motornega vozila
in prvo osjo priklopnika ne sme biti
manjša od 3,00 m.
Največja dovoljena masa, ki je odvisna
od medosne razdalje vozila:
Največja dovoljena masa v tonah štiriosnega
motornega vozila ne sme presegati petkratne
razdalje v metrih med skrajno prvo
in skrajno zadnjo osjo vozila.
Polpriklopniki
Razdalja med osjo kraljevega čepa
in katero koli točko na sprednji strani
polpriklopnika, merjena vodoravno
ne sme presegati 2,04 m.
________________
PRILOGA II

POGOJI ZA ENAKOVREDNOST DRUGIH SISTEMOV VZMETENJA Z ZRAČNIM VZMETENJEM NA POGONSKIH OSEH
VOZILA
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3

DEFINICIJA ZRAČNEGA VZMETENJA
Vzmetni sistem šteje kot zračno vzmetenje, če se vsaj 75% vzmetnega učinka doseže z zračnimi vzmetmi.
ENAKOVREDNOST Z ZRAČNIM VZMETENJEM
Da lahko vzmetni sistem šteje kot enakovreden zračnemu vzmetenju, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
med prostim prehodnim nizkofrekvenčnim navpičnim nihanjem vzmetene mase nad pogonsko osjo ali skupino osi,
mora biti izmerjena frekvenca in dušenje pri polno obremenjeni vzmeti, v mejah določenih v točkah 2.3 do 2.5;
vsaka os mora biti opremljena s hidravličnimi blažilniki. Na dvojnih oseh morajo biti blažilniki postavljeni tako,
da zmanjšajo nihanje teh osi na najmanjšo možno vrednost;
povprečna stopnja dušenja (D) mora presegati 20% kritičnega dušenja za vzmetenje v običajnih pogojih s pravilno
nameščenimi in delujočimi hidravličnimi blažilniki;
če so odstranjeni ali izključeni vsi hidravlični blažilniki stopnja dušenja vzmetenja ne sme presegati 50% povprečne
stopnje dušenja (D);
frekvenca vzmetene mase nad pogonsko osjo ali skupino osi pri prostem prehodnem navpičnem nihanju, ne sme biti
večja od 2,0 Hz;
frekvenca in dušenje vzmeti sta podani v točki 3. Postopki preskušanja za merjenje frekvence in dušenja so podani
v točki 4.
DEFINICIJA FREKVENCE IN DUŠENJA
V tej definiciji se upošteva vzmetena masa M (kg) nad pogonsko osjo ali skupino osi. Os ali skupina osi ima
navpično togost med cestiščem in vzmeteno maso K newtonov na meter (N/m) in koeficient dušenja C v newtonih
na meter na sekundo (Ns/m). Pot vzmetene mase v navpični smeri je označena z Z. Enačba gibanja za prosto
nihanje vzmetene mase je:

frekvenca nihanja vzmetene mase F (rad/s) pa je:

dušenje je kritično pri C=C0,
kjer je

Razmerje med dušenjem in kritičnim dušenjem je C/C0.
Med prostim prehodnim nihanjem vzmetene mase navpično gibanje mase sledi dušeni sinusni krivulji (slika 2).
Frekvenco se lahko določi z merjenjem časa nihajnih ciklov, dokler se jih da opazovati. Dušenje se določi
z merjenjem višine zaporednih najvišjih točk nihajev v isti smeri. Če sta amplitudi prvega in drugega vrha v ciklu
nihanja A1 in A2, je stopnja dušenja D:
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“ln” pomeni naravni logaritem razmerja amplitud.
4

POSTOPEK PRESKUŠANJA
Da se s preskusom lahko določi stopnja dušenja D, stopnja dušenja brez hidravličnih amortizerjev in frekvenca
vzmetenja F, je treba vozilo:
a) zapeljati z nizko hitrostjo (5 km/h
1 km/h) čez 80 mm visoko stopnico, kot je prikazano na sliki 1. Prehodno nihajne, ki ga
je treba analizirati na frekvenco in dušenje, se pojavi, ko so kolesa pogonske osi že preko stopnice;

ali
b) povleči navzdol za šasijo tako, da je obremenitev na pogonsko osi 1,5-kratna vrednost največje statične
vrednosti. Nato se obremenitev hipoma popusti in analizira nihanje, ki pri tem nastane;
ali
c) povleči navzgor za šasijo tako, da je vzmetena masa dvignjena za 80 mm nad pogonsko os. Dvignjeno vozilo
se hipoma popusti in analizira nihanje, ki pri tem nastane;
ali
d) izpostaviti drugim ustreznim postopkom, za katere proizvajalec dokaže tehnični službi, da so enakovredni.
Vozilo mora biti opremljeno z napravo za beleženje navpične komponente nihanja med pogonsko osjo in šasijo,
točno nad pogonsko osjo. Iz poteka krivulje se lahko izmeri časovni interval med prvim in drugim vrhom stiskanja
vzmetenja in s tem določi frekvenca F ter razmerje amplitud za določanje dušenja. Pri dvojnih pogonskih oseh morata biti napravi za beleženje navpične komponente nihanja pritrjeni med vsako pogonsko osjo in šasijo, vsaka točno
nad svojo osjo.
Slika 1
Stopnica za preskušanje vzmetenja
10 do 20 mm (polmer)

Smer vožnje

(polmer)

(polmer)

Smer vožnje

Slika 2
Prehodno dušeno nihanje
čas

________________
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PRILOGA III
TABLICA O MERAH VOZILA
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Tablica o merah, po možnosti nameščena ob tablici proizvajalca iz tehnične specifikacije TSV 118, mora vsebovati naslednje podatke:
ime proizvajalca (*);
identifikacijsko številko vozila (*);
dolžino motornega vozila, priklopnika ali polpriklopnika (L);
širino motornega vozila, priklopnika ali polpriklopnika (W);
podatke o merjenju dolžine skupine vozil:
– razdalja (a) med sprednjo stranjo motornega vozila in središčem naprave za spenjanje na vlečnem vozilu (vlečna
sklopka ali sedlo); v primeru sedla z več vlečnimi legami morata biti navedeni najmanjša in največja
vrednost (amin in amax)
– razdalja (b) med središčem naprave za spenjanje priklopnika (vlečnim ušesom) oziroma polpriklopnika
(kraljevim čepom) in zadnjim delom priklopnika ali polpriklopnika; v primeru naprave z več vlečnimi točkami,
morata biti navedeni najmanjša in največja vrednost (bmin in bmax).
Dolžina skupine vozil je dolžina motornega vozila in dolžina pripetega priklopnika ali polpriklopnika, nameščenih v ravni
črti eden za drugim (a + b).

II. Vrednosti navedene v dokazilu o skladnosti morajo točno ustrezati vrednostim izmerjenim na vozilu.

(*) teh podatkov ni treba ponavljati, če ima vozilo skupno tablico, ki vsebuje tudi podatke o masah in merah)
________________
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Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve
dajatev za diplomatska predstavništva,
konzulate ter mednarodne organizacije
v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 31. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o pogojih in načinu oprostitve dajatev
za diplomatska predstavništva, konzulate
ter mednarodne organizacije v skladu
z mednarodnimi pogodbami,
ki obvezujejo Slovenijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odredbe)
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način uveljavljanja
oprostitev plačila davkov in uvoznih dajatev (v nadaljevanju:
dajatev) za blago in storitve namenjene za:
1. službene potrebe diplomatskih predstavništev in
konzulatov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Slovenija)
ter mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij v času njihovega delovanja v Sloveniji ter
za osebne potrebe njihovega tujega osebja;
2. službene potrebe diplomatskih predstavništev, konzulatov in mednarodnih organizacij oziroma predstavništev
mednarodnih organizacij s sedežem v eni od drugih držav
članic Evropske unije ter za osebne potrebe njihovega
osebja;

3. potrebe oboroženih sil drugih držav članic Severnoatlantske zveze ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbo
njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri zagotavljanju skupne obrambe.
(2) Za davek se v skladu s tem pravilnikom štejejo davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) in trošarine.
2. člen
(način oprostitve plačila dajatev)
(1) Oprostitve plačila davkov po tej odredbi se lahko
uveljavljajo kot:
– neposredna oprostitev,
– vračilo plačanega davka.
(2) Oprostitev plačila uvoznih dajatev se uveljavlja kot
neposredna oprostitev.
II. DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI
V SLOVENIJI TER MEDNARODNE ORGANIZACIJE S
SEDEŽEM ALI PREDSTAVNIŠTVOM V SLOVENIJI
3. člen
(upravičenci v Sloveniji)
Oprostitev plačila dajatev lahko pod predpisanimi pogoji
uveljavljajo:
1. diplomatska predstavništva in konzulati v Sloveniji;
2. mednarodne organizacije oziroma predstavništva
mednarodnih organizacij v Sloveniji, če oprostitev plačila
dajatev določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo;
3. diplomatski agenti diplomatskih predstavništev iz
1. točke tega člena in njihovi družinski člani, ki z njimi živijo
v skupnem gospodinjstvu, če niso državljani Slovenije ali
nimajo v Sloveniji stalnega prebivališča;
4. konzularni funkcionarji razen častnih konzularnih
funkcionarjev in njihovi družinski člani, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, če niso državljani Slovenije ali nimajo v
Sloveniji stalnega prebivališča;
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5. člani diplomatskega osebja mednarodnih organizacij
oziroma predstavništev mednarodnih organizacij iz 2. točke
tega člena in njihovi družinski člani, ki z njimi živijo v skupnem
gospodinjstvu, če niso državljani Slovenije oziroma nimajo v
Sloveniji stalnega prebivališča, če to določajo mednarodne
pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo;
6. člani administrativnega in tehničnega osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov razen člani osebja
konzulatov, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, če
niso državljani Slovenije oziroma nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji;
7. člani administrativnega in tehničnega osebja mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih
organizacij, če niso državljani Slovenije oziroma nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in če to določajo mednarodne
pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo.
4. člen
(dokazovanje upravičenosti)
(1) Upravičenci iz 3. člena tega pravilnika dokazujejo,
da so upravičeni uveljavljati oprostitev plačila dajatev v
skladu s tem poglavjem z Osnovnim potrdilom za oprostitev
dajatev (v nadaljevanju: osnovno potrdilo), ki ga na zahtevo
upravičenca izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(2) Osnovno potrdilo je sestavljeno iz treh delov. Prvi in
drugi del tvorita zahtevek za izdajo osnovnega potrdila. Izpolni ju upravičenec, tretji del pa izpolni ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v roku desetih dni od prejema zahtevka pošlje izpolnjeno
osnovno potrdilo pristojnemu davčnemu uradu. Nepravilno ali
nepopolno izpolnjen zahtevek za izdajo osnovnega potrdila
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, zavrne. Upravičenec lahko v tem primeru ponovno vloži zahtevek.
(3) Osnovno potrdilo se izda v treh izvodih, od katerega
prejmeta po en izvod pristojni davčni urad in upravičenec, en
izvod pa zadrži ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(4) Obrazec osnovnega potrdila in navodilo za njegovo
izpolnjevanje je priloga I tega pravilnika in je njegov sestavni
del.
(5) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve vodi evidenco pooblaščenih oseb diplomatskih predstavništev in
konzulatov ter pooblaščenih oseb mednarodnih organizacij
oziroma predstavništev mednarodnih organizacij za podpis
osnovnega potrdila.
(6) Če se oprostitev lahko prizna le ob pogoju vzajemnosti, ugotavlja izpolnjevanje tega pogoja ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve. O ugotovljeni vzajemnosti oziroma dodatnih pogojih za priznanje vzajemnosti, ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve, sproti obvešča pristojni davčni
organ. Omejitve oziroma izključitve oprostitev dajatev zaradi
pogojev vzajemnosti med državo pošiljateljico in Slovenijo
ministrstvo navede v prilogi, ki je sestavni del osnovnega
potrdila.
5. člen
(dobavitelji v Sloveniji)
(1) Oprostitev plačila davkov v skladu s tem poglavjem
se lahko uveljavi samo za blago, storitve oziroma trošarinske
izdelke, nabavljene pri dobaviteljih, ki so identificirani za namene DDV.
(2) Dobavitelj mora upravičencu izdati račun v skladu
s 34. členom zakona o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo), pri čemer
v primeru neposredne oprostitve davkov po tem pravilniku
dobavitelj namesto identifikacijske številke za DDV naročnika oziroma kupca vpiše številko neposrednega potrdila ter
navede, da davek ni obračunan. Če številke neposrednega
potrdila ni mogoče vpisati v skladu s prejšnjim stavkom, se to
na računu v rubriki za identifikacijske številke za DDV označi, samo številko neposrednega potrdila pa čitljivo vpiše na
drugem mestu računa.
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6. člen
(omejitev oprostitve plačila dajatev)
(1) Posamezni upravičenec lahko uveljavi oprostitev
plačila davkov po tem poglavju, če je vrednost kupljenega
blaga ali storitev po posameznem računu (z vključenimi dajatvami) višja od 15.000 tolarjev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko uveljavlja
oprostitev plačila davkov tudi če vrednost blaga ali storitev
na računu ni višja od 15.000 tolarjev, če gre za nabavo pogonskega goriva za prevozna sredstva posameznih upravičencev oziroma če se uveljavlja neposredna oprostitev
plačila davkov na osnovi pogodbenega oziroma naročniškega razmerja za priključke, ki so vezani na poslovni oziroma
stanovanjski prostor, ki je predmet oprostitve in se zaporedno
zaračunava.
(3) Upravičenci iz 6. točke 3. člena tega pravilnika lahko
v roku dvanajstih mesecev od dneva prihoda na službovanje
v Slovenijo uveljavljajo oprostitev plačila dajatev pri nabavi
gospodinjskih predmetov.
(4) Ne glede na prvi do tretji in peti odstavek tega člena
se lahko drugačne omejitve upoštevajo:
1. za upravičence iz 1., 3., 4. in 6. točke 3. člena tega
pravilnika na osnovi ugotovljenih pogojev vzajemnosti z državo pošiljateljico,
2. za upravičence iz 2., 5. in 7. točke 3. člena tega pravilnika skladno z določili mednarodne pogodbe, ki obvezuje
Slovenijo.
(5) Vrednostne omejitve iz prvega odstavka tega člena
ne veljajo za oprostitev plačila uvoznih dajatev.
7. člen
(prevozna sredstva)
(1) Za namen tega pravilnika se šteje za prevozno
sredstvo vsako prevozno sredstvo, za katero je obvezna
registracija v Sloveniji, ne glede na to, ali je namenjeno za
cestni, vodni oziroma pomorski ali zračni promet.
(2) Upravičenci iz 1. točke 3. člena tega pravilnika lahko
za službene potrebe uveljavljajo oprostitev plačila dajatev pri
nabavi neomejenega števila prevoznih sredstev.
(3) Prejšnji odstavek velja tudi za upravičence iz 2. točke 3. člena tega pravilnika, če ni z mednarodno pogodbo, ki
obvezuje Slovenijo drugače določeno.
(4) Ne glede na drugi, tretji ter peti do osmi odstavek
tega člena lahko ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve
določi drugačne količinske omejitve na podlagi vzajemnosti
in o tem seznani pristojni davčni in carinski urad.
(5) Diplomatski agenti in konzularni funkcionarji, razen
častnih konzularnih funkcionarjev, lahko v prvih dveh letih od
nastopa službovanja v Sloveniji za osebne potrebe uveljavljajo oprostitev plačila dajatev po tem pravilniku pri nabavi
dveh prevoznih sredstev, njihovi polnoletni družinski člani,
ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, pa v istem obdobju za eno prevozno sredstvo. Po preteku roka iz prejšnjega
stavka lahko vsak upravičenec iz tega odstavka vsaki dve
leti uveljavlja oprostitev plačila dajatev pri nabavi enega prevoznega sredstva.
(6) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na člane diplomatskega osebja mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij, če ni z mednarodno pogodbo,
ki obvezuje Slovenijo drugače določeno.
(7) Člani administrativnega in tehničnega osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov razen konzulatov, ki jih
vodijo častni konzularni funkcionarji lahko v roku dvanajstih
mesecev od dneva prihoda na službovanje v Slovenijo za
svoje osebne potrebe uveljavljajo oprostitev plačila dajatev
pri nabavi enega prevoznega sredstva.
(8) Člani administrativnega in tehničnega osebja mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih
organizacij lahko v času trajanja njihovega službovanja v
Sloveniji za osebne potrebe uveljavljajo oprostitev plačila
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davkov po tem pravilniku pri nabavi dveh prevoznih sredstev,
če tovrstne oprostitve mednarodna pogodba, ki obvezuje Slovenijo, ne izključuje.
(9) Ne glede na roke iz petega do sedmega odstavka
tega člena lahko upravičenec uveljavlja oprostitev plačila
dajatev pred potekom predpisanih rokov:
1. če je vozilo uničeno ali
2. če je vozilo, za katerega je uveljavil oprostitev plačila
dajatev ukradeno in je bil o tem izdan uradni zapisnik policijske uprave, vendar le, če vozilo ni bilo ponovno najdeno v
roku dveh mesecev po prijavi kraje.
(10) Šteje se, da je prevozno sredstvo uničeno, če je
njegova vrednost zmanjšana za več kot 70%. Uničenje prevoznega sredstva se dokazuje z uradnim zapisnikom pristojne policijske uprave in zapisnikom pooblaščenega izvedenca. Iz slednjega mora biti razviden tudi podatek o zmanjšanju
vrednosti prevoznega sredstva, izražen v odstotku.
(11) Če ima uničeno vozilo še prometno vrednost in ga
upravičenec želi odtujiti, se upošteva 13. člen tega pravilnika.
8. člen
(količinska omejitev za pogonsko gorivo)
(1) V vsakem koledarskem trimesečju lahko upravičenci
iz 1. in 2. točke 3. člena tega pravilnika za službene potrebe
uveljavljajo oprostitev davkov za pogonska goriva uporabljena za lastna prevozna sredstva, in sicer največ za:
– 2.000 litrov za prvo prevozno sredstvo,
– 1.500 litrov za drugo prevozno sredstvo in
– 900 litrov za vsako naslednje prevozno sredstvo.
(2) V vsakem koledarskem trimesečju lahko upravičenci
iz 3. do 6. točke 3. člena tega pravilnika za osebne potrebe
uveljavljajo oprostitev davkov za lastna prevozna sredstva
registrirana v Sloveniji, in sicer največ za:
– 900 litrov za prvo prevozno sredstvo in
– 300 litrov za vsako naslednje prevozno sredstvo.
(3) Če se je upravičenec odločil, da bo oprostitev plačila
davkov za pogonsko gorivo uveljavljal z neposredno oprostitvijo, v obdobju veljavnosti potrdila za neposredno oprostitev
za pogonsko gorivo ne more uveljavljati tudi vračila plačanih
davkov.
(4) Če je upravičenec začel uveljavljati oprostitev plačila
davkov za pogonsko gorivo za posamezno prevozno sredstvo med posameznim četrtletjem, se količine iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena sorazmerno zmanjšajo.
(5) Če upravičenec v posameznem četrtletju ni izkoristil oprostitve plačila davkov za celotno količino pogonskega
goriva iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, neizkoriščene količine ne more prenesti v naslednje četrtletje.
9. člen
(neposredna oprostitev dajatev)
(1) Neposredno oprostitev dajatev po tem poglavju
lahko posamezni upravičenec uveljavi, če je od pristojnega
davčnega organa pridobil Potrdilo za neposredno oprostitev
dajatev (v nadaljevanju: neposredno potrdilo), ki je priloga II
tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(2) Za izdajo neposrednega potrdila je pristojen Davčni
urad Ljubljana, ki izda neposredno potrdilo v roku dveh delovnih dni od prejema popolnega zahtevka za neposredno
oprostitev dajatev.
(3) Davčni urad izda neposredno potrdilo v dveh izvodih, od katerega en izvod prejme upravičenec, enega pa za
evidenco zadrži davčni urad.
(4) Upravičenec mora za uveljavitev neposredne
oprostitve dobavitelju blaga ali izvajalcu storitev oziroma
pristojnemu carinskemu organu predložiti pravilno izpolnjen
obrazec neposrednega potrdila.
(5) Upravičenci lahko uveljavljajo neposredno oprostitev
dajatev le, če oprostitev uveljavljajo za vse blago navedeno
na računu.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Pri nabavi trošarinskih izdelkov se neposredna
oprostitev plačila trošarine lahko uveljavlja pri trošarinskih
zavezancih, vendar le, če se istočasno uveljavlja tudi oprostitev DDV.
(7) Ob uveljavljanju neposredne oprostitve mora dobavitelj:
1. voditi posebno evidenco o opravljenem oproščenem
prometu, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:
– podatki, ki omogočajo identifikacijo upravičenca do
oprostitve,
– številka neposrednega potrdila,
– številka in datum računa,
– vrsta, količina in vrednost blaga ali storitev,
– znesek oproščenih dobav.
Način vodenja evidence za trošarinske izdelke mora
biti predhodno odobren s strani nadzornega carinskega
organa.
2. za promet, za katerega prizna neposredno oprostitev
DDV, znesek navedene oprostitve evidentirati v knjigi izdanih
računov in ga prikazati v obrazcu DDV-O pod zaporednost
številko 13.
(8) Trošarinski zavezanec, pri katerem je upravičenec
uveljavil neposredno oprostitev plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo, izvede poračun
trošarine na ustreznem obrazcu za mesečni obračun trošarine tako, da znesek trošarine iz naslova oprostitve vključi v
obračun trošarine kot odbitno postavko, na podlagi 6. točke
prvega odstavka 30. člena zakona o trošarini (Uradni list RS,
št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo).
(9) Če so predmet oprostitve plačila davkov posamezni
priključki najetega stanovanjskega oziroma poslovnega
prostora se neposredna oprostitev po tem pravilniku lahko
uveljavlja le, če je edini koristnik posameznega priključka
upravičenec iz 3. člena tega pravilnika.
(10) Upravičenec, ki je uveljavljal neposredno oprostitev
je dolžan hraniti originalne račune tri leta od dneva nabave.
10. člen
(vračilo plačanega davka)
(1) Upravičenci lahko v skladu s tem členom uveljavljajo
vračilo davkov, ki so jim bili zaračunani pri nabavah blaga in
storitev v Sloveniji.
(2) Upravičenci predložijo zahtevek za vračilo davkov
pri Davčnem uradu Ljubljana.
(3) Upravičenec lahko zahtevek za vračilo davkov vloži
za obdobje najmanj treh mesecev in največ za obdobje koledarskega leta. Upravičenec lahko vloži zahtevek za vračilo
davkov v roku enega leta od zaključka četrtletja na katerega
se zahtevek za oprostitev nanaša.
(4) Zahtevku za vračilo davkov morajo biti priloženi
računi v izvirniku, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja
vračilo davkov, kronološko razvrščeni po posameznih dobaviteljih. Izjemoma, lahko upravičenci iz 1. in 2. točke 3. člena
tega pravilnika namesto izvirnikov priložijo fotokopije računov, če so le-te overjene s strani njihove pooblaščene osebe.
Če se zahtevek nanaša na več četrtletij, mora račune, ki jih
priloži zahtevku, ločiti po posameznih četrtletjih.
(5) Če upravičenec uveljavlja vračilo za priključke v
smislu sedmega odstavka 9. člena tega pravilnika, mora
zahtevku poleg ustreznih računov priložiti dokument, iz katerega so razvidni ime, priimek in naslov lastnika, eventualna
številka posameznega priključka in koristnik oziroma upravičenec do oprostitve davkov po tem pravilniku.
(6) Če posamezni upravičenec uveljavlja vračilo davkov po tem pravilniku za pogonsko gorivo za svoje prevozno
sredstvo, račune za to gorivo pripne na fotokopijo prometnega dovoljenja za to prevozno sredstvo in pripiše vrsto pogonskega goriva, katerega to sredstvo troši ter zabeleži skupno
število računov, ki se na to gorivo nanašajo.
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11. člen
(postopek pri davčnem organu)
(1) Davčni organ mora vsak predložen račun ožigosati
in ga vrniti vlagatelju.
(2) Davčni organ mora o zahtevku odločiti v 45 dneh od
vložitve zahtevka.
(3) Če davčni organ odobri vračilo davkov, mora biti
vračilo izvršeno v roku iz prejšnjega odstavka na račun
upravičenca v Sloveniji. Davčni organ mora o vračilu pisno
obvestiti upravičenca.
12. člen
(nabave v drugih državah članicah Evropske unije)
(1) Če želijo upravičenci iz 3. člena tega pravilnika
uveljaviti oprostitev plačila davkov pri nabavi blaga oziroma
storitev v drugi državi članici Evropske unije, namesto potrdila za neposredno oprostitev dobavitelju predložijo »Potrdilo
o oprostitvi« (»EXEMPTION CERTIFICATE«) izpolnjeno v
skladu z Uredbo Evropske komisije št. 31/96 z dne 10. januarja 1996 o potrdilu o oprostitvi trošarin, UL L 008, z dne
11. 1. 1996.
(2) Slovenska inačica obrazca Potrdilo o oprostitvi je v
prilogi III k temu pravilniku in je njegov sestavni del. Namesto
slovenske inačice lahko upravičenec predloži tudi inačico v
enem od uradnih jezikov Evropske unije. Na zahtevo pristojnega davčnega urada mora priložiti seznam blaga oziroma
storitev v slovenskem jeziku.
(3) Davčni urad Ljubljana izda potrdilo o oprostitvi v treh
izvodih, od katerega dva izvoda prejme upravičenec, enega
pa za evidenco zadrži davčni urad. Upravičenec en izvod
izroči dobavitelju blaga za njegovo evidenco, drug izvod pa
spremlja blago. Če upravičenec s potrdilom uveljavlja oprostitev plačila davkov za trošarinske izdelke, mora biti drugi
izvod potrdila priložen trošarinskemu dokumentu, ki ga je
izdal dobavitelj.
(4) Upravičenec mora kopijo potrdila iz prvega odstavka
tega člena hraniti skupaj z računom za prejeto blago oziroma
storitve najmanj 3 leta od dneva pridobitve blaga oziroma
storitve.
13. člen
(prepoved odtujitve)
(1) Blaga, ki je v skladu s tem pravilnikom predmet oprostitve, pred potekom treh let od dneva nabave ni dovoljeno
odtujiti, dati v uporabo drugim osebam ali kako drugače
uporabiti za druge namene (v nadaljevanju: odtujitev), dokler davek ni plačan.
(2) Če upravičenci odtujijo blago pred potekom roka
določenega v prvem odstavku tega člena, morajo to prijaviti
pristojnemu davčnemu ali carinskemu organu, ki ugotovi morebitno obveznost plačila dajatev.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se dajatev
ne plača, če je odtujitev posledica uradnega predčasnega
odpoklica oziroma smrti upravičenca, oziroma če blago odtuji družinski član upravičenca, ki preneha bivati v Sloveniji
zaradi predčasnega odpoklica oziroma smrti upravičenca.
(4) Prepoved odtujitve iz prvega odstavka tega člena
se ne nanaša na darila v vrednosti do 15.000 tolarjev, ki jih
upravičenci iz 1. ali 2. točke 3. člena tega pravilnika podarijo
drugim osebam v skladu z njihovimi funkcijami.
(5) Če ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ugotovi, da je zaradi spoštovanja pogoja vzajemnosti, potrebno v
zvezi s prepovedjo odtujitve iz prvega odstavka tega člena
upoštevati drugačen rok, izda o tem upravičencu ustrezno
potrdilo.
(6) Za druge osebe iz prvega odstavka se ne štejejo
drugi upravičenci iz 3. člena tega pravilnika.
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III. DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI
V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN
MEDNARODNE ORGANIZACIJE S SEDEŽEM ALI
PREDSTAVNIŠTVOM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI
14. člen
(1) Če diplomatska predstavništva in konzulati s sedežem v drugi državi članici Evropske unije in mednarodne
organizacije s sedežem ali predstavništvom v eni od drugih
držav članic Evropske unije nabavljajo blago oziroma naročajo storitve pri zavezancih, identificiranih za namene DDV
v Sloveniji ali pri imetnikih trošarinskega skladišča v Sloveniji
lahko uveljavijo oprostitev plačila davkov na podlagi predložitve obrazca Potrdilo o oprostitvi (»EXEMPTION CERTIFICATE«), v skladu z Uredbo Evropske komisije, št. 31/96
z dne 10. januarja 1996 o potrdilu o oprostitvi trošarin, UL L
008, z dne 11. 1. 1996, ki ga potrdi pristojni organ države, v
kateri imajo sedež.
(2) Dobavitelj hrani kopijo potrdila iz prejšnjega odstavka v svojem knjigovodstvu skupaj z računom, v primeru
trošarinskih izdelkov pa tudi skupaj s kopijo potrjenega trošarinskega dokumenta.
IV. OBOROŽENE SILE DRUGIH DRŽAV ČLANIC
SEVERNOATLANSKE ZVEZE ALI SPREMNEGA
CIVILNEGA OSEBJA
15. člen
(vračilo plačanega davka za pogonsko gorivo)
(1) Države članice Severnoatlantske zveze lahko za potrebe oboroženih sil ali spremnega civilnega osebja kadar gre
za zagotavljanje skupne obrambe za nabavljeno pogonsko
gorivo uporabijo sistem vračila plačanih davkov.
(2) Upravičenci predložijo zahtevek za vračilo trošarin
plačanih pri nabavi pogonskega goriva pri Davčnemu uradu
Ljubljana.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) Zahtevki za vračilo davkov, ki so bili vloženi pred
1. majem 2004 se obravnavajo v skladu z Odredbo o pogojih
in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo
za Slovenijo (Uradni list RS, št. 47/99, 96/99 in 57/00).
(2) Osnovna in neposredna potrdila izdana v skladu z
odredbo iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo še do
konca leta 2004.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost
oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva
ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Slovenijo (Uradni list RS, št. 47/99,
96/99 in 57/00).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 426-04-4/2004/1
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2003-1611-0015
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
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PRILOGA I: OSNOVNO POTRDILO ZA OPROSTITEV DAJATEV

tevilka:
1.0

-

/

Datum:

Diplomatsko predstavnitvo oziroma konzulat; mednarodna organizacija oz. predstavnitvo
mednarodne organizacije
prosi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, da v skladu s tretjim odstavkom 28. �lena in 10. to�ko
31. �lena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, t. 134/03  UPB), drugim odstavkom
31. �lena zakona o troarinah (Uradni list RS, t. 20/04  UPB1) upravi�encu iz 1.1. izda to
potrdilo in ga posreduje pristojnemu dav�nemu organu.

1.1.

Oprostitev pla�ila davkov za blago in storitve se uveljavlja za:
a)

slubene potrebe (*)
Uradni naziv upravi�enca

b)

osebne potrebe (*)
Ime in priimek upravi�enca

Funkcija upravi�enca

tevilka diplomatske oziroma konzularne oziroma slubene izkaznice
Datum nastopa funkcije v Republiki Sloveniji

1.2. Potrdilo se izdaja za obdobje

od
dan

mesec leto

dan
do
dan

mesec leto

mesec leto

Vra�ilo davka
2.0.

tevilka ra�una

2.1.

Naziv predstavnitva oz. organizacije oziroma ime in priimek imetnika ra�una
(za slubene potrebe)
(za osebne potrebe)

2.2.

Naziv poobla�ene institucije, ki vodi ra�un iz to�ke 2.0 tega potrdila

2.3.

Sede oziroma naslov poobla�ene institucije iz to�ke 2.2 tega potrdila
Ime poobla�ene osebe predstavnitva oziroma organizacije
Funkcija poobla�ene osebe predstavnitva oziroma organizacije
Podpis poobla�ene osebe predstavnitva oziroma organizacije
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3.0.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA ZUNANJE ZADEVE

3.1.

Na podlagi prejete vloge za izdajo osnovnega potrdila z dne
in v skladu s
tretjim odstavkom 31. �lena in 10. to�ko 31. �lena zakona o davku na dodano vrednost (uradni list
RS, t. 134/02  UPB) oziroma drugim odstavkom 31. �lena zakona o troarinah (Uradni list RS, t.
20/04  UPB1) ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve Republike Slovenije izdaja to potrdilo in
ugotavlja, da je upravi�enec iz to�ke 1.1. tega potrdila opro�en pla�ila davkov za blago in storitve
v skladu s __to�ko ___odstavka __�lena pravilnika o pogojih in na�inu oprostitve dajatev za
diplomatska predstavnitva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi
pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo (Uradni list RS, t. 45/04)

3.2. Omejitve oziroma izklju�itve oprostitve davka na dodano vrednost oziroma troarine zaradi pogojev
vzajemnosti med dravo poiljateljico in Republiko Slovenijo so navedene v prilogi na _____ strani
tega potrdila.

tevilka osnovnega potrdila

-

/

/

Datum izdaje osnovnega potrdila

Podpis poobla�ene osebe

ig

(*) Ozna�i v ustreznem kvadratu

PRILOGA I: Osnovno potrdilo za oprostitev dajatev
Navodila
A) Prvi in drugi del potrdila izpolni upravi�enec do oprostitve pla�ila dajatev.
B) V prvem upravi�enec ozna�i ali se uveljavlja oprostitev pla�ila davkov za slubene ali
osebne potrebe, ter izpolni podatke, glede na izbrano oprostitev.
C) V drugem delu upravi�enec vpie tevilko ra�una pri poobla�eni intituciji. V primeru
uveljavljanja oprostitve za osebne potrebe lahko vpie tevilko ra�una druinskega �lana
upravi�enca do oprostitve, pri �emer mora navesti njun medsebojni odnos.
D) V tretjem delu Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve navede posamezne omejitve
glede pravice do uveljavljanja oprostitve dajatev dolo�i tevilko osnovnega potrdila ter z
igom in podpisom izda potrdilo.
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PRILOGA II: POTRDILO ZA NEPOSREDNO OPROSTITEV DAJATEV
tevilka:
1.0

Datum:

Diplomatsko predstavnitvo, konzulat oziroma mednarodna organizacija oziroma predstavnitvo
mednarodne organizacije
prosi pristojni dav�ni organ oziroma ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, da v skladu s
odstavkom __�lena Pravilnika o pogojih in na�inu oprostitve dajatev za diplomatska
predstavnitva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami,
ki obvezujejo Republiko Slovenijo (Uradni list RS, t. 45/04) izda potrdilo za upravi�enca
iz 1.1. tega potrdila.

1.1.

Oprostitev pla�ila dajatev se uveljavlja za:
a) slubene potrebe (*)
Uradni naziv upravi�enca

b) osebne potrebe (*)
Ime in priimek upravi�enca
Funkcija upravi�enca
tevilka diplomatske oziroma konzularne oziroma slubene izkaznice

Datum nastopa funkcije v Republiki Sloveniji

2.0

dan

mesec leto

Vrsta blaga ali storitev, za katere se uveljavlja neposredna oprostitev pla�ila dajatev
a) prevozno sredstvo: vrsta
znamka
tip
tevilka
b) pogonsko gorivo: vrsta:
vrsta:
registrska oznaka t.
ne presega: (*)
2,000 litrov

tipa:
1,500 litrov

c) ostalo (opis blaga in storitev)

2.1.

Drava od koder se vnaa blago
Ime dobavitelja
V primeru doma�ega dobavitelja: sede oziroma naslov

za pogon prevoznega sredstva
in koli�ini, ki v posameznem �etrtletju
300 litrov
900 litrov
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Obdobje, �e gre za pogodbeno oziroma naro�niko razmerje

Ime poobla�ene osebe predstavnitva oziroma organizacije
Funkcija poobla�ene osebe predstavnitva oziroma organizacije
Podpis poobla�ene osebe predstavnitva oziroma organizacije

3.0

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAV�NA UPRAVA RS
DAV�NI URAD LJUBLJANA

3.1.

Na osnovi prejete vloge za izdajo neposrednega potrdila dne
in v skladu s
tretjim odstavkom 28. �lena in 10. to�ko 31. �lena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, t. 134/03  UPB) oziroma drugim odstavkom 31. �lena zakona o troarinah (Uradni list RS, t.
20/04  UPB1) ter 10. �lenom pravilnika o pogojih in na�inu oprostitve dajatev za diplomatska
predstavnitva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami,
ki obvezujejo Republiko Slovenijo (Uradni list RS, t. 45/04) zgoraj navedeni naslov ugotavlja,
da upravi�enec iz to�ke 1.1. tega potrdila lahko uveljavi neposredno oprostitev pla�ila DDV
oziroma troarine za blago, storitve oziroma troarinske izdelke, ki so navedeni v 2. to�ki tega
potrdila pod pogojem, da omejitve navedene v to�ki 3.2. tega potrdila niso preseene.

3.2.

Omejitve glede oprostitve dajatev, za blago ki je navedeno v 2. to�ki tega potrdila so naslednje:

3.3.

tevilka osnovnega potrdila:

-

/

tevilka neposrednega potrdila:
Datum izdaje
dan
osnovnega potrdila:

mesec leto

Veljavnost neposrednega potrdila od

Datum izdaje
neposrednega potrdila:

dan

do

ig
Za dav�ni urad Ljubljana

mesec leto
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PRILOGA I: Potrdilo za neposredno oprostitev dajatev
Navodila
A) Prvi in drugi del potrdila izpolni upravi�enec do oprostitve pla�ila dajatev, tretji del pa
izpolni pristojni dav�ni urad Ljubljana.
B) V 1.1. upravi�enec ozna�i ali se uveljavlja oprostitev pla�ila davkov za slubene ali
osebne potrebe, ter izpolniti podatke, glede na izbrano oprostitev.
C) V 2.0 upravi�enec navede blago oziroma storitve in dobavitelja le teh. V primeru, da za
predhodno omenjeno navedbo na obrazcu ni dovolj prostora le to navede v priloenem
dokumentu, obvezno pa mora pripisati podatek o vrsti in tevilki tega dokumenta. Priloeni
dokument je lahko ponudba, predra�un, ra�un in pogodba, iz katerega so razvidni potrebni
podatki za neposredno potrdilo.
Priloga je obvezna v primeru:
�� kori�enja priklju�kov, natetih v devetem odstavku tega �lena, pri �emer je potrebno
navesti podatek o imenu in naslovu lastnika posameznega priklju�ka in morebitno tevilko
priklju�ka,
�� �e upravi�enec uveljavlja neposredno oprostitev za pogonsko gorivo za svoje prevozno
sredstvo. V tem primeru je priloga fotokopija veljavnega prometnega dovoljenja s pripisanim
podatkom o vrsti goriva, ki ga to prevozno sredstvo troi.
D) V 2.2. upravi�enec navede ali uveljavlja oprostitev pla�ila davkov za enkratno nabavo
oziroma za redno oziroma ve�kratno dobavi ter podatek o obdobju, v katerem eli
neposredno oprostitev uveljaviti.
Uveljavljanje neposredne oprostitve davkov za dalje obdobje se praviloma, obvezno pa le,
�e so omejitve oprostitve vezane na posamezno �etrtletje, odobri s pri�etkom posameznega
�etrtletja. Upravi�enec mora oddati popolni zahtevek za neposredno oprostitev pristojnemu
dav�nemu organu vsaj 15 dni pred pri�etkom zadevnega �etrtletja.
V primeru, da se neposredna oprostitev ne uveljavi enkratno, je upravi�enec do oprostitve
davkov po tem pravilniku dolan, da eventualno nastalo spremembo podatka, navedenega
na neposrednem potrdilu oziroma podatka, ki kakorkoli vpliva na uveljavljanje oprostitve,
pristojnemu dav�nemu organu in dobavitelju blaga oziroma storitev javiti pred ali najkasneje
ob samem nastanku spremembe.
E) V tretjem delu pristojni dav�ni organ navede posamezne omejitve glede pravice do
uveljavljanja oprostitve dajatev, dolo�i obdobje, v katerem je oprostitev dajatev mogo�e
uveljaviti, dolo�i tevilko neposrednega potrdila ter z igom in podpisom izda potrdilo.
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PRILOGA III: POTRDILO O OPROSTITVI
tevilka:
1.

UPRAVI�ENA ORGANIZACIJA/POSAMEZNIK
Poimenovanje/ime
Ulica in t.
Potna tevilka, kraj
(gostiteljica) drava �lanica

2.

PRISTOJNI ORGAN ZA IZDAJO POTRDILA
(Ime, naslov in telefonska tevilka)

3.

IZJAVA UPRAVI�ENE ORGANIZACIJE ALI POSAMEZNIKA
Upravi�ena organizacija ali posameznik(1) tukaj izjavlja:
a) blago iz to�ke 5 je namenjeno (2)
za slubene potrebe

za osebne potrebe

tujih diplomatskih predstavnitev

�lana tujih diplomatskih predstavnitev

tujih konzulatov

�lana tujih konzulatov

mednarodnih organizacij

osebja mednarodnih organizacij

oboroenih sil drav �lanic
Severnoatlantske zveze (NATO)
Upravi�ena organizacija (glej to�ko 4)
b) da blago opisano v to�ki 5 izpolnjuje pogoje in omejitve, ki se uporabljajo za oprostitve v dravi
�lanici omenjeni v to�ki 1, in
c) da so zgornje informacije predloene v dobri veri. Upravi�ene organizacije ali posamezniki se
zavezujejo, da bodo pla�ali dravi �lanici iz katere je bilo blago odpremljeno, davke, ki bi
jih bili dolni pla�ati �e to blago ne bi izpolnjevalo pogoje za oprostitev ali �e to blago ni bilo
uporabljeno za predviden namen.
Kraj, datum

Ime in pravni poloaj podpisnika
Podpis
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IG ORGANIZACIJ (v primeru oprostitev za osebne potrebe)
ig

Kraj, datum

Ime in pravni poloaj podpisnika
Podpis

5.

OPIS ODPREMLJENEGA BLAGA ZA KATEREGA SE ZAHTEVA OPROSTITEV DAVKOV
A) Informacije o dobaviteljih
(1) Ime in naslov
(2) Drava �lanica
(3) Dav�na tevilka
B) Informacija o blagu

t.

Natan�en opis blaga (3)
(ali napotitev na priloeno naro�ilo)

Koli�ina
Vrednost brez davka
Valuta
ali tevilo vrednost/enoto
skupna vrednost

Skupni znesek

6. POTRDILO PRISTOJNEGA ORGANA V DRAVI �LANICI GOSTITELJICI
Poiljka blaga opisanega v to�ki 5 izpolnjuje
v celoti
do koli�ine
pogoje za oprostitev davkov
Kraj in datum

tevilo (4)

Ime in pravni poloaj podpisnika
Podpis
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7. DOVOLJENJE ZA OPUSTITEV Z URADNO POTRDITVIJO (samo za oprostitev za slubene potrebe)
S pismom t.

(sklicevanje na dopis)

(poimenovanje upravi�enih organizacij)

, z dne

je bilo dovoljeno s strani

(poimenovanje pristojnega organa v dravi �lanici gostiteljici
Kraj in datum

ig

(datum)

, da ne pridobi potrditve pod to�ko 6.

Ime in pravni poloaj podpisnika
Podpis

(1)
(2)
(3)
(4)

Pre�rtati kar ni ustrezno
Ozna�i v ustreznem kvadratu
Pre�rtati prazen prostor
Blago, ki ni primerno se mora zbrisati v to�ki 5

2163.

Pravilnik o načinu popisa zalog in obračuna
dajatve na presežne zaloge določenih
kmetijskih proizvodov

Na podlagi četrtega odstavka 5., 11. in 20. člena Zakona o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih
kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 42/04) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o načinu popisa zalog in obračuna dajatve
na presežne zaloge določenih kmetijskih
proizvodov
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa obrazec zapisnika o popisu zalog
in obrazec obračuna dajatve na presežne zaloge kmetijskih
proizvodov iz četrtega odstavka 5. člena zakona o popisu
zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih
proizvodov (Uradni list RS, št. 42/04; v nadaljnjem besedilu:
ZPZDKP) ter obrazec zapisnika o popisu zalog sladkorja in
proizvodov iz sladkorja iz 9. člena ZPZDKP.
(2) Ta pravilnik določa način izpolnjevanja obrazcev iz
prejšnjega odstavka tega člena in podrobnejša pravila glede
predložitve izpolnjenih obrazcev pristojnemu carinskemu
organu.
2. člen
(upoštevanje kombinirane nomenklature)
Zavezanec pri izvajanju popisa zalog kmetijskih proizvodov in sladkorja, pri izpolnjevanju obrazcev v skladu s tem
pravilnikom in pri obračunu dajatev upošteva prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1789/2003 z dne 11. septembra 2003
o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o
tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, UL
L 281 z dne 30. 10. 2003 z vsemi spremembami.

3. člen
(pristojni carinski organ)
(1) Zavezanec za popis zalog kmetijskih proizvodov iz
2. člena ZPZDKP predloži zapisnik in obračun dajatve Carinskemu uradu Maribor.
(2) Zavezanec za popis zalog sladkorja in proizvodov iz
sladkorja iz 9. člena ZPZDKP predloži zapisnik pristojnemu
carinskemu organu glede na svoj sedež.
4. člen
(proizvodi, ki se upoštevajo pri popisu zalog)
Zavezanec pri popisu zalog upošteva vse kmetijske
proizvode iz seznama, ki je v prilogi ZPZDKP, oziroma za
ves sladkor in proizvode iz sladkorja iz 9. člena ZPZDKP,
ki jih ima v lasti in so na popisa v prostem prometu. Pri popisu upošteva tudi tiste proizvode, za katere je bila na dan
30. aprila 2004 sprejeta carinska deklaracija za sprostitev v
prost promet, ne glede na to, ali je bilo blago že prepuščeno
deklarantu ali ne.
5. člen
(zapisnik o popisu zalog kmetijskih proizvodov)
(1) Obrazec zapisnika o popisu zalog kmetijskih proizvodov je v prilogi 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(2) Zavezanec za vsako skladišče oziroma obrat, v katerem izvaja popis zalog, sestavi samostojen zapisnik.
(3) Če se v skladu s tretjim odstavkom 2. člena ZPZDKP
posamezni proizvodi črtajo iz seznama kmetijskih proizvodov, za katere je potrebno sestaviti zapisnik, se v zapisniku
v vrsticah, kjer so navedene tarifne oznake teh proizvodov,
te vrstice pustijo prazne. Če se s spremembo seznama
kmetijskih proizvodov na seznam dodajo novi proizvodi, zavezanec te proizvode po tarifnih oznakah, kot so objavljene
v seznamu, navede na koncu zapisnika in te vrstice izpolni
na enak način, kot za preostale proizvode.
(4) Zavezanec sestavi zapisnik na naslednji način:
– v vrstici »zavezanec« navede svoje ime in priimek
oziroma naziv oziroma firmo;
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– v vrstici »sedež« navede sedež oziroma stalno prebivališče zavezanca;
– v vrstici »davčna številka« navede davčno številko,
pod katero je pri pristojnem davčnem uradu vpisan v davčni
register;
– v stolpcu 4 navede količino proizvodov po posamezni
tarifni oznaki na dan 1. maj 2002;
– v stolpcu 5 navede količino proizvodov po posamezni
tarifni oznaki na dan 1. maj 2003;
– v stolpcu 6 navede količino proizvodov po posamezni
tarifni oznaki na dan 30. april 2004;
– v stolpcu 7 navede, ali ugotovljena zaloga na dan
30. april 2004 predstavlja presežno zalogo ali ne, in sicer
tako, da v ustrezno polje za vsako posamezno vrsto proizvoda čitljivo navede »DA« (če gre za presežno zalogo) oziroma
»NE« (če ne gre za presežno zalogo);
– če je zavezanec ugotovil presežno zalogo, v stolpcu
8 navede količino presežne zaloge posamezne vrste proizvoda;
– če je zavezanec ugotovil, da nima presežne zaloge
posamezne vrste proizvoda:
– ker se sklicuje na eno od okoliščin iz drugega do
šestega odstavka 4. člena ZPZDKP – navede v stolpcu 8
referenco na ustrezno določbo 4. člena ZPZDKP in za to navedbo priloži ustrezna dokazila; ali
– ker zaloga ni presežna po splošnem pravilu prvega
odstavka 4. člena ZPZDKP – pusti stolpec 8 prazen.
(5) Zavezanec mora vse količine v zapisniku izraziti v
kilogramih, razen za proizvode pod zaporednimi številkami
50 do 54 tega zapisnika, kjer se količina lahko izrazi v kilogramih ali v litrih.
6. člen
(obračun dajatve na presežne zaloge kmetijskih
proizvodov)
(1) Obrazec obračuna dajatve na presežne zaloge kmetijskih proizvodov je v prilogi 2 tega pravilnika in je njegov
sestavni del.
(2) Zavezanec sestavi obračun dajatve na presežne
zaloge kmetijskih proizvodov na naslednji način:
– v vrstici »zavezanec« navede svoje ime in priimek
oziroma naziv oziroma firmo;
– v vrstici »sedež« navede sedež oziroma stalno prebivališče zavezanca;
– v vrstici »davčna številka« navede davčno številko,
pod katero je pri pristojnem davčnem uradu vpisan v davčni
register;
– v stolpec 1 se vpiše tarifna oznaka kmetijskega proizvoda, za katerega je zavezanec ugotovil presežno zalogo;
– v stolpec 2 se vpiše ugotovljena količina presežne
zaloge iz zapisnika o popisu zalog kmetijskih proizvodov
(stolpec št. 8) za pripadajočo tarifno oznako;
– v stolpec 3 se vpiše knjigovodsko vrednost ugotovljene presežne zaloge kmetijskega proizvoda na dan 1. maja
2004;
– v stolpec 4 se vpiše pripadajoča stopnja uvozne dajatve »ad valorem« v odstotku, kot je določena za konkretno
tarifno oznako kmetijskega proizvoda; v primeru, da za posamezno tarifno oznako ni predpisana stopnja v odstotku od
vrednosti, se stolpec ne izpolni;
– v stolpec 5 se vpiše znesek obračunane dajatve
(knjigovodska vrednost kmetijskega proizvoda v stolpcu 3
se pomnoži s stopnjo v stolpcu 4);
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– v stolpec 6 se vpiše znesek uvozne dajatve v absolutnem znesku na enoto proizvoda, če je takšna dajatev določena za konkretno tarifno oznako kmetijskega proizvoda.
Zneski se izrazijo v tolarjih, ob upoštevanju tečaja iz 14. člena ZPZDKP; v primeru, da za tarifno oznako ni predpisana
uvozna dajatev v absolutnem znesku na enoto proizvoda, se
stolpec ne izpolni;
– v stolpec 7 se vpiše količina presežne zaloge v merski
enoti, kot je določena za obračun uvoznih dajatev po carinskih predpisih;
– v stolpec 8 se vpiše znesek obračunane dajatve (količina v stolpcu 7 se pomnoži z zneskom na enoto proizvoda
v stolpcu 6);
– v stolpcu 9 se navede skupen znesek dajatve za posamezno vrsto kmetijskega proizvoda.
(3) Zavezanec lahko sestavi obračun dajatve za vsako
skladišče oziroma obrat, za katerega je sestavljal zapisnik o
zalogi kmetijskih proizvodov, posebej, ali pa sestavi skupen
obračun za vsa skladišča in obrate. V tem primeru mora obračunu priložiti zapisnike o popisu za vsa skladišča in obrate,
v zvezi s katerimi predlaga obračun dajatve.
(4) Zavezanec mora obračunano dajatev na presežne
zaloge kmetijskih proizvodov plačati v skladu z 8. členom
ZPZDKP najpozneje do 30. 6. 2004, in sicer na prehodni
podračun Carinskega urada Maribor št. 01100-8450025538,
sklic 00 xxxxxxxx-04, pri čemer. (xxxxxxxx) – pomeni osemmestno davčno številko zavezanca.
7. člen
(zapisnik o popisu zalog sladkorja in proizvodov iz
sladkorja)
(1) Obrazec zapisnika o popisu zalog sladkorja iz
9. člena ZPZDKP je v prilogi 3 tega pravilnika in je njegov
sestavni del.
(2) Zavezanec za popis zalog sladkorja sestavi zapisnik
na naslednji način:
– v vrstici »zavezanec« navede svoje ime in priimek
oziroma naziv oziroma firmo;
– v vrstici »sedež« navede sedež oziroma stalno prebivališče zavezanca;
– v vrstici »davčna številka« navede davčno številko,
pod katero je pri pristojnem davčnem uradu vpisan v davčni
register;
– v stolpcu 4 navede neto količino posamezne vrste
sladkorja oziroma proizvodov iz sladkorja, in sicer v kilogramih, po posameznih tarifnih oznakah in skupno za vsako
skupino sladkorjev in proizvodov iz sladkorja;
– v stolpcu 5 navede knjigovodsko vrednost zaloge
posamezne vrste sladkorja oziroma proizvodov iz sladkorja,
po posameznih tarifnih oznakah in skupno za vsako skupino
sladkorjev in proizvodov iz sladkorja.
8. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 426-19-1/2004/24
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0100
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
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Priloga 1

ZAPISNIK
O POPISU ZALOG KMETIJSKIH PROIZVODOV
na dan 30. 04. 2004
ZAVEZANEC:
SEDE:

.

DAV�NA TEVILKA:
Naslov lokacije skladi�a oziroma obrata zavezanca, na katerega se nanaa popis:

Zap
t.

(1)
1.

2.

3.
4.

Kmetijski proizvodi

(2)
Meso, goveje, svee in ohlajeno; brez kosti

(3)
0201 30 00

Meso goveje, zamrznjeno; brez kosti; sprednje �etrti,
cele ali razkosane v najve� pet kosov, vsaka sprednja
�etrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku;
0202 30 10
kompenzirane �etrti v dveh blokih, od katerih eden
vsebuje sprednjo �etrt, celo ali razkosano v najve� pet
kosov, drugi del pa zadnjo �etrt, razen fileja v enem kosu
Meso goveje, zamrznjeno; brez kosti; vrat, ple�e, ple�na
brola in prsa s spodnjim delom ple�eta
0202 30 50

5.

Meso goveje, zamrznjeno; brez kosti; drugo
0202 30 90
Meso ov�je ali kozje, svee, ohlajeno ali zamrznjeno;
trupi in polovice, jagnje�ji, zamrznjeni
0204 30 00

6.

Meso, ov�je ali kozje, svee, ohlajeno ali zamrznjeno;
drugo meso, ov�je, zamrznjeno; brez kosti; ov�je
0204 43 10

7.

8.

9.

10.

Uitni klavni�ni odpadki goved, prai�ev, ovac, koz, konj,
oslov, mul ali mezgov, svei, ohlajeni ali zamrznjeni; od
goved, zamrznjeni; drugi; drugi;: mii�ni del (stebri�ek) in
reberni del trebune prepone
Meso in uitni odpadki perutnine iz tar. t. 0105,
svee,ohlajeno ali zamrznjeno; od kokoi in petelinov
vrste Gallus domesticus; nerazrezane na kose,
zamrznjene; oskubljene in o�i�ene, brez glav in nog,
vendar z vratovi, sr�ki, jetri in elod�ki, znane kot »70%
pi�anci«
Meso in uitni odpadki perutnine iz tar. t. 0105, svee,
ohlajeno ali zamrznjeno; od kokoi in petelinov vrste
Gallus domesticus; nerazrezane na kose, zamrznjene;
oskubljene in o�i�ene, brez glav, nog ter vratov, src,
jeter, in elod�kov, znane kot »65 %« pi�anci« ali pod
drugim nazivom
Meso in uitni odpadki perutnine iz tar. t. 0105, svee,
ohlajeno, ali zamrznjeno; od kokoi in petelinov vrste
Gallus domesticus; kosi in odpadki, zamrznjeni; kosi;
brez kosti

Koli�ina zaloge
(kg)

Tarifna
oznaka

0206 29 91

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

01.05.2002

01.05.2003

30.04.2004

(4)

(5)

(6)

Ocena presene
zaloge
NE
Okoli�ine
DA
(7)

Koli�ina

(8)
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Meso in uitni odpadki perutnine iz tar. t. 0105, svee,
ohlajeno, ali zamrznjeno; od kokoi in petelinov vrste

11. Gallus domesticus; kosi in odpadki, zamrznjeni; kosi; 0207 14 50

12.

13.

prsa in kosi prs
Meso in uitni odpadki perutnine iz tar. t.0105, svee,
ohlajeno ali zamrznjeno; od kokoi in petelinov vrste
0207 14 60
Gallus domesticus; kosi in odpadki, zamrznjeni; kosi;
noge in kosi nog
Meso in uitni odpadki perutnine iz tar. t. 0105, svee
ohlajeno ali zamrznjeno; od kokoi in petelinov vrste
0207 14 70
Gallus domesticus; kosi in odpadki, zamrznjeni; kosi;
drugo

14. �esen

15

Vrtnine, za�asno konzervirane (npr. z veplovim
dioksidom, v slanici, veplani vodi ali drugih raztopinah
za konzerviranje), vendar kot takne neprimerne za 0711 51 00
takojnjo porabo; gobe in gomoljike; gobe iz rodu
Agaricus

16. Penice in sorica

17. R

18. Je�men

19. Oves

20.

0703 20 00

Koruza

21. Ri; neolu�en ri (ri v luski ali surov); za setev

22. Ri; neolu�en ri (ri v luski ali surov); drugi

1001 10 00
1001 90 10
1001 90 91
1001 90 99

1002

1003

1004
1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
1005 10 90
1005 90 00

1006 10 10

1006 10 *

23. Ri; olu�en nebruen (rjav) ri

1006 20

24.

1006 30

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ri; ri, manj bruen ali dobro bruen, tudi poliran ali
glaziran
Ri; lomljen ri

Sirek v zrnu; hibridi za setev

Sirek v zrnu; drugo

Ajda

Proso

Kanarska �uka

Druga ita; tritikala

Druga ita; druga

Peni�na moka ali moka iz sorice

34. itna moka, razen peni�ne ali moke iz sorice

1006 40
1007 00 10
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90
1101
1102 10 00
1102 20 10
1102 20 90
1102 30 00
1102 90 10
1102 90 30
1102 90 90
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1103 11 10
1103 11 90
1103 13 10
1103 13 90
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 40
1103 19 50
35. itni drobljenci, zdrob in peleti
1103 19 90
1103 20 10
1103 20 20
1103 20 30
1103 20 40
1103 20 50
1103 20 60
1103 20 90
1104 12 10
1104 12 90
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 91
1104 19 99
1104 22 20
1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90
1104 22 98
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 90
itna zrnja, druga�e obdelana (npr. z odstranjeno opno, 1104 23 99
valjana, v kosmi�ih, perlirana, rezana ali drobljena), 1104 29 01
36 razen ria iz tar. t. 1006; itni kal�ki, celi valjani, v
1104 29 03
kosmi�ih ali zmleti
1104 29 05
1104 29 07
1104 29 09
1104 29 11
1104 29 15
1104 29 19
1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59
1104 29 81
1104 29 85

1104 29 89

1104 30 10
1104 30 90
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1107 10 11
1107 10 19
37. Slad, praen ali nepraen
1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00
1108 11 00
1108 12 00
1108 13 00
1108 14 00
38. krob; inulin
1108 19 10
1108 19 90
1108 20 00
1509 10 10
Olj�no olje in njegove frakcije, pre�i�eno ali
39. nepre�i�eno, toda kemi�no nemodificirano
1509 10 90
1509 90 00
Druga olja, dobljena izklju�no iz oljk, in njihove frakcije, 1510 00 10
40. pre�i�ena
ali
nepre�i�ena,
toda
kemi�no
nemodificirana, vklju�no meanice teh olj ali frakcij z olji 1510 00 90
ali frakcijami iz tar. t. 1509

41.

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa,
klavni�nih odpadkov in krvi; iz perutnine iz tar. t. 0105;
kokoi in petelinov vrste Gallus domesticus; ki vsebuje 1602 32 11
57 mas. % ali ve� perutninskega mesa ali klavni�nih
odpadkov; nekuhano

1702 30 51
42. Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze ali ki v 1702 30 59
suhem stanju vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze
1702 30 91
1702 30 99
Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj

43. 20 mas. % toda manj kot 50 mas. % fruktoze, razen 1702 40 90
invertnega sladkorja: drugo

44.

1702 90 10

Drugo, vklju�no invertni sladkor in drugi sladkorji in druge
meanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 1702 90 50
1702 90 75
50 mas. % fruktoze

1702 90 79

45.

46.

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane druga�e
kot v kisu ali ocetni kislini; gobe iz rodu Agaricus; 2003 10 20
za�asno konzervirane, popolnoma termi�no obdelane
Gobe in gomoljke, pripravljene ali konzervirane druga�e
2003 10 30
kot v kisu ali ocetni kislini; gobe iz rodu Agaricus; drugo

2008 20 11
2008 20 19
Sadje, ore�ki in drugi uitni deli rastlin, druga�e 2008 20 31
47. pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan 2008 20 39
sladkor ali druga sladila ali alkohol, ki niso navedeni ali
2008 20 51
zajeti na drugem mestu; ananas
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 90

48.

49.

Agrumi; ki ne vsebujejo dodanega alkohola; ki vsebujejo
dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino ve�
kot 1 kg; mandarine (vklju�no tangerine in satsuma 2008 30 55
mandarine, klementine, wilking mandarine in drugi
podobni hibridi agrumov
Agrumi; ki ne vsebujejo dodanega alkohola; ki vsebujejo
dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vklju�no 1 kg; mandarine (vklju�no tangerine in satsuma 2008 30 75
mandarine, klementine, wilking mandarine in drugi
podobni hibridi agrumov
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2009 11 11
50. Sadni sokovi (vklju�no grozdni mot) in zelenjavni sokovi, 2009 11 19
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki
vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila; 2009 11 91
pomaran�ni sok; zamrznjen

51.

52.

53.

Sadni sokovi (vklju�no grozdni mot) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki
vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila;
pomaran�ni sok; nezamrznjen, z Brix vrednostjo do
vklju�no 20
Sadni sokovi (vklju�no grozdni mot) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki
vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila,
pomaran�ni sok: drugo
Sadni sokovi (vklju�no grozdni mot) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki
vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila;
ananasov sok; z Brix vrednostjo do vklju�no 20
Sadni sokovi (vklju�no grozdni mot) in zelenjavni sokovi,

54. nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki

vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila;
ananasov sok; drugo

55.

2009 11 99
2009 12 00
2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 98
2009 41 10
2009 41 91
2009 41 99
2009 49 11
2009 49 19
2009 49 30
2009 49 91
2009 49 93
2009 49 99

ivila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu;
drugo; drugo **
2106 90 98

* Tarifna oznaka vklju�uje naslednje osemmestne tarifne oznake: 1006 10 21; 1006 10 23; 1006 10 25; 1006 10
27; 1006 10 92; 1006 10 94; 1006 10 96 in 1006 10 98.
** Samo za blago z ve� kot 40 % vsebnostjo mleka.
Potrjujem resni�nost navedenih podatkov.

Priloge: dokazila o okoli�inah iz drugega do estega odstavka 4. �lena Zakona o popisu zalog in dajatvi na
presene zaloge dolo�enih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, t. 42/04).

Kraj in datum:

(Pe�at)

(ime, priimek in podpis odgovorne osebe)

5801

(2)

(1)

Knjigovodska
vrednost
(3)

Carinska stopnja
v%
(4)

ZNESEK
OBRA�UNA
(5)

OBRA�UN DAJATEV V % OD VREDNOSTI

Skupaj:

OBRA�UN DAJATEV V ABSOLUTNEM ZNESKU NA
ENOTO PROIZVODA
Znesek na enoto
ZNESEK
OBRA�UNA
proizvoda
Koli�ina
(6)
(7)
(8)

(9)

(5+8)

SKUPAJ

Priloga: zapisnik o popisu zalog kmetijskih proizvodov na dan 30. 04. 2004

45 / 29. 4. 2004

Zavezanec mora obra�unano dajatev pla�ati najkasneje do 30. 06. 2004 na prehodni podra�un CU Maribor, t. 01100-8450025538,
sklic 00 xxxxxxxx-04; (xxxxxxxx - pomeni osemmestno dav�no tevilko zavezanca).

KOLI�INA

TARIFNA
OZNAKA

DAV�NA TEVILKA:

SEDE:

.

Št.

..

Priloga 2

5802 /

ZAVEZANEC :

NA PRESENE ZALOGE KMETIJSKIH PROIZVODOV

OBRA�UN DAJATEV

Stran
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..

.

TEVILKA OBRA�UNA:

DATUM PLA�ILA:

ZNESEK PLA�ILA:

(ime, priimek in podpis odgovorne osebe)

(Pe�at)

Št.

(datum)

(ime, priimek in podpis odgovorne osebe)

PRAVILNOST OBRA�UNA POTRDIL:

Izpolni carinski organ

Kraj in datum

(ime, priimek in podpis)

Obra�un sestavil:
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Priloga 3

POPIS ZALOG SLADKORJA IN PROIZVODOV IZ SLADKORJA
na dan 30. 04. 2004

ZAVEZANEC:.............................................................................................................................
...............
SEDE:.......................................................................................................................................
...............
DAV�NA TEVILKA:
Naslov lokacije skladi�a oziroma obrata zavezanca, na katerega se nanaa popis:

Zap. t.

(1)

Sladkor in izdelki iz sladkorja

(2)

1.

pesni sladkor in trstni sladkor v trdni obliki

2.

sladkorni sirup

3.

insulinski sirup

4.

izoglukoza

5.

fruktoza

6.

predelani proizvodi

Tarifna
oznaka
(3)

1701
Skupaj:
1702 60 95
1702 90 99
2106 90 59
Skupaj:
1702 60 80
1702 90 80
Skupaj:
1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 90 30
2106 90 30
Skupaj:
1702 50 00
Skupaj:
0402 99 11*
0402 99 19*
0402 99 31*
0402 99 39*
0402 99 91*
0402 99 99*
0403 90 61*
0403 90 63*
0403 90 69*
0404 10 72*
0404 10 74*
0404 10 76*

Koli�ina (v kg)

Vrednost (v SIT)

(4)

(5)
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0404 10 78*
0404 10 82*
0404 10 84*
1704 10 11
1704 10 19
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1806 10 20
1806 31 00
1806 32 10
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 50
1806 90 60
1904 20 10*
1904 90 80*
1905 20 10
1905 31 11
1905 31 19
1905 32 11
1905 32 19
1905 90 45
1905 90 60
2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38
2007 10 10
2007 10 91
2007 10 99
2007 91 10
2007 91 30
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 55
2008 20 11
2008 20 19
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 30 19
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 71
2008 30 79
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2008 40 19
2008 40 31
2008 40 51
2008 40 71
2008 50 19
2008 50 51
2008 50 61
2008 50 71
2008 60 19
2008 60 51
2008 60 61
2008 70 19
2008 70 59
2008 70 69
2008 80 19
2008 80 50
2008 80 70
2008 92 51
2008 99 21
2008 99 23
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 51
2008 99 61
2008 99 62
2009 11 91
2009 19 91
2009 29 91
2009 31 11
2009 31 51
2009 31 91
2009 39 31
2009 39 55
2009 41 91
2009 49 30
2009 49 91
2009 49 93
2009 50 10
2009 69 71
2009 71 10
2009 71 91
2009 80 50
2009 80 61
2009 80 63
2009 80 71
2009 80 83
2009 80 88
2009 90 31
2009 90 41
2009 90 51
2009 90 71
2009 90 94
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2101 12 92*
2101 20 92*
2105 00 10
2105 00 91
2105 00 99
2106 90 59*
2202 10 00*
Skupaj:
Vse skupaj:

* Pri uvr�anju proizvodov iz skupine 6 v tarifne oznake je treba upotevati naslednja pravila:
-

-

V 0402 99 11, 0402 99 19, 0402 99 31, 0402 99 39, 0402 99 91, 0402 99 99 spadajo
mleko (v prahu in drugih oblikah) in smetana, koncentrirana, ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila .
V 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69 spadajo pinjenec, kislo mleko in kisla smetana,
jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, ki vsebuje dodan sladkor in
ne vsebujejo dodanega sadja, orekov ali kakava ter niso v prahu, granulah ali drugih
trdnih oblikah (npr. Actimil natur, Bio activ jogurt drink ).
V 0404 10 72, 0404 10 74, 0404 10 76, 0404 10 78, 0404 10 82, 0404 10 84 spadajo
sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne, v prahu, granulah ali trdnih oblikah,
ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila in vsebuje beljakovine.
V 1904 20 10 ter 1904 90 80 spadajo kosmi�i, musli in podobno, pod pogojem da,
vsebujejo sladkor.
V 2101 12 92 spadajo pripravki za »kapu�ino«, ledena kavo �e jim je dodan sladkor.
V 2101 20 92 spadajo pripravki za ledeni �aj in podobni pod pogojem, da vsebujejo
sladkor.
V 2106 90 59 spadajo sirupi, ki vsebujejo ve� kot 10% sladkorja in so namenjeni za
pripravo sokov, kot so malinov sok, jabol�ni sok, borovnica, Sola .....
V 2202 10 00 spadajo vode, vtevi mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodani
sladkor ali druga sladila, �e so pripravljene za takojnje uivanje kot pija�e.

Potrjujem resni�nost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Podpis zavezanca
oziroma odgovorne osebe
(Pe�at)

IZPOLNI CARINSKI ORGAN
Datum prejema: ___________________Opomba carinskega organa: ________________________
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe: ______________________

(Pe�at)
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Stran
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju zakona o davku na
dodano vrednost

Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46, 52.d, 52.f,
52.i, 52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku
na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, v nadaljnjem besedilu:
pravilnik), se za 19. členom doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(prenos blaga iz druge države članice v Slovenijo)
(1) Če davčni zavezanec s sedežem v drugi državi
članici, prenese blago iz svojega podjetja v Slovenijo, se tak
prenos blaga šteje za pridobitev blaga v Sloveniji.
(2) Če davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici prenese blago iz svojega podjetja v Slovenijo svojemu
poslovnemu partnerju (komisionarju, konsignatarju), se tak
prenos šteje za dobavo blaga v njegovi državi članici oziroma
za pridobitev blaga v Sloveniji.
(3) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena
mora davčnemu organu prijaviti, da pridobiva blago znotraj
Skupnosti v skladu z 58. členom ZDDV ter kot tuj davčni zavezanec pridobiti identifikacijsko številko za DDV v skladu z
59. členom ZDDV.«.
2. člen
V 21. členu se dodajo nov prvi do četrti odstavek, ki se
glasijo:
»(1) DDV se ne obračunava in ne plačuje od pridobitve
rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, če
je prodajalec davčni zavezanec s sedežem v drugi državi
članici in je od dobave rabljenega prevoznega sredstva obračunal DDV od dosežene razlike v ceni po posebni ureditvi
za rabljeno blago.
(2) DDV se ne obračunava in ne plačuje tudi od pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice,
če je prodajalec fizična oseba, mali davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, ki pri nabavi prevoznega
sredstva, ki ga dobavijo v Slovenijo, niso imeli pravice do
odbitka vstopnega DDV v svoji državi.
(3) DDV se obračunava in plačuje od rabljenega prevoznega sredstva, ki ga pridobi oseba, identificirana za namene
DDV v Sloveniji od prodajalca, ki je identificiran za namene
DDV v svoji državi članici in je rabljeno prevozno sredstvo
dobavil pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 31.a člena
ZDDV. Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo izkaže
DDV v obračunu DDV.
(4) Oseba iz prejšnjega odstavka prijavi pridobitev
rabljenega prevoznega sredstva na obrazcu DDV-RPS, ki je
priloga XXVI pravilnika in je njegov sestavni del. Brez predložitve obrazca DDV-RPS, ki ga potrdi pristojni davčni organ,
se rabljenega prevoznega sredstva, ki je pridobljeno iz druge
države članice ne sme registrirati. Oseba, identificirana za
namene DDV, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo, zaradi
nadaljnje prodaje, ne predloži obrazca DDV-RPS.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane nov peti odstavek, se besedilo: »Rabljeno prevozno sredstvo, pridobljeno znotraj Skupnosti,« nadomesti z naslednjim besedilom:
»Rabljeno prevozno sredstvo po tem členu«.
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3. člen
V 22. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Obrazca DDV-NPS-P1 in DDV-NPS-P2 se izpolnita
v treh izvodih (za pridobitelja, davčni organ in registracijski
organ).«.
Dosedanji peti odstavek postane nov šesti odstavek.
4. člen
V 24. členu se v tretjem odstavku doda naslednje besedilo:
»Obrazec DDV-NPS-D1 se izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, dobavitelja in davčni organ), v štirih izvodih pa se
izpolni le, če se obrazec potrebuje za registracijski organ.«.
5. člen
V 28. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi
odstavek, ki se glasi:
»(8) Davčni organ vodi o davčnih zastopnikih posebno
evidenco.«.
Dosedanji osmi odstavek postane nov deveti odstavek.
6. člen
V 59. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Med storitve gradnje, obnove in popravila stanovanjskih objektov se, ne glede na uvrstitev tovrstnih
storitev v standardno klasifikacijo dejavnosti, uvršča tudi
vgradnja stavbnega pohištva, ki ga izdela sam izvajalec
storitve.«.
Dosedanji šesti odstavek postane nov sedmi odstavek.
7. člen
V 66. členu se črta besedilo: »če jo opravljajo na podlagi koncesije,«.
8. člen
V 81. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji
do peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Znesek depozita ni predmet DDV, ne glede na to,
kdo depozit da oziroma ga sprejme.
(4) Pri depozitih se šteje, da finančno storitev opravi
oseba, ki da depozit. Če da depozit davčni zavezanec, ki
ne opravlja finančnih storitev kot svojo dejavnost ali pravna
oseba, ki ni davčni zavezanec se šteje, da je finančna storitev
opravljena občasno.
(5) Obresti od depozitov so oproščene plačila DDV. Če
da depozit mali davčni zavezanec ali fizična oseba, obresti
od depozitov niso predmet DDV.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta nova šesti
in sedmi odstavek.
9. člen
V 85. členu se za besedo »prevoza« doda besedilo: »ali
drugim ustreznim dokumentom«, beseda »katere« pa se nadomesti z besedo »katerega«.
10. člen
V 86. členu se naslov člena spremeni, tako da se glasi:
»(izvoz blaga in storitve iz 13. točke 31. člena ZDDV)«.
V desetem odstavku se v oklepaju, za besedo »nakladanja« doda vejica in beseda »razkladanja,«.
V enajstem odstavku se besedi »tudi storitve« nadomestita z besedilom »tudi storitve, enakovrstne storitvam, kot so
omenjene v prejšnjem odstavku«.
11. člen
Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi:
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»86.a člen
(storitve iz 8. točke 31. člena ZDDV)
(1) Za storitve iz 8. točke 31. člena ZDDV, ki so namenjene neposredno plovilom oziroma njihovemu tovoru se
štejejo na primer: storitve vleke plovil iz 5. točke 31. člena
ZDDV, storitve pilotiranja le-teh in njihovega privezovanja,
storitve nakladanja, razkladanja ali prekladanja njihovega tovora, vključno z osebno prtljago potnikov, ter druge storitve,
namenjene vzdrževanju tovora v dobrem stanju.
(2) Storitev iz prejšnjega odstavka je lahko oproščena
plačila DDV v skladu z 8. točko 31. člena ZDDV le, če lahko
izvajalec dokaže, da je storitev neposredno povezana s potrebami plovila iz 5. točke 31. člena ZDDV oziroma njihovega
tovora.«.
12. člen
V 88. členu se v prvem odstavku besedilo: »z ustrezno
prevozno listino, iz katere« nadomesti z besedilom:
»prevozno listino ali drugim ustreznim dokumentom, iz
katerega«.
13. člen
V 98. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Davčni zavezanec iz 13.a člena ZDDV na računu
za dobavo novega prevoznega sredstva navede:
– svoje podatke (ime, naslov in davčno številko);
– podatke o kupcu (ime, naslov in identifikacijsko številko za DDV, če je kupec identificiran za namene DDV);
– državo članico pridobitve, če kupec ni identificiran za
namene DDV;
– datum izdaje računa in
– podatke iz prve do sedme alinee prvega odstavka
tega člena.«.
14. člen
V 101. členu se v tretjem odstavku črtata besedi »oziroma 35.«.
15. člen
V 130. členu se v tretjem odstavku doda nova prva
alinea, ki se glasi:
»– podatke o popravku zneska obračunanega in zneska
vstopnega DDV zaradi spremembe davčne osnove;«.
Dosedanja prva do četrta alinea postanejo druga do
peta alinea.
16. člen
V 131. členu se v šesti alinei 1. točke prvega odstavka
besedilo »knjige dobav blaga znotraj Skupnosti« nadomesti
z besedilom »knjige izdanih računov za dobave blaga znotraj
Skupnosti in za promet blaga v drugih državah članicah«.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– pod oznako 17 (promet v drugih državah članicah) se
vpiše znesek iz stolpca 8 knjige izdanih računov za dobave
blaga znotraj Skupnosti in za promet blaga v drugih državah
članicah;«.
V prvi alinei 2. točke prvega odstavka se za besedo
»računov« črta vejica in besedilo: »minus nabavna vrednost
nepremičnin in drugih osnovnih sredstev pod oznakama 24
in 25 tega obrazca«
V četrti alinei se za besedo »računov« črta vejica in
besedilo: »ki niso vključeni pod oznako 21 tega obrazca«,
V četrti in peti alinei se za besedilom »vpišejo se tudi
dana predplačila« doda naslednje besedilo: »na podlagi računa za predplačilo«.
V peti alinei se besedilo: »ki niso vključeni pod oznako
21 tega obrazca in«, nadomesti z besedilom: »in knjige prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti ter«.
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17. člen
V 132. členu se črta četrti odstavek.
18. člen
V 133. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki
v namembno državo članico dobavlja blago, ki je oproščeno
plačila DDV v Sloveniji v skladu s 1. in 4. točko 31.a člena
ZDDV in blago, ki je obdavčeno v skladu s tretjim odstavkom
18.e člena ZDDV osebi, ki je identificirana za namene DDV
v drugi državi članici, mora takšne dobave blaga izkazati v
kvartalnem poročilu na obrazcu KP-O.«.
19. člen
V 134. členu se v točki A) prvega odstavka v drugi alinei
pred podpičjem postavi vejica in doda besedilo: »brez kode
države pod oznako 21«.
V tretji in četrti alinei se besedilo: »knjige izdanih
računov za dobave blaga znotraj Skupnosti« nadomesti z
besedilom: »knjige izdanih računov za dobave blaga znotraj
Skupnosti in za promet blaga v drugih državah članicah«.
V peti in šesti alinei se besedilo »knjige dobav blaga
znotraj Skupnosti« nadomesti z besedilom: »knjige izdanih
računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in za promet
blaga v drugih državah članicah«.
V točki B) se v tretji alinei pred podpičjem postavi vejica
in doda besedilo »brez kode države pod oznako 21«.
20. člen
V 159. členu se v tretjem odstavku za besedilom »obrazcev DDV-VP« postavi vejica, besedilo »in s strani carinskega organa potrjenih računov« pa nadomesti z besedilom
»ki jih je potrdil carinski organ«.
21. člen
V 169. členu se v šesti alinei prvega odstavka pred
podpičjem doda vejica in naslednje besedilo: »če je ta v
skladu s 4. točko prvega odstavka 34. člena ZDDV izkazana
na računu«.
V deveti alinei se besedilo »oproščenega prometa iz
naslova izvoza blaga« nadomesti z besedilom: »izvoza blaga iz listine, s katero se dokazuje izvozna dobava oziroma
izvoz«.
V deseti alinei se besedi »in sicer« nadomestita s »kot
npr.«, za dvopičjem pa se doda naslednje besedilo: »promet
storitev, če so le-te obdavčene izven Slovenije, pri katerih se
v skladu s 40. členom ZDDV DDV sme odbiti«.
22. člen
V 171. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(knjiga izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti
in za promet blaga v drugih državah članicah)«.
V sedmi alinei se besedilo v oklepaju »31.a člen ZDDV«
nadomesti z besedilom »1. in 4. točka 31.a člena ZDDV«.
Osma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– v stolpec 8 se vpiše vrednost prometa blaga na podlagi drugega stavka prve alinee prvega odstavka 15. člena
ZDDV in vrednost prometa v skladu s 15.a členom ZDDV,
če vrednost dobave presega vrednost, po kateri se šteje,
da je kraj dobave blaga v drugi državi članici v smislu tretjega odstavka 15.a člena ZDDV oziroma se DDV obračuna v
drugi državi članici v smislu četrtega odstavka 15.a člena
ZDDV;«.
23. člen
V 175. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(1) V posebno evidenco blaga iz drugega odstavka
56.a člena ZDDV (obrazec PE-7), se vpisujejo podatki kot
sledi:
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– v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka;
– v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
– v stolpec 3 se vpiše številka listine;
– v stolpec 4 se vpiše datum listine;
– v stolpec 5 se vpiše vrednost blaga v SIT z listine;
– v stolpec 6 se vpiše količina blaga, navedenega na
listini;
– v stolpec 7 se vpiše kratek opis blaga;
– v stolpec 8 se vpiše vrsta prometa iz 7.a člena ZDDV
(v primeru četrte in pete alinee se vpiše vrsta opravljene storitve, v primeru šeste alinee se vpiše namen začasne rabe
blaga, kot na primer: sejem, razstava ipd.);
– v stolpec 9 se vpiše namembna država članica, v
katero je blago odpeljano oziroma odposlano;
– v stolpec 10 se vpiše datum odpošiljanja blaga;
– v stolpec 11 se vpiše datum dejanskega prejema blaga, ko se blago vrne v Slovenijo ali datum prodaje blaga, če
se blago ne vrne v Slovenijo;
– v stolpec 12 se vpiše količina blaga, ki se ne vrne v
Slovenijo;
– v stolpec 13 se vpiše kratek opis blaga, ki se ne
vrne.«
V drugem odstavku se v uvodnem stavku in v prvi alinei
številka »7« nadomesti s številko »8«.
24. člen
176. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V posebno evidenco blaga iz tretjega odstavka 56.a
člena ZDDV (obrazec PE-17) se vpisujejo podatki kot sledi:
– v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka;
– v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
– v stolpec 3 se vpiše številka listine;
– v stolpec 4 se vpiše datum listine;
– v stolpec 5 se vpiše vrednost blaga v SIT z listine;
– v stolpec 6 se vpiše količina prejetega blaga;
– v stolpec 7 se vpiše kratek opis blaga (vrsta premičnine);
– v stolpec 8 se vpiše vrsta prometa (cenitev premičnine
ali vrsta storitve, ki se opravlja na premičnini);
– v stolpec 9 se vpiše ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče naročnika storitve;
– v stolpec 10 se vpiše identifikacijska številka za DDV
naročnika storitve;
– v stolpec 11 se vpiše datum prejema blaga iz države
članice naročnika storitve;
– v stolpec 12 se vpiše datum vračila blaga po opravljeni storitvi oziroma datum nakupa blaga, če blago ostane
v Sloveniji;
– v stolpec 13 se vpiše količina blaga, ki ni bilo vrnjena
naročniku;
– v stolpec 14 se vpiše opis blaga, ki ni bilo vrnjeno
naročniku.«.
25. člen
V 181. členu se na koncu četrtega odstavka doda besedilo:
»Obrazcu DDV-P3 mora priložiti potrdilo pristojnega
organa države, kjer ima sedež, da je dolžna obračunavati
DDV v tej državi ali izpis iz sodnega ali drugega registra, ki
dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež, ter
pogodbo ali predpogodbo ali drugo dokazilo iz katerega je
razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Oseba iz 2. točke drugega odstavka 11.a člena
ZDDV, ki pridobiva blago znotraj Skupnosti, katere skupni
znesek pridobitev v tekočem koledarskem letu preseže
10.000 evrov v tolarski protivrednosti, vloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV davčnemu organu, kjer
je vpisana v davčni register.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane nov šesti odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»(6) Obrazec iz tretjega odstavka tega člena lahko
davčni zavezanec predloži v papirni obliki ali v elektronski obliki preko sistema eDavki. Obrazec iz četrtega odstavka tega
člena lahko davčni zavezanec predloži le v papirni obliki.«.
26. člen
V 182. členu se v prvem odstavku za besedo »prvega« postavi vejica in doda naslednje besedilo »četrtega in petega«.
27. člen
V 183. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»(2) Osebi, ki pridobiva blago znotraj Skupnosti in izpolnjuje pogoje za izjemo iz 2. točke drugega odstavka 11.a
člena ZDDV, na njeno zahtevo preneha identifikacija za namene DDV.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo novi tretji
do peti odstavek.
Za novim petim odstavkom se doda nov šesti odstavek,
ki se glasi:
»(6) Davčni organ lahko odloči o prenehanju identifikacije za namene DDV tuje osebe, če tuja oseba:
– preneha opravljati dejavnost in o tem ne obvesti davčni organ po prvem odstavku 58. člena ZDDV;
– ni predložila obračuna DDV v zadnjih 6 mesecih.«.
28. člen
V 188. členu se v drugem odstavku letnica »2003« nadomesti z letnico »2004«.
29. člen
Za 188. členom se doda nov 188.a člen, ki se glasi:
»188.a člen
(izvajanje 67. člena ZDDV-C)
(1) Oseba iz 2. točke drugega odstavka 11.a člena
ZDDV predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za
DDV, če je vrednost vseh nabav v letu 2003 ali vrednost nabav od 1. januarja do 30. aprila 2004 presegla znesek 10.000
evrov v tolarski protivrednosti.
(2) Če je oseba iz prejšnjega odstavka v letu 2003 presegla znesek 10.000 evrov v tolarski protivrednosti, mora
pridobiti identifikacijsko številko za DDV do 1. junija 2004.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena v letu 2003
ni presegla znesek 10.000 evrov v tolarski protivrednosti, ta
znesek pa je presegla v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2004, mora pridobiti identifikacijsko številko za DDV do
1. junija 2004.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena v obdobju
od 1. januarja do 30. aprila 2004, ni presegla znesek 10.000
evrov v tolarski protivrednosti, mora pridobiti identifikacijsko
številko za DDV za mesec, v katerem je verjetno, da bo
skupni znesek pridobitev v letu 2004 presegel 10.000 evrov
v tolarski protivrednosti.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka se vrednost ugotavlja od 1. januarja 2004.«.
30. člen
Priloga I (Obrazec DDV-NPS-P1) in priloga II (Obrazec
DDV-NPS-P2) k pravilniku se nadomestita z novima prilogama, ki sta v prilogi tega pravilnika in sta njegov sestavni del.
31. člen
V naslovu priloge V (Obrazec eRačuni) k pravilniku se
beseda »prejemanja« nadomesti z besedo »pošiljanja«.
32. člen
V prilogi VI (Obrazec DDV-O) k pravilniku se besedilo
pod oznako 17 »Druge dobave blaga znotraj Skupnosti« nadomesti z besedilom »Promet v drugih državah članicah«.
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Besedilo pod oznako 35 »prejemnikom blaga in storitev
kot plačnikom DDV« se nadomesti z besedilom »prejemniki
blaga in storitev kot plačniki DDV«.
33. člen
V prilogi VII (Priloga k obrazcu DDV-O) k pravilniku
se besedilo pod oznako 17 »Druge dobave blaga znotraj
Skupnosti« nadomesti z besedilom »Promet blaga v drugih
državah članicah«.
Besedilo pod oznako 35 »Prejemnikom blaga in storitev
kot plačnikom DDV« se nadomesti z besedilom »prejemniki
blaga in storitev kot plačniki DDV«.
34. člen
Priloga VIII (Obrazec KP-O) in priloga IX (Struktura
identifikacijskih številk za DDV v državah članicah, vključno
z njihovimi kodami) k pravilniku se nadomestita z novima prilogama, ki sta v prilogi tega pravilnika in sta njegov sestavni
del.
35. člen
V prilogi XVII (Obrazec I-RAČ-D) k pravilniku se v naslovu knjige doda naslednje besedilo: »IN ZA PROMET BLAGA
V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH«
Naslov nad stolpci 7, 8 in 9 se spremeni tako, da se
glasi: »OPROŠČENE DOBAVE IN DRUG PROMET«
Naslov stolpca 8 se spremeni tako, da se glasi »Promet
v drugih državah članicah«.
36. člen
V prilogi XIX (Obrazec P-RAČ-P) k pravilniku se v naslovu stolpcev 11 in 12 črta beseda »SKUPNI«.
37. člen
Priloga XXI (Obrazec PE-7) in priloga XXII (Obrazec
PE-17) k pravilniku se nadomestita z novima prilogama, ki
sta v prilogi tega pravilnika in sta njegov sestavni del.
38. člen
Priloga XXIV (Obrazec DDV-P3) k pravilniku se nadomesti z novo prilogo, ki je v prilogi tega pravilnika in je njegov
sestavni del.
39. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 426-02-20/2003/10
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0099
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
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PRILOGA I: Obrazec DDV-NPS-P1

PRIJAVA PRIDOBITVE NOVEGA PREVOZNEGA SREDSTVA IZ DRUGE DRAVE
�LANICE, KI JO OPRAVI OSEBA, KI NI IDENTIFICIRANA ZA NAMENE DDV
Podatki o pridobitelju
Ime in priimek oziroma firma
Naslov
Telefonska tevilka

Podatki o dobavitelju iz druge drave �lanice
Ime in priimek oziroma firma
Naslov

Identifikacijska tevilka za DDV*

Podatki o novem prevoznem sredstvu
kopensko motorno vozilo
plovilo
zrakoplov

Vrsta novega prevoznega sredstva
Datum pridobitve
Znamka
Tip in model
tevilka asije/trupa plovila/ogrodja
zrakoplova
Prostornina in mo� motorja**
Vrsta motornega vozila (npr. osebno,
tovorno, specialno, )**
tevilo prevoenih kilometrov/preplutih
oziroma preletenih ur
Dav�na osnova za obra�un DDV
Nabavna
cena
prevoznega
sredstva

Znesek DMV***

Taksa****

Dav�na
osnova
obra�un DDV

za

Potrjujem resni�nost podatkov.
V/Na _____________________
Datum ____________________

Podpis
__________________________
Ime in priimek _________________________

_________________________________________________________________________________
* �e dobavitelj iz druge drave �lanice ni identificiran za namene DDV, ne vpie ni�esar.
** Izpolniti le pri pridobitvi kopenskega motornega vozila.
*** Podatek se vpie le pri pridobitvi motornega vozila, in sicer iz odlo�be o odmeri DMV.
****Vpie se znesek takse na podlagi Uredbe o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih motornih vozil.
DDV-NPS-P1
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PRILOGA II: Obrazec DDV-NPS-P2

PRIJAVA PRIDOBITVE NOVEGA PREVOZNEGA SREDSTVA IZ DRUGE DRAVE
�LANICE, KI JO OPRAVI DAV�NI ZAVEZANEC ALI PRAVNA OSEBA, KI NI DAV�NI
ZAVEZANEC, IDENTIFICIRANA ZA NAMENE DDV V SLOVENIJI

(ni nabavljeno z namenom nadaljnje prodaje)

Podatki o pridobitelju
Ime in priimek oziroma firma
Naslov

Telefonska tevilka

Identifikacijska tevilka za DDV

Ali bo DDV obra�unan na podlagi
Obrazca DDV-O?

da

ne

Podatki o dobavitelju iz druge drave �lanice
Ime in priimek oziroma firma
Naslov

Identifikacijska tevilka za DDV

Podatki o novem prevoznem sredstvu
Vrsta novega prevoznega sredstva

kopensko motorno vozilo
plovilo
zrakoplov

Datum pridobitve
Znamka

Tip in model

tevilka asije/trupa plovila/ogrodja
zrakoplova

Nabavna cena (dav�na osnova iz 45.
�lena pravilnika o izvajanju ZDDV)

Prostornina in mo� motorja*

Vrsta motornega vozila (npr. osebno,
tovorno, specialno, )

tevilo prevoenih kilometrov/preplutih
oziroma preletenih ur

Potrjujem resni�nost podatkov.
V/Na _____________________
Podpis
__________________________
Datum ____________________
Ime in priimek _________________________
___________________________________________________________________________________
*Izpolniti le pri pridobitvi kopenskega motornega vozila.

DDV-NPS-P2
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PRILOGA VIII: Obrazec KP-O
KVARTALNO PORO�ILO
Zbirno poro�ilo za dobave blaga v druge drave �lanice
za obdobje poro�anja od - do: ____________________ Leto: ________ Kvartal: 1

2

3

4

(obvezno obkrožiti)

Identifikacijska tevilka za DDV: [10] ________________
Naziv : [11] ____________
Naslov : [12] ____________
A. Podatki o dobavah za teko�e obdobje:
Identifikacijska tevilka kupca
(prejemnika oz. pridobitelja)
Koda
tevilka za DDV
drave
(brez kode drave)
[21]
[22]

Skupna vrednost vseh dobav
(kontrolni podatek)

Skupna vrednost
dobave v SIT
[23]

Skupna vrednost
tristranskih dobav v SIT
[24]

[25]

[26]

Nova vrednost dobave v
SIT
[33]

Nova vrednost
tristranskih dobav v SIT
[34]

B. Popravki podatkov za pretekla obdobja:
Obdobje
leto kvartal
[30]

Identifikacijska tevilka kupca
(prejemnika oz. pridobitelja)
Koda
tevilka za DDV
(brez kode drave)
drave
[31]
[32]

Odgovorna oseba [13]
Kontaktna oseba
[14]
Telefonska tevilka [15]

Potrjujem resni�nost navedenih podatkov [16]

Datum: [2] __________________ _______
Podpis: [4] _________________________

obrazec KP-O

Stran od strani
� / � [3]

[1]
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PRILOGA IX: Struktura identifikacijskih tevilk za DDV v dravah �lanicah, vklju�no z njihovimi
kodami

Belgija
Danska
Nem�ija
Gr�ija
panija
Francija

Struktura identifikacijske tevilke za DDV
koda
tevilka za DDV (brez kode drave)
drave
BE
999.999.999
DK
99 99 99 99
DE
999999999
EL
999999999
ES
X9999999X1
FR
XX 999999999

Irska
Italija
Luksemburg
Nizozemska
Avstrija
Portugalska
vedska
Finska
Velika Britanija

IE
IT
LU
NL
AT
PT
SE
FI
GB

Naziv drave

9S99999L
99999999999
99999999
999999999B992
U999999993
999999999
999999999999
99999999
999 9999 99
999 9999 99 9994

Ciper
�eka

CY
CZ

Estonija
Latvija
Litva

EE
LV
LT

Madarska
Malta
Poljska

HU
MT
PL

GD9995
HA9996
99999999L
99999999
999999999
9999999999
999999999
99999999999
999999999
999999999999
99999999
99999999
999-99-99-999
999-999-99-99
9999999999

Slovenija
Slovaka

SI
SK

99999999
999999999
9999999999

Opombe:
9  tevilka
X  �rka ali tevilka
S  �rka; tevilka; »+« ali »*«
L  �rka

1 Prvi in zadnji znak je lahko �rka ali tevilka; oba znaka ne moreta biti tevilki.
2 Na 10. mestu, ki sledi prefiksu je vedno �rka »B«.
3 Na 1. mestu, ki sledi prefiksu je vedno �rka »U« .
4 Identificira trgovce glede na stroko.
5 Identificira organe vlade.
6 Identificira zdravstvene oblasti.

Oblika tevilke za DDV
(brez kode drave)
3 skupine 3 tevilk
4 skupine 2 tevilk
1 skupina 9 tevilk
1 skupina 9 tevilk
1 skupina 9 znakov
1 skupina 2 znakov;
1 skupina 9 tevilk
1 skupina 8 znakov
1 skupina 11 tevilk
1 skupina 8 tevilk
1 skupina 12 znakov
1 skupina 9 znakov
1 skupina 9 tevilk
1 skupina 12 tevilk
1 skupina 8 tevilk
1 skupina 3 tevilk, 1 skupina
4 tevilk in 1 skupina 2 tevilk;
ali
1 skupina 3 tevilk, 1 skupina
4 tevilk, 1 skupina 2 tevilk in
1 skupina 3 tevilk; ali
1 skupina 5 znakov
1 skupina 9 znakov
1 skupina 8 tevilk, ali
1 skupina 9 tevilk; ali
1 skupina 10 tevilk
1 skupina 9 tevilk
1 skupina 11 tevilk
1 skupina 9 tevilk; ali
1 skupina 12 tevilk
1 skupina 8 tevilk
1 skupina 8 tevilk
1 skupina 3 tevilk, ki ji sledita
2 skupini 2 tevilk in 1
skupina 3 tevilk; ali
1 skupina 3 tevilk, ki ji sledi 1
skupina 3 tevilk, ki ji sledita 2
skupini 2 tevilk; ali
1 skupina 10 tevilk
1 skupina 8 tevilk
1 skupina 9 tevilk ali
1 skupina 10 tevilk
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2

2

1

1

3

3

tevilka

4

4

Datum

5

5

Vrednost blaga v SIT

6

Listina
Koli�ina
blaga
6

7

7

Opis blaga

8

8

Vrsta prometa

9

9

10

10

Namembna
Datum
drava
odpoiljanja

POSEBNA EVIDENCA BLAGA IZ DRUGEGA ODSTAVKA 56.A �LENA ZDDV

11

Datum
prejema ali
prodaje blaga
11

12

Koli�ina
blaga
12

13

13

Opis blaga

Nevrnjeno blago
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obrazec PE-7

Datum
knjienja

Zap.
t.

(identifikacijska tevilka za DDV)

Št.

(Sede, prebivali�e: kraj, ulica in hina tevilka, potna tevilka)
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(Firma/ime in priimek)

PRILOGA XXI: Obrazec PE-7

Stran
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2

1

3

3

4

4

Datum

5

Vrednost blaga v
SIT
5

6

Koli�ina
blaga
6

Listina

7

7

Opis blaga

8

9

Firma/ime ter
Vrsta prometa
sede
8
9

10

identifikacijska
tevilka za DDV
10

Naro�nik

POSEBNA EVIDENCA BLAGA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 56.A �LENA ZDDV

11

11

Datum
prejema

12

12

Datum vra�ila
ali nakupa
blaga

13

Koli�ina
blaga
13

14

Opis blaga
14

Nevrnjeno blago

Št.

obrazec PE-17

2

1

Zap. Datum
t. knjienja tevilka

(identifikacijska tevilka za DDV)

(Sede, prebivali�e: kraj, ulica in hina tevilka, potna tevilka)

(Firma/ime in priimek)

PRILOGA XXII: Obrazec PE-17
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PRILOGA XXIV: Obrazec DDV-P3

vpisa

OBRAZEC DDV-P3

datum
izbrisa

IZPOLNI DAV�NI URAD

ZAHTEVEK ZA IZDAJO IDENTIFIKACIJSKE TEVILKE ZA DDV
I. Sploni podatki

01

DDV identifikacijska tevilka mati�nega podjetja

01a

dav�na tevilka v Sloveniji

02

firma mati�nega podjetja

03

sede mati�nega podjetja

04

ime podrunice

05

naslov podrunice

06

telefonske tevilke,
fax,
elektronski naslov

07

tevilke ra�unov pri bankah in
hranilnicah

08

ime, priimek odgovorne osebe
in dav�na tevilka
ime, priimek kontaktne osebe

09

II. Dejavnost

10

11

.

ifra in
naziv dejavnosti,
ki jo opravlja v
Sloveniji
predvideno trajanje opravljanja
dejavnosti v Sloveniji

III. Podatki o dav�nem zastopniku*

12
13
14
15
16
17

ime oz. firma dav�nega
zastopnika
Identifikacijska tevilka za DDV dav�nega zastopnika

sede oz. stalno prebivali�e dav�nega
zastopnika
obdobje trajanja pooblastila o zastopanju
(dokazilo o zastopanju je v prilogi)
ime, priimek odgovorne osebe in
dav�na tevilka
ime, priimek kontaktne osebe

* izpolni tuja oseba, ki opravlja promet blaga oziroma storitev v Sloveniji in imenuje dav�nega zastopnika

IV. Drugi podatki

18
19.

ozna�i

Prostovoljna vklju�itev po �etrtem odstavku 15. a �lena ZDDV
Dokazila iz �etrtega odstavka 181. �lena pravilnika so predloena.

S podpisom potrjujem resni�nost podatkov.
V _____________, dne ___________

Podpis dav�nega zavezanca
M.P.
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Stran

PRILOGA XXVI: Obrazec DDV-RPS

PRIJAVA PRIDOBITVE RABLJENEGA PREVOZNEGA SREDSTVA IZ DRUGE DRAVE
�LANICE, KI JO OPRAVI OSEBA, IDENTIFICIRANA ZA NAMENE DDV V SLOVENIJI

(ni nabavljeno z namenom nadaljnje prodaje)

Podatki o pridobitelju
Ime in priimek oziroma firma
Naslov

Telefonska tevilka

Identifikacijska tevilka za DDV

Ali bo DDV obra�unan na podlagi
Obrazca DDV-O?

da

ne

Podatki o rabljenem prevoznem sredstvu
Vrsta rabljenega prevoznega sredstva

kopensko motorno vozilo
plovilo
zrakoplov

Znamka
Tip in model

tevilka asije/trupa plovila/ogrodja
zrakoplova

Prostornina in mo� motorja*

Vrsta motornega vozila (npr. osebno,
tovorno, specialno, )

tevilo prevoenih kilometrov/preplutih
oziroma preletenih ur

Potrjujem resni�nost podatkov.
V/Na _____________________
Datum ____________________

Podpis
__________________________
Ime in priimek _________________________

_______________________________________________________________________________________
*izpolniti le pri pridobitvi kopenskega motornega vozila

DDV-RPS

5819

Stran
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Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc
državljanov držav članic Evropske unije,
z njimi izenačenih državljanov in njihovih
družinskih članov o zaposlitvah, opravljanju
dela na podlagi pogodb civilnega prava in o
napotenih delavcih, ki v Republiki Sloveniji
izvajajo storitve

Za izvrševanje 213. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in v zvezi s tretjim odstavkom
3. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list
RS, št. 66/00) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

PRAVILNIK
o vsebini in načinu vodenja evidenc državljanov
držav članic Evropske unije, z njimi izenačenih
državljanov in njihovih družinskih članov
o zaposlitvah, opravljanju dela na podlagi
pogodb civilnega prava in o napotenih delavcih,
ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja obveznost vodenja evidenc državljanov držav članic Evropske unije, z njimi izenačenih državljanov in njihovih družinskih članov (v nadaljnjem besedilu:
državljani EU), s katerimi je na podlagi vzajemnosti omogočeno prosto gibanje delavcev in prost pretok storitev in določa zavezance za prijavo in odjavo ter način prijave in odjave
v oziroma iz teh evidenc v skladu z Uredbo Sveta (EGS), št.
1612/68 (UL L 257, 19. 10. 1968).
II. VRSTE EVIDENC
2. člen
(1) Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) vodi o državljanih EU naslednje
evidence:
a) Evidenco o zaposlitvah,
b) Evidenco o opravljanju dela na podlagi pogodb civilnega prava in
c) Evidenco o napotenih delavcih, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve.
3. člen
(1) Zavod pri vodenju evidenc po tem pravilnika zagotavlja vse potrebne podatke in obdelave, ki omogočajo vpogled v strukturo in številčno stanje izvedenih prijav in odjav.
(2) Posamezni podatki iz evidenc se lahko posredujejo
pristojnim organom v skladu s predpisi o varovanju osebnih
podatkov.
4. člen
(1) Prijavo zaposlitve, opravljanja dela na podlagi civilne
pogodbe ali prijavo napotenih delavcev, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve, opravijo zavezanci za prijavo začetka
dela pri centralni ali območni službi zavoda, na območju katere je sedež ali prebivališče delodajalca oziroma naročnika
storitve, v rokih, določenih s tem pravilnikom.
(2) Zavezanci opravijo prijavo dela na obrazcih TUJ/
EU-zap., TUJ/EU-delo in TUJ/EU-storitve, ki so sestavni del
tega pravilnika. V postopku prijave predložijo izpolnjen obrazec in priložijo dokazila, predpisana s tem pravilnikom.
(3) Zavod zavezancu izda potrdilo o prijavi dela.
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III. PRIJAVA ZAPOSLITVE
5. člen
(1) Po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z državljanom EU
je zavezanec za prijavo zaposlitve dolžan v roku 8 dni od
začetka dela prijaviti zaposlitev.
(2) Zavezanec za prijavo zaposlitve iz prejšnjega odstavka je delodajalec, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja
delovna razmerja.
(3) Zavezanec za prijavo zaposlitve prijavi zaposlitev na
obrazcu TUJ/EU-zap.. K prijavi mora priložiti:
a) kopijo dokazila, s katerim se izkazuje identiteta državljana EU,
b) kopijo dokazila o socialnem zavarovanju (obr. M).
(4) V primeru, da zavezanec za prijavo zaposlitve
sklene pogodbo o zaposlitvi z državljanom tretje države, ki
je družinski član državljana EU, mora zavezanec za prijavo
zaposlitve poleg prijave zaposlitve na obrazcu TUJ/EU-zap.
priložiti še:
a) kopijo dokazila s katerim se izkazuje identiteta državljana tretje države,
b) kopijo dokazila o socialnem zavarovanju (obr. M),
c) kopijo dokazila, da je državljan tretje države družinski
član državljana EU in
d) kopijo dokazila, da je državljan EU v Republiki Sloveniji zaposlen ali samozaposlen.
IV. PRIJAVA DELA NA PODLAGI POGODBE CIVILNEGA
PRAVA
6. člen
(1) V primeru opravljanja dela na ozemlju Republike
Slovenije na podlagi pogodbe civilnega prava, med podjetjem
ali fizično osebo s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji in državljanom EU, je zavezanec za prijavo dela dolžan
najmanj dan pred začetkom dela prijaviti začetek dela.
(2) Zavezanec za prijavo dela iz prejšnjega odstavka
je podjetje ali fizična oseba s sedežem ali prebivališčem v
Republiki Sloveniji.
(3) Zavezanec za prijavo dela prijavi začetek opravljanja
dela na obrazcu TUJ/EU-delo. K prijavi mora priložiti:
a) kopijo dokazila, s katerim se izkazuje identiteta državljana EU,
b) kopijo pogodbe o opravljanju dela v Republiki Sloveniji.
V. PRIJAVA NAPOTENIH DELAVCEV, KI V REPUBLIKI
SLOVENIJI IZVAJAJO STORITVE
7. člen
(1) V primeru izvajanja storitve z napotenimi delavci s
strani podjetja ali samozaposlene osebe s sedežem ali prebivališčem v eni od držav iz 1. člena tega pravilnika na podlagi
pogodbe z naročnikom storitve s sedežem ali prebivališčem
na ozemlju Republike Slovenije, je zavezanec za prijavo
napotenih delavcev dolžan najmanj 3 dni pred začetkom izvajanja storitve prijaviti začetek izvajanja storitve.
(2) Zavezanec za prijavo dela iz prejšnjega odstavka
je naročnik storitve s sedežem ali prebivališčem v Republiki
Sloveniji.
(3) Zavezanec za prijavo dela prijavi začetek izvajanja
storitve na obrazcu TUJ/EU-storitve. K prijavi mora priložiti:
a) kopijo registracije podjetja ali samozaposlene osebe,
ki izvaja storitev,
b) kopije dokazil, s katerimi se izkazuje identiteta delavcev,
c) seznam delavcev na prilogi k obrazcu TUJ/EU-seznam.
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(4) V primeru, da izvajalec storitve zamenja delavca, ali
dodatno napoti nove delavce, mora pred zamenjavo oziroma
napotitvijo novih delavcev zavodu dostaviti dokazila iz točk b)
in c) prejšnjega odstavka.
VI. ODJAVA DELA
8. člen
(1) Odjavo zaposlitve, opravljanja dela ali izvajanja
storitve napotenega delavca so dolžni opraviti zavezanci
za prijavo le v primeru predčasnega prenehanja zaposlitve,
opravljanja dela ali izvajanja storitve napotenega delavca.
(2) V primeru odjave zavod potrdi odjavo na istem obrazcu za prijavo.
(3) V primeru predčasnega prenehanja zaposlitve je
zavezanec dolžan k odjavi predložiti kopijo potrdila o odjavi
iz socialnega zavarovanja (obr. M).
VII. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-014/04
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EVA 2004-2611-0028
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Obr. TUJ/EU-zap.
Delovodna t.___________

Centralna sluba LJUBLJANA
Obmo�na sluba________________________________

PRIJAVA-ODJAVA ZAPOSLITVE DELAVCA IZ EU
(zaposleni v RS)
Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec iz RS)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sede

���������������������
�����������������

3 Mati�na tevilka

4 Dav�na tevilka

5 Priimek in ime kontaktne osebe

6 Telefon kontaktne osebe

�

Podatki o delavcu  dravljanu EU
1 Priimek in ime

Spol:

2 Datum rojstva

3
4
5
6
7

EMO / ( SLO, �e jo e ima )

���������������������������

M



Dravljanstvo

tevilka potnega lista

Strokovna izobrazba (naziv)

Opis del in nalog
Prebivali�e v RS
8
(ulica, kraj in potna tevilka)
Prebivali�e v tujini (ulica, kraj in potna
9
tevilka, drava)

10 Za�etek zaposlitve

11

Prenehanje zaposlitve

Za to�nost podatkov na podlagi pooblastila tujca odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________ , dne ______________ Ime in priimek poobla�ene osebe zavezanca
____________________________________
tampiljka
Podpis______________________________
Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 4 oz. 8. �lena tega pravilnika in na podlagi 179. �lena Zakona
o splonem upravnem postopku (Ur. l. RS, t. 80/99 in 70/00) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE zaposlitve delavca iz
EU__________________________________________________________.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva zgoraj navedeni Pravilnik.
Datum

tampiljka

___________ ___________

Podpis poobla�ene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje, da je dne ____________ prejel ODJAVO zaposlitve delavca iz
EU_______________________________________.
Datum

____________ _____________

PRILOGE K OBRAZCU TUJ/EU  zap.
a)
b)
c)
d)

tampiljka

Podpis poobla�ene osebe zavoda

______________________
Obr. TUJ/EU-zap.

kopija dokazila s katerim se izkazuje identiteta delavca;
kopija dokazila o socialnem zavarovanju ( obr. M);
kopija dokazila, da je dravljan tretje drave druinski �lan dravljana iz 1. �lena tega pravilnika
kopija dokazila, da je dravljan iz 1. �lena tega pravilnika v RS zaposlen ali samozaposlen
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna sluba LJUBLJANA
Obmo�na sluba _______________________________________

Stran

Obr. TUJ/EU-delo
Delovodna t.______________

PRIJAVA-ODJAVA DELA DELAVCA IZ EU
(delo na podlagi pogodbe civilnega prava)
Podatki o zavezancu za prijavo (naro�nik storitev iz RS)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sede

���������������������
�����������������

3 Mati�na tevilka

4 Dav�na tevilka

5 Priimek in ime kontaktne osebe
6 Telefon kontaktne osebe

Podatki o pogodbi

1

Vrsta pogodbe (
obkroi )

a) podjemna

b) avtorska

c) ostalo

2 Opis pogodbenega dela

3 Kraj izvajanja storitev

4 Upravna enota izv. storitve

5 �as izvajanja pogodbenih storitev
Podatki o izvajalcu dela
1 Priimek

od

do

2 Ime

Spol:

3 Datum rojstva

4 EMO / ( SLO, �e jo e ima )
5 Dravljanstvo
6 tevilka potnega lista

���������������������������

M



Prebivali�e v RS
(ulica, kraj in potna tevilka)
Prebivali�e v tujini (ulica, kraj in potna
8
tevilka, drava)
Za to�nost podatkov na podlagi pooblastila tujca odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________ , dne _____________
Ime in priimek poobla�ene osebe zavezanca
___________________________________
tampiljka
Podpis______________________________
7

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 4. oz.. 8. �lena tega pravilnika in na podlagi 179. �lena
Zakona o splonem upravnem postopku (Ur. l. RS, t. 80/99 in 70/00) naslednje

Izpolni zavod

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela delavca iz EU
_________________________________________________________

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva zgoraj navedeni Pravilnik.
Datum

_______________________

tampiljka

Podpis poobla�ene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje, da je dne ____________ prejel ODJAVO dela delava iz _________________________________________
Datum

_________________________

PRILOGE K OBRAZCU TUJ/EU  delo

tampiljka

Podpis poobla�ene osebe zavoda

______________________
Obr. TUJ/EU-delo

a) kopija dokazila s katerim se izkazuje identiteta dravljana iz 1. �lena tega pravilnika
b) kopija pogodbe o opravljanju dela v RS

5823

Stran
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna sluba LJUBLJANA
Obmo�na sluba ________________________________________

Obr. TUJ/EU-storitve

Delovodna t.________

PRIJAVA-ODJAVA DELA NAPOTENIH DELAVCEV IZ EU
( opravljanje storitev s strani firme iz EU )
Podatki o zavezancu za prijavo (naro�nik storitev iz RS)
1 Firma

2
3
4
5
6

Izpolni zavezanec

Sede
Mati�na tevilka
Dav�na tevilka

���������������������
�����������������

Priimek in ime kontaktne osebe v RS

Telefon kontaktne osebe
Podatki o izvajalcu storitev iz EU
1 Firma

2
3
4
5
6

Naslov firme
Drava
Identifikacijska tevilka (dolo�i zavod)
Priimek in ime kontaktne osebe v RS
Telefon kontaktne osebe

Podatki o pogodbi
1 Opis pogodbenega dela
2

Delovi�e
(ulica, kraj in potna tevilka )

3 tevilo delavcev - priloga k prijavi (Seznam)
4 Za�etek dela

Konec dela

Za to�nost podatkov na podlagi pooblastila tujca / tujcev odgovarja zavezanec za prijavo iz R Slovenije.
V____________________ , dne _______________ Ime in priimek poobla�ene osebe zavezanca
___________________________________
tampiljka

Podpis______________________________

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 4. oz. 8. �lena tega in na podlagi 179. �lena Zakona o
splonem upravnem postopku (Ur. l. RS, t. 80/99 in 70/00) naslednje

Izpolni zavod

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela delavca/delavcev iz EU, kot so navedeni po zaporednih tevilkah od ______ do

______

v seznamu, ki je priloga prijave.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva zgoraj navedeni Pravilnik.
Datum

tampiljka

________________________

Podpis poobla�ene osebe zavoda
______________________

Zavod potrjuje , da je dne ______________ prejel ODJAVO dela delavca/delavcev iz EU, kot so navedeni po zaporednih
tevilkah od ____ do ______ v seznamu, ki je priloga odjave.
Datum

tampiljka

_______________________

PRILOGE K OBRAZCU TUJ/EU  storitve
a) kopija registracije podjetja ali samozaposlene osebe ki izvaja storitev;
b) kopije dokazil s katerimi se izkazuje identiteta delavcev;
c) seznam delavcev na obrazcu TUJ EU-seznam.

Podpis poobla�ene osebe zavoda

_____________________

Obr. TUJ/EU-storitve

SEZNAM NAPOTENIH DELAVCEV

Priimek

Ime

Datum
rojstva

Spol Dravljanst
vo

V ____________________________, DNE: __________________________

Poklic, ki ga Kraj dela
opravlja

tampiljka

Podpis poobla�ene osebe
zavezanca/naro�nika:
________________________

Opis dela in
nalog

Predvideni �as
dela od- do

Datum prijave-odjave:___________________________________

t.potnega
lista ali
osebne
izkaznice

SEDE FIRME NARO�NIKA:____________________________________________

Izpolni ZRSZ

Delovodna t:__________________________________________

Priloga obrazcu TUJ EU-seznam

Št.

PRIJAVITELJ/NARO�NIK: ______________________________________________

Zap.
t.

ZA OPRAVLJANJE STORITEV S STRANI FIRME IZ EU
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Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini in
načinu vodenja uradnih evidenc s področja
zaposlovanja

Na podlagi 72. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/
92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odl. US RS, 69/98 in 67/02)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o vsebini in načinu
vodenja uradnih evidenc s področja
zaposlovanja
1. člen
V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja (Uradni list RS, št. 85/02) se
v 16. členu za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se
glasi:
»– brez prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji,«.
Dosedanje četrta do štirinajsta alinea postanejo peta
do petnajsta alinea.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-005/99-006
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EVA 2004-2611-0027
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

2167.

Pravilnik o pregledovanju in preskušanju
opreme pod tlakom

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99,
31/00, 54/00 in 37/04) izdaja minister za gospodarstvo

PRAVILNIK
o pregledovanju in preskušanju opreme
pod tlakom
1. člen
(Vsebina)
S tem pravilnikom se določajo postopki in roki pregledov in preskusov tlačne opreme, sklopov in enostavnih
tlačnih posod (v nadaljnjem besedilu: oprema pod tlakom)
v obratovanju.
2. člen
(Obseg veljavnosti)
Oprema pod tlakom je v skladu s tem pravilnikom oprema pod tlakom, za katero veljata:
– pravilnik o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02,
47/02, 54/03 in 114/03) in
– odredba o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list
RS, št. 11/02).
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3. člen
(Uporabnik)
Uporabnik opreme pod tlakom (v nadaljnjem besedilu:
uporabnik) je fizična ali pravna oseba s sedežem oziroma
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik opreme pod
tlakom.
4. člen
(Razvrstitev tlačne opreme glede na stopnjo nevarnosti)
Oprema pod tlakom se glede na stopnjo nevarnosti
razvršča v:
– opremo z nizko stopnjo nevarnosti in
– opremo z visoko stopnjo nevarnosti.
Razvrstitev opreme opravi uporabnik ali organ za periodične preglede glede na vrsto opreme pod tlakom, vrsto
fluida in njene obratovalne lastnosti v skladu s Prilogo I, ki je
sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(Dolžnosti uporabnika opreme pod tlakom z nizko stopnjo
nevarnosti)
Uporabnik opreme pod tlakom z nizko stopnjo nevarnosti je odgovoren za njeno varno obratovanje tekom celotne
dobe uporabe. Opravljati mora preglede in preizkuse, ki jih
določi proizvajalec opreme pod tlakom in jih ustrezno dokumentirati. Dokumentacija o pregledih in preizkusih mora biti
vedno na vpogled pristojnemu organu za nadzor.
Uporabnik ni dolžan obvestiti ministrstva o obratovanju
opreme pod tlakom z nizko stopnjo nevarnosti.
6. člen
(Dolžnosti uporabnika opreme pod tlakom z visoko stopnjo
nevarnosti)
Uporabnik opreme pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti je dolžan:
– zagotoviti, da organ za periodične preglede opravi
uvodni periodični pregled opreme pod tlakom in mu v ta
namen predložiti dokumentacijo o skladnosti opreme z
bistvenimi varnostnimi zahtevami in ostalo dokumentacijo
proizvajalca opreme pod tlakom;
– zagotoviti periodično preverjanje opreme pod tlakom z
visoko stopnjo nevarnosti tako, da z organom za periodične
preglede sklene pogodbo o opravljanju periodičnih pregledov
te opreme;
– obvestiti v osmih dneh ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) o pričetku in
prenehanju obratovanja opreme pod tlakom z visoko stopnjo
nevarnosti;
– obvestiti v osmih dneh ministrstvo o vsaki spremembi
podatkov, ki jih vsebuje evidenčni list list iz tretjega odstavka
tega člena;
– v primeru spremembe uporabnika predati novemu
uporabniku evidenco opreme pod tlakom in pripadajočo
dokumentacijo.
Roki za periodične preglede začnejo teči z dnem pričetka obratovanja opreme pod tlakom.
Obvestilo ministrstvu iz tretje in četrte alinee prvega
odstavka tega člena pošlje uporabnik na izpolnjenem evidenčnem listu, katerega obrazec je določen s Prilogo IV, ki
je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(Organ za periodične preglede)
Organ za periodične preglede je gospodarska družba
ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem oziroma
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki pridobi pooblastilo
ministrstva za opravljanje periodičnih pregledov opreme
pod tlakom.
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Pogoj za pridobitev pooblastila iz prejšnjega odstavka
je akreditacija za področje opreme pod tlakom na osnovi
standarda SIST EN 45004. Ministrstvo lahko za določen čas
izda pooblastilo tudi gospodarski družbi ali samostojnemu
podjetniku posamezniku, ki nima te akreditacije, izpolnjuje
pa minimalne pogoje, določene v Prilogi II, ki je sestavni del
tega pravilnika.
Organ za periodične preglede je dolžan svoje naloge
opravljati v skladu s tem pravilnikom in odločbo, s katero
mu je bilo podeljeno pooblastilo. V nasprotnem primeru mu
ministrstvo lahko pooblastilo odvzame.

– izrednih pregledih opreme pod tlakom,
– pregledih pred ponovnim obratovanjem,
– poškodbah, popravilih, ki bi lahko vplivale na varnost
in integriteto opreme pod tlakom.
Organ za periodične preglede in uporabnik morata,
za določeno enoto opreme pod tlakom, hraniti vsak svoj
izvod evidence opreme pod tlakom ter ostale pripadajoče
dokumente z identično vsebino in jo, na zahtevo pristojnega
organa za nadzor, dati na vpogled. Dokumentacijo o opremi
pod tlakom je potrebno hraniti do izločitve opreme pod tlakom
iz uporabe.

8. člen
(Naloge organa za periodične preglede)
Organ za periodične preglede preverja ali so izpolnjeni
obratovalni pogoji določeni v dokumentaciji proizvajalca
oziroma v kolikšni meri vplivajo odstopanja od obratovalnih
pogojev na izpolnjevanje bistvenih varnostnih zahtev.
Po vsakem opravljenem periodičnem pregledu izda
organ za periodične preglede uporabniku potrdilo, katerega
sestavni del je poročilo o pregledu. V primeru pozitivnih rezultatov periodičnega pregleda organ za periodične preglede
na opremo pod tlakom na vidno mesto namesti nalepko o
pregledu. Na nalepki morajo biti navedeni logotip organa za
periodične preglede, evidenčna številka opreme pod tlakom
in datum naslednjega predvidenega periodičnega pregleda.
V primeru zamenjave organa za periodične preglede
mora prejšnji organ za periodične preglede predati evidenco
opreme pod tlakom in pripadajočo dokumentacijo novemu
organu za periodične preglede.

11. člen
(Katalog ukrepov)
Katalog ukrepov je zbir ukrepov, ki so potrebni, da bi
se v največji možni meri izognili nevarnostim, ki so bile predhodno predvidene v navodilu za uporabo za določeno opremo pod tlakom. Izvajanje teh ukrepov omogoča identifikacijo
okvar ali odpovedi preden pride do večjih škodljivih vplivov
na integriteto opreme pod tlakom.
Katalog ukrepov izdela organ za periodične preglede
v sodelovanju z uporabnikom. Osnova za izdelavo kataloga
ukrepov so navodila za uporabo, ki jih izdela proizvajalec.
V primeru spremembe ali dopolnitve navodil za uporabo
ali v primeru odstopanja od načrtovanih lastnosti opreme pod
tlakom v obratovanju mora organ za periodične preglede, v
sodelovanju z uporabnikom in po potrebi tudi s proizvajalcem,
ustrezno spremeniti oziroma dopolniti katalog ukrepov.

9. člen
(Uvodni pregled opreme pod tlakom)
Uvodni pregled opreme pod tlakom opravi organ za
periodične preglede v okviru postopka dajanja opreme pod
tlakom v obratovanje.
Organ za periodične preglede mora v okviru uvodnega
pregleda preveriti:
– dokumentacijo o skladnosti opreme z bistvenimi
varnostnimi zahtevami in ostalo dokumentacijo proizvajalca
opreme pod tlakom;
– upoštevanje navodil proizvajalca za vgradnjo, zagon,
uporabo in vzdrževanje opreme pod tlakom;
– skladnost postavitve opreme z dokumentacijo proizvajalca;
– skladnost varovalne opreme z navodili proizvajalca.
Kolikor organ za periodične preglede pri preverjanju iz
prejšnjega odstavka ugotovi pomanjkljivosti, mora o tem obvestiti uporabnika, ki je dolžan pomanjkljivosti odpraviti.
10. člen
(Evidenca opreme pod tlakom)
Evidenco opreme pod tlakom je dolžan voditi organ za
periodične preglede v sodelovanju z uporabnikom.
Evidenca opreme pod tlakom se mora voditi ločeno
za vsako enoto opreme pod tlakom, ki ima svojo evidenčno
številko.
Evidenca opreme pod tlakom vsebuje vse potrebne podatke za identifikacijo opreme pod tlakom, ki so navedeni na
evidenčnem listu (Priloga IV) in zapisnike ter podatke o vseh
aktivnostih in ukrepih, ki se v obdobju uporabe opreme pod
tlakom izvršijo, in sicer o:
– rekonstrukcijah,
– več kot enoletnem prenehanju obratovanja,
– prestavitvi opreme pod tlakom na novo lokacijo,
– opravljenih periodičnih pregledih in rokih naslednjih
aktivnosti,
– spremembi kataloga ukrepov,
– programu periodičnih pregledov in njegovih spremembah,

12. člen
(Določitev programa periodičnih pregledov opreme pod
tlakom)
Na podlagi obratovalnih zahtev in tehničnih značilnosti
opreme pod tlakom organ za periodične preglede uvrsti
opremo pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti v enega od
naslednjih programov periodičnih pregledov:
– predpisan program periodičnih pregledov ali
– poseben program periodičnih pregledov.
Kolikor organ za periodične preglede med obratovanjem opreme pod tlakom ugotovi, da predpisan program periodičnih pregledov ne ustreza več dejanskemu stanju, mora
o tem obvestiti uporabnika, le-ta pa proizvajalca opreme pod
tlakom, ki po potrebi spremeni oziroma dopolni navodila za
uporabo in za opremo pod tlakom pripravi poseben program
periodičnih pregledov.
13. člen
(Predpisan program periodičnih pregledov)
V skupino opreme pod tlakom, za katero se periodični
pregledi opravljajo v skladu s predpisanim programom, sodi
vsa oprema pod tlakom za katero ni sestavljen poseben program periodičnih pregledov.
Obseg in roki periodičnih pregledov za skupine opreme
pod tlakom s predpisanim programom so določeni v Prilogi
III, ki je sestavni del tega pravilnika.
14. člen
(Poseben program pregledov)
Po posebnem programu periodičnih pregledov se pregleduje opremo pod tlakom, ki se je zaradi posebnih pogojev
obratovanja in tehničnih značilnosti ne more pregledovati po
predpisanem programu periodičnih pregledov.
Poseben program pregledov pripravi proizvajalec. V
njem določi obseg in roke periodičnih pregledov.
Če so roki periodičnih pregledov daljši od rokov, ki jih
določa predpisan program pregledov, mora proizvajalec to
posebej utemeljiti.
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15. člen
(Seznam opreme pod tlakom)
Ministrstvo vodi seznam opreme pod tlakom z visoko
stopnjo nevarnosti (v nadaljnjem besedilu: seznam opreme
pod tlakom).
Po prejetju obvestila o začetku obratovanja določene
enote opreme pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti ministrstvo dodeli enoti opreme pod tlakom evidenčno številko, ki
se uporablja kot identifikacijska številka, in jo vpiše v seznam
opreme pod tlakom. Evidenčno številko ministrstvo sporoči
uporabniku.
V primeru utemeljenega suma, da oprema pod tlakom
z visoko stopnjo nevarnosti ogroža zdravje in varnost ljudi,
živali ali premoženja, je uporabnik dolžan ministrstvu na
njegovo zahtevo posredovati vse zahtevane podatke in informacije o opremi pod tlakom.
16. člen
(Vrste periodičnih pregledov in preskusov)
Periodični pregledi in preskusi služijo za varnostno-tehnično oceno opreme pod tlakom in obsegajo naslednje vrste
pregledov in preskusov:
– zunanji pregled,
– notranji pregled,
– tlačni (trdnostni) preskus.
Pred izvedbo periodičnega pregleda ali preskusa mora
uporabnik obvestiti organ za periodične preglede o vseh pomanjkljivostih ali morebitnih poškodbah opreme pod tlakom,
do katerih je prišlo med predhodnim in predvidenim periodičnim pregledom.
V času izvajanja pregledov in preskusov na opremi
pod tlakom je potrebno upoštevati vse varnostne zahteve,
ki jih predpisal proizvajalec oziroma jih določajo predpisi za
to področje.
17. člen
(Zunanji pregled)
Z zunanjim pregledom se ugotavlja stanje opreme pod
tlakom praviloma v obratovanju, pregleduje se varnostna in
druga oprema ter stanje prostora oziroma mesta postavitve
opreme pod tlakom.
Zunanji pregled je praviloma vizualen pregled. Če rezultat vizualnega pregleda ne zadošča za varnostno-tehnično
oceno opreme pod tlakom je potrebno opraviti še druge preglede in preskuse.
Uporabnik in organ za periodične preglede se lahko
dogovorita, da se zunanji pregled izvede po delih, če tak pristop zahtevajo obratovalni pogoji in proti temu ni varnostnotehničnih pomislekov.
Sestavni del zunanjega pregleda je lahko tudi preskus
tesnosti. Preskus tesnosti se opravi na opremi pod tlakom,
kadar se preverja njena sposobnost zadrževanja fluida. Preskus tesnosti se izvede po enakem postopku kot pri preskusu
tesnosti nove opreme pod tlakom. Uporabi se lahko tudi standardiziran ali drug enakovreden preskus tesnosti.
Zunanji pregled cevovodov služi za varnostno-tehnično
oceno zunanjega stanja cevovoda ob upoštevanju posledic
obratovanja in pogojev postavitve in obsega preveritev:
– namenske uporabe,
– obstoječega stanja v primerjavi s stanjem v trenutku
prvega obratovalnega preskusa,
– vzdrževanja cevovoda,
– stanja varnostne opreme in drugih varovalnih delov
opreme.
Zunanji pregled se praviloma opravlja na obratujočem
cevovodu.
Delni zunanji pregledi cevovodov zadoščajo, če je mogoče iz njihovih rezultatov po analogiji sklepati na celotno
varnostno stanje cevovoda. Zajeti morajo reprezentativne
dele cevovodov.

Uradni list Republike Slovenije
Izolirane cevovode, ki so na podlagi njihovega obratovanja in dosedanjih obratovalnih izkušenj znani kot neodporni
za zunanjo korozijo, je treba na reprezentativnih mestih naključno preveriti glede zunanje korozije. Kadar se izolacija
odstrani zaradi razlogov, ki niso predvideni v tem pravilniku,
mora uporabnik to sporočiti organu za periodične preglede,
da se lahko opravijo zunanje preiskave na izolacije prostih
delih cevovoda.
Za zunanji pregled cevovodov, ki so izračunani s časovno odvisnimi trdnostnimi vrednostmi, je treba opraviti dodatne
preglede z uporabo ustreznih tehničnih pravil ali smernic.
18. člen
(Notranji pregled)
Notranji pregled ni potreben, če so bili na tlačni opremi
izvršeni ustrezni ukrepi, ob katerih se utemeljeno pričakuje,
da preprečujejo poškodbe na notranjih stenah.
Pri notranjem pregledu je potrebno preveriti stanje
tlačno obremenjenih sten. Notranji pregled se praviloma
opravi kot vizualni pregled, ki se po potrebi dopolni z uporabo primerne opreme. Notranji pregled se lahko nadomesti z
uporabo drugih ustreznih metod.
Na komponentah opreme pod tlakom, ki jih ni mogoče
pregledati od znotraj, kot so npr. cevi, fazonski kosi armature, se opravi pregled zunanjih sten, po potrebi dopolnjen z
meritvami debeline sten, tlačnimi in tesnostnimi preskusi ter
drugimi metodami brez porušitve.
Če pride do utemeljenega suma poškodbe, ki je ni
mogoče odkriti s standardnimi metodami pregleda, je treba
izvesti dodatne preglede.
Če stanja določenih delov posode oziroma sten zaradi
nedostopnosti ali nepreglednosti ni mogoče zadostno oceniti,
je potrebno odstraniti dele, ki ovirajo pregled.
Pri notranjih pregledih opreme pod tlakom iz umetnih
mas in kompozitnih umetnih mas je treba upoštevati zlasti
material ter vrsto in konstrukcijo opreme pod tlakom.
Delni notranji pregledi zadoščajo, če je mogoče iz
njihovih rezultatov po analogiji sklepati na varnostno stanje
celotne opreme pod tlakom. Zajeti morajo reprezentativne
dele opreme pod tlakom.
Notranji pregled sklopa opreme pod tlakom se lahko ob
dogovoru med uporabnikom in organom za periodične preglede izvede tudi po delih (v različnih časovnih razdobjih), če
to zahtevajo obratovalni pogoji in za to ni varnostno-tehničnih
zadržkov.
19. člen
(Tlačni preskus)
Tlačni preskus, kot je opredeljen v pravilniku o tlačni
opremi, se izvede na enak način kot pri preskusu nove opreme pod tlakom. Lahko se uporabi enakovredna, ustrezno
validirana preskusna metoda.
Tlačni preizkus je potrebno opraviti tudi v primeru, če rezultati zunanjega ali notranjega pregleda opreme pod tlakom
ne omogočajo zadostne varnostno-tehnične ocene.
20. člen
(Izredni pregled)
Izredni pregled opreme pod tlakom se opravlja izven
rokov za periodične preglede na način in po postopkih, kot
to velja za periodični pregled. Izredni pregled je potrebno
opraviti:
– če obstaja utemeljen sum, da je oprema pod tlakom
tako poškodovana, da njena uporaba, brez ustreznih popravil, ni več varna,
– če so na površini opreme pod tlakom opažena raztezanja, razpoke, zareze ali druge deformacije,
– če rezultati periodičnega pregleda niso ustrezni.
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Izredni pregled obsega zunanji in notranji pregled opreme pod tlakom in po potrebi tudi tlačni preskus oziroma druge
potrebne preskuse.
Izredni pregled mora opraviti organ za periodične preglede oziroma proizvajalec opreme pod tlakom, če je bil
obseg sprememb takšen, da je potrebna navzočnost priglašenega organa.
21. člen
(Pregled pred ponovnim obratovanjem)
Pregled pred ponovnim obratovanjem je treba opraviti,
če oprema pod tlakom ni obratovala več kot eno leto ali v
primeru prestavitve opreme pod tlakom na novo lokacijo. Če
so razmere prestavitve enake kot na prejšnji lokaciji, se to
upošteva pri obsegu pregledov.
Pregled pred ponovnim obratovanjem služi za varnostno-tehnično oceno opreme pod tlakom, ki je že obratovala.
Pregled pred ponovnim obratovanjem obsega:
– zunanji pregled opreme pod tlakom; poleg običajnega
pregleda je potrebno ugotoviti ali oprema pod tlakom ustreza
varnostnim zahtevam ob zagonu nove opreme pod tlakom.
Potrebno je upoštevati možnosti poškodb, ki bi lahko nastale
med prenehanjem obratovanja ali ob spremembi mesta postavitve,
– pregled in kontrola funkcionalnosti varovalne opreme,
– notranji pregled,
– po potrebi tlačni preskus in druge preskuse.
Pregled pred ponovnim obratovanjem mora opraviti
organ za periodične preglede oziroma proizvajalec opreme
pod tlakom, če je bil obseg sprememb takšen, da je potrebna
navzočnost priglašenega organa.
22. člen
(Prehodne določbe)
Seznam opreme pod tlakom, ki je na dan uveljavitve
tega pravilnika v obratovanju se vzpostavi na podlagi obratovalnih dovoljenj za opremo pod tlakom, izdanih pred uveljavitvijo tega pravilnika, v obliki knjig pregledov tlačnih posod
oziroma v drugih oblikah.
Uporabnik na podlagi dodeljene evidenčne številke
opreme pod tlakom prevzame njeno tehnično dokumentacijo iz arhiva tlačnih posod in arhiva parnih kotlov na ministrstvu.
Izdana obratovalna dovoljenja opreme pod tlakom v
knjigah pregledov tlačnih posod ali v drugih oblikah veljajo
do izteka njihove veljavnosti.
Obratovalno dovoljenje se lahko podaljša, na podlagi
vloge uporabnika pri organu, ki ga je izdal, najkasneje do
dneva uveljavitve tega pravilnika.
Katalog ukrepov in program pregledov je potrebno
opredeliti do konca veljavnosti obratovalnega dovoljenja na
osnovi dokumentacije, po kateri je bilo izdano obratovalno
dovoljenje. Pri tem ostane program pregledov nespremenjen.
Če želi uporabnik uskladiti program periodičnih pregledov s
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tem pravilnikom mora, v sodelovanju s proizvajalcem in
organom za periodične preglede, opredeliti nov program
pregledov.
Opremo pod tlakom, ki je bila izdelana pred uveljavitvijo
pravilnika o tlačni opremi in za katero ni bilo izdano obratovalno dovoljenje, se lahko da v obratovanje, če priglašeni organ
ugotovi, da oprema izpolnjuje bistvene varnostne zahteve iz
pravilnika o tlačni opremi. Pred začetkom obratovanja takšne
opreme mora organ za periodične preglede pripraviti katalog
ukrepov in opredeliti program pregledov.
Pri cevovodih, ki so bili v uporabi pred uveljavitvijo
tega pravilnika, se opravi prvi periodični pregled v skladu s
tem pravilnikom najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega
pravilnika.
23. člen
(Prenehanje veljavnosti in uporabe predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pregledu in preskušanju tlačnih posod (Uradni list
RS, št. 84/97).
Pravilnik iz prejšnjega odstavka se uporablja do imenovanja organov za periodične preglede v skladu s 7. členom
tega pravilnika.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– pravilnik o tehničnih normativih za stabilne tlačne
posode za utekočinjene pline iz zraka (Uradni list SFRJ, št.
9/86),
– pravilnik o tehničnih normativih za pregled in preizkušanje stabilnih tlačnih posod za utekočinjeni ogljikov dioksid
(Uradni list SFRJ, št. 76/90),
– določbe 29. do 36. člena in 57. do 60. člena tehničnih predpisov za izdelavo in uporabo parnih in vročevodnih
kotlov, parnih posod, pregrevalcev pare in ogrevalcev vode
(Uradni list SFRJ, št. 7/57, 22/57, 3/58, 56/72 in 61/72),
– določbe 49. do 72. člena pravilnika o tehničnih normativih za cevovode za plinasti kisik (Uradni list SFRJ, št.
52/90),
– določbe 49. do 54. člena in 78. do 81. člena pravilnika
o varstvu pri delu in o tehničnih ukrepih za acetilenske razvijalnike in acetilenske postaje (Uradni list SFRJ, št. 6/67).
24. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-32/2004-1
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0068
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo
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Priloga I
RAZVRSTITEV OPREME POD TLAKOM GLEDE NA STOPNJO NEVARNOSTI
Oprema pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti je, glede na vrsto fluida, pogoje obratovanja in vrsto opreme,
razvr�ena v dvanajst skupin in sicer:
1. Kurjena ali druga�e ogrevana oprema pod tlakom z nevarnostjo pregrevanja (Diagram 1), z izjemo kurjene ali
druga�e ogrevane opreme pod tlakom iz 2. to�ke in z naslednjimi tehni�nimi podatki:
-

volumen ve�ji od 2 litrov in
na�rtovan obratovalni tlak PS ve�ji od 1 bar, dodatno za vro�evodni sistem na�rtovana najnija
obratovalna temperatura nad 110°C in
produkt tlaka in volumna ve�ji od 200 bar.l.

Diagram 1
10000

obratovalni tlak PS (bar)

1000
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100

visoka stopnja nevarnosti
PS.V = 200 bar.l

10
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1
nizka stopnja nevarnosti
0,1
1

10

100

1000

10000

100000

volumen V (l)

2. Kurjena ali druga�e ogrevana oprema pod tlakom z nevarnostjo pregrevanja (Diagram 2), ki je preteno izdelana
iz cevi do premera 32 mm in z naslednjimi tehni�nimi podatki:
volumen ve�ji od 2 litrov in
na�rtovan obratovalni tlak PS viji od 1 bar, dodatno za vro�evodni sistem na�rtovana najnija
obratovalna temperatura nad 110°C in
produkt tlaka in volumna ve�ji od 350 bar.l.

Diagram 2

10000

1000
obratovalni tlak PS (bar)

Stran

2l

100

visoka stopnja nevarnosti

10

PS.V = 350 bar.l

1 bar

1000

10000

1
nizka stopnja nevarnosti
0,1
0,1

1

10

100
volumen (l)

100000
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3. Tla�ne posode (Diagram 3), polnjene:
-

s plini in parami skupine 1
s plini skupine 1 nad teko�ino skupine 1 ali skupine 2
s plini skupine 2 nad teko�ino skupine 1 ali
s parno blazino nad teko�ino skupine 1 ali
z ogreto teko�ino skupine 1, katere parni tlak pri najviji dopustni temperaturi je najmanj 1 bar viji od
atmosferskega
in z naslednjimi tehni�nimi podatki:

-

volumen ve�ji od 1 litra in
na�rtovan obratovalni tlak PS viji od 1 bar in
produkt tlaka in volumna ve�ji od 300 bar.l.
Diagram 3
10000

obratovalni tlak PS (bar)

1000

visoka stopnja nevarnosti

1l

100
PS.V = 300 bar.l

1 bar

10

1

nizka stopnja nevarnosti

0,1
0,1

1

10

100

1000

10000

100000

volumen V (l)

4. Tla�ne posode (Diagram 4), polnjene:
-

s plini in parami skupine 2 ali
s plini skupine 2 nad teko�ino skupine 2 ali
s parno blazino nad teko�inami skupine 2 ali
z ogreto teko�ino skupine 2, katere parni tlak pri najviji dopustni temperaturi je najmanj 1 bar viji od
atmosferskega, z izjemo opreme pod tlakom iz 5. to�ke
in z naslednjimi tehni�nimi podatki:
volumen ve�ji od 5 litrov
na�rtovan obratovalni tlak PS viji od 1 bar
produkt tlaka in volumna ve�ji od 1000 bar.l.
Diagram 4

10000

5l

1000
obratovalni tlak PS (bar)

-

100

visoka stopnja nevarnosti

PS.V = 1000 bar.l

10
1 bar

1

nizka stopnja nevarnosti

0,1
0,1

1

10

100
volumen V (l)

1000

10000

100000

Stran
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5. Tla�ne posode (Diagram 5), polnjene:
-

z zrakom ali duikom ali
z vodo, nad katero je zrak ali duik
in z naslednjimi tehni�nimi podatki:

-

volumen ve�ji od 5 litrov in
na�rtovan obratovalni tlak PS viji od 1 bar in
produkt tlaka in volumna ve�ji od 3000 bar.l.
Diagram 5

10000
5l
obratovalni tlak PS (bar)

1000
visoka stopnja nevarnosti
100

PS.V = 3000 bar.l

10
1 bar

nizka stopnja nevarnosti
1

0,1
0,1

1

10

100

1000

10000

100000

volumen V (l)

6. Tla�ne posode, polnjene s teko�inami skupine 1 (Diagram 6), z izjemo tla�nih posod iz 3. to�ke in z naslednjimi
tehni�nimi podatki:
-

volumen ve�ji od 5 litrov in
na�rtovan obratovalni tlak PS viji od 1 bar in
produkt tlaka in volumna ve�ji od 3000 bar.l.
Diagram 6

10000
5l
1000
obratovalni tlak PS (bar)

Stran

visoka stopnja nevarnosti

100

PS.V = 3000 bar.l

10
1 bar
1

nizka stopnja nevarnosti

0,1
0,1

1

10

100
volumen V (l)

1000

10000

100000
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7. Tla�ne posode, polnjene s teko�inami skupine 2 (Diagram 7), z izjemo tla�nih posod iz 3., 4. in 5. to�ke in z
naslednjimi tehni�nimi podatki:
-

volumen ve�ji od 10 litrov in
na�rtovan obratovalni tlak PS viji od 500 bar in
produkt tlaka in volumna ve�ji od 10000 bar.l.
Diagram 7

10000

10 l

visoka stopnja nevarnosti
500 bar

obratovalni tlak PS (bar)

1000

100

PS.V = 10000 bar.l

10

nizka stopnja nevarnosti

1

0,1
0,1

1

10

100

1000

10000

100000

volumen V (l)

8. Cevovodi (Diagram 8) za:
-

pline in pare skupine 1 ali
ogrete teko�ine skupine 1, katerih parni tlak pri najviji dopustni obratovalni temperaturi je najmanj za
1 bar viji od atmosferskega

in z naslednjimi tehni�nimi podatki:
-

imenska velikost ve�ja od DN 32 in
na�rtovan obratovalni tlak PS viji od 1 bar in
produkt tlaka in imenske velikosti DN ve�ji od 1000 bar.

Diagram 8

10000

obratovalni tlak PS (bar)

1000

visoka stopnja nevarnosti

32

100
PS.DN = 1000 bar
10

1 bar

1

nizka stopnja nevarnosti

0,1
0,1

1

10

100
imenski premer DN

1000

10000

100000

Stran
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9. Cevovodi (Diagram 9) za:
-

ogrete teko�ine skupine 2, katerih parni tlak pri najviji dopustni obratovalni temperaturi je najmanj za 1 bar
viji od atmosferskega ali
vodno paro s temperaturo TS vijo od 350°C
in z naslednjimi tehni�nimi podatki:

-

imenska velikost ve�ja od DN 100 in
na�rtovan obratovalni tlak PS viji od 1 bar in
produkt tlaka in imenske velikosti DN ve�ji od 3500 bar.
Diagram 9

10000
100

visoka stopnja nevarnosti

obratovalni tlak PS (bar)

1000

100
PS.DN = 3500 bar

10
1 bar
nizka stopnja nevarnosti

1

0,1
0,1

1

10

100

1000

10000

100000

imenski premer DN

10. Cevovodi (Diagram 10) za:
-

pline ali pare skupine 2 ali
vodno paro s temperaturo TS nijo od 350°C
in z naslednjimi tehni�nimi podatki:

-

imenska velikost ve�ja od DN 200 in
na�rtovan obratovalni tlak PS viji od 1 bar in
produkt tlaka in imenske velikosti DN ve�ji od 5000 bar.
Diagram 10
10000
200

visoka stopnja nevarnosti

1000
obratovalni tlak PS (bar)

Stran

100
PS.DN = 5000 bar
10
1 bar
nizka stopnja nevarnosti

1

0,1
0,1

1

10

100
imenski premer DN

1000

10000

100000
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11. Cevovodi (Diagram 11) za teko�ine skupine 1, z izjemo cevovodov iz 8. to�ke in z naslednjimi tehni�nimi
podatki:
- imenska velikost ve�ja od DN 100 in
- na�rtovan obratovalni tlak PS viji od 10 bar in
- produkt tlaka in imenske velikosti DN ve�ji od 10000 bar.
Diagram 11
10000

obratovalni tlak PS p(bar)

visoka stopnja nevarnosti
1000

100

100

PS.DN = 10000 bar
10 bar

10

nizka stopnja nevarnosti

1
1

10

100

1000

10000

100000

imenski premer DN

12. Cevovodi (Diagram 12) za teko�ine skupine 2, z izjemo cevovodov iz 9. to�ke in z naslednjimi tehni�nimi
podatki:
-

imenska velikost ve�ja od DN 200 in
na�rtovan obratovalni tlak PS viji od 500 bar.

Ne glede na omejitve iz 11. in 12. to�ke se cevovodi v hidravli�nih sistemih, v katerih je delovni medij hidravli�na
teko�ina, katere temperatura vneti�a je vija od 55°C in ki ne obratujejo pri temperaturah, vijih od 55°C, uvr�ajo
v opremo pod tlakom z nizko stopnjo nevarnosti.
Diagram 12

10000

obratovalni tlak PS (bar)

200

visoka stopnja nevarnosti

1000
500 bar
100

10

nizka stopnja nevarnosti

1
1

10

100

1000

imenski premer DN

10000

100000

Stran
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Priloga II
Minimalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati organ za periodi�ne preglede
Organ za periodi�ne preglede mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
1. Organ za periodi�ne preglede, njegov direktor in osebje, odgovorno za izvajanje pregledov in preskusov, ne more
biti na�rtovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter ali uporabnik opreme pod tlakom, ki jo ta organ nadzoruje,
oziroma poobla�eni zastopnik katerekoli od teh strank. Prav tako ne sme biti neposredno vpleten v na�rtovanje,
proizvodnjo, trenje ali vzdrevanje opreme pod tlakom, niti ne sme zastopati stranke v teh dejavnostih. To ne
izklju�uje monosti izmenjave tehni�nih informacij med proizvajalcem, priglaenim organom in organom za
periodi�ne preglede.
2. Organ za periodi�ne preglede ali organizacija, katere del je, mora biti pravno prepoznaven. �e je organ za
periodi�ne preglede del organizacije, ki se poleg kontrole ukvarja e z drugimi funkcijami, mora biti prepoznaven
znotraj te organizacije.
3. Organ mora razpolagati s potrebnim osebjem, opremo in prostori, ki mu omogo�ajo primerno izvedbo tehni�nih
in administrativnih opravil v zvezi s pregledi ter imeti dostop do opreme za izvedbo posebnih pregledov, za katere
je poobla�en.
4. Osebje odgovorno za izvajanje periodi�nih pregledov mora imeti:
- temeljno tehni�no in strokovno olanje,
- zadovoljivo poznavanje zahtev pregledovanja, ki ga izvaja in ustrezne izkunje pri delu na podro�ju za katerega
je odobren,
- sposobnost za sestavo potrdil, zapisov in poro�il, ki se nanaajo na opravljene preglede.
5. Organ in njegovo osebje mora opravljati preglede z najvijo stopnjo profesionalnosti in tehni�ne pristojnosti in
mora biti razbremenjen vseh pritiskov in vplivov, posebno finan�nih, ki bi lahko vplivali na njegovo presojo ali
rezultate pregledov, posebno od oseb ali skupin oseb, ki bi lahko imeli koristi od teh rezultatov.
6. Zagotovljena mora biti nepristranskost osebja, ki izvaja postopke pregledov. Njihovo pla�ilo ne sme biti odvisno
niti od tevila pregledov niti od rezultatov le-teh.
7. Organ mora zavarovati svojo odgovornost za opravljanje pregledov, za katere ga pooblasti pristojno ministrstvo.
8. Osebje organa mora spotovati poslovno tajnost upotevajo� vse informacije pridobljene med izvedbo nalog
(razen v odnosu do pristojnih administrativnih organov drave v kateri se dejavnost izvaja) v okviru pravilnika ali
zahtev nacionalne zakonodaje.

10 let preskus trdnosti

5 let zunanji pregled

10 let preskus trdnosti

5 let zunanji pregled

10 let notranji pregled in
preskus trdnosti

5 let zunanji pregled

10 let notranji pregled in
preskus trdnosti

5 let zunanji pregled

10 let notranji pregled in
preskus trdnosti

2 leti zunanji pregled

Cevovodi za pregreto
vodno paro kategorije III
(Priloga I, 9. in 10. to�ka)

Tla�ne
posode,
ki
vsebujejo vodno paro ali
vro�o vodo kategorije III
in IV
(Priloga I, 4. to�ka)

Kurjena
ali
druga�e
ogrevana
oprema
za
proizvodnjo vodne pare
(Priloga I, 1. in 2. to�ka)

Temperature nad 350 C:
5 let zunanji pregled
10 let preskus trdnosti

Temperature pod 350 C:
10 let zunanji pregled in
preskus trdnosti

5 let zunanji pregled
10 let notranji pregled in
preskus trdnosti

1 leto zunanji pregled
5 let notranji pregled
10 let preskus trdnosti

Oprema pod tlakom z in brez nevarnosti pregrevanja

Prenosni gasilni aparati
(Priloga I, 4. to�ka)

Tla�ne
posode,
ki
vsebujejo komprimirani,
uteko�injeni ali raztopljeni
plin razen vodne pare
kategorije III in IV
(Priloga I, 3.,4., 5. in 7.
to�ka)
Tla�ne
posode,
ki
vsebujejo komprimirani,
uteko�injeni ali raztopljeni
plin razen vodne pare
kategorije I in II
(Priloga I, 3., 4. in 5.
to�ka)
Cevovodi za pline in
teko�ine
(Priloga I, 12. to�ka)
Jeklenke za dihalne aparate
(Priloga I, 4. in 5. to�ka)

in notranji

Nekorozivni plini  3 leta
preskus trdnosti

Korozivni plini v lo�eni
posodi  10 let preskus
trdnosti

Podvodno dihanje:
4 leta prvi preskus trdnosti,
2 leti nadaljnji preskusi
trdnosti
Dihanje:
10 let preskus trdnosti

10 let zunanji pregled

10 let notranji pregled in
preskus trdnosti

5 let zunanji pregled

10 let preskus trdnosti

5 let zunanji
pregled

Oprema pod tlakom s fluidi skupine 2

Št.

Cevovodi za pline, pare in
ogrevane fluide kategorije
I, II, III (Priloga I, 8.
to�ka)

Cevovodi za teko�ine
skupine 1 (Priloga I, 11.
to�ka)

Tla�ne posode za teko�ine
kategorije I, II in III
(Priloga I, 6. to�ka)

Tla�ne posode s plinastim
fluidom kategorije I in II
po �lenu (Priloga I, 3.
to�ka)

Tla�ne posode kategorije
III in IV (Priloga I, 3.
to�ka)

Oprema pod tlakom s fluidi skupine 1

Preskus trdnosti je tla�ni preskus ali enakovreden ustrezno validiran preskus.

Priloga III: Tabela rokov periodi�nih pregledov za opremo pod tlakom s predpisanim programom pregledov.
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Priloga IV
Eviden�ni list opreme pod tlakom
�

Kurjena ali druga�e ogrevana �
tla�na oprema

�

Tla�na posoda

Eviden�na t.:

Uporabnik (ime in naslov):

Cevovod

Mesto obratovanja:
Proizvajalec (ime in naslov):
Leto proizvodnje in tov. t.:
Priglaeni organ (ime, naslov in identifikacijska t.):
tevilka izjave o skladnosti:
Organ za periodi�ne preglede (ime in naslov):
Osnovni tehni�ni podatki o opremi pod tlakom:

Vrsta:
Namen uporabe:
Delovni medij:

Skupina fluida:

1�

2�

Pogonski medij:
Energent:
OBRATOVALNI PARAMETRI

enote

Dolo�en najviji obratovalni tlak PS:

[bar]

Volumen/imenski premer:

[L/DN]

Preskusni tlak:

[bar]

Najvija dopustna obratovalna temperatura:

[°C]

Ogrevalna povrina ali toplotna mo�:

[m²] ali kW

Prostor I

Prostor II

Prostor III

Kratek tehni�ni opis z navedbo
sestavnih delov sklopa:
Varovalna oprema:

Druga predpisana oprema:

Roki pregledov

Zun. pregled:

let

Notr. pregled:

... let

Preskus trdnosti:

... let

Izpolnil:

Kraj

Datum

Ime in priimek

Podpis uporabnika
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Pravilnik o oceni tveganja za delo z gensko
spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

Na podlagi sedmega odstavka 16. člena zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št.
67/02) izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o oceni tveganja za delo z gensko
spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu
1. člen
Ta pravilnik določa elemente in obseg ocene tveganja
za delo z gensko spremenjenimi organizmi (v nadaljnjem
besedilu: GSO) v zaprtem sistemu in metodologijo za njeno
izdelavo.
Ta pravilnik smiselno prenaša določbe Priloge III Direktive Sveta 98/81/ES o spremembi Direktive 90/219/EGS
o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih
sistemih (UL L 330, 5. 12. 1998).
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za izdelavo
ocene tveganja za vsako delo z GSO v zaprtem sistemu (v
nadaljnjem besedilu: delo z GSO).
2. člen
V tem pravilniku imajo pojmi naslednji pomen:
1. prejemni organizem je celica ali organizem, ki sprejema genski material iz izvornega organizma ali okolja, ga
podvaja in lahko izrazi informacijo ter jo lahko prenaša na
potomce,
2. starševski organizem je prejemni organizem pred
izvedeno gensko spremembo,
3. izvorni organizem je organizem, iz katerega se pridobi genski material za prenos v prejemni organizem,
4. vektor je prenašalec genskega materiala ali ustreznih
celičnih sestavin iz izvornega organizma v prejemni organizem,
5. vključek je genski material, ki se ga vključi v vektor.
3. člen
Predmet ocene tveganja za delo z GSO v zaprtem sistemu (v nadaljnjem besedilu: ocena tveganja) je analiza in
ovrednotenje vseh tistih elementov dela z GSO, ki vplivajo
na raven tveganja za zdravje ljudi in okolje, da se določijo
potrebni zadrževalni in drugi varnostni ukrepi in uvrsti delo z
GSO v enega od varnostnih razredov skladno s predpisanimi
merili.
Elementi dela z GSO, ki jih je treba analizirati in ovrednotiti, so zlasti:
– lastnosti GSO, ki lahko povzročijo kakršnekoli možne
škodljive učinke na zdravje ljudi ali okolje,
– značilnosti aktivnosti in postopkov, ki jih vključuje
delo z GSO ali so z njim povezani in lahko vplivajo na raven
tveganja,
– značilnosti okolja, ki je zunaj zaprtega sistema lahko
izpostavljeno vplivom GSO v primeru nenamernega sproščanja,
– resnost možnih škodljivih učinkov in raven tveganja
za zdravje ljudi in okolje ter
– verjetnost, da se možni škodljivi učinki GSO pojavijo.
4. člen
Kot možne škodljive učinke GSO, ki vplivajo na raven
tveganja, je treba upoštevati zlasti:
– bolezen človeka, vključno z alergenimi ali toksičnimi
učinki,
– bolezen živali ali rastlin,
– škodljive učinke, ker bolezni ni mogoče zdraviti ali
zagotoviti učinkovite zaščite,
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– škodljive učinke, ki so posledica naselitve ali širjenja
GSO v okolju, in
– škodljive učinke zaradi naravnega prenosa vnesenega genskega materiala v druge organizme.
5. člen
Ocena tveganja mora vsebovati:
– opis lastnosti GSO in določitev potencialno škodljivih
lastnosti GSO,
– opis narave nameravanega dela z GSO in oceno
aktivnosti in postopkov, ki vplivajo na večjo ali manjšo izpostavljenost GSO, še zlasti ravnanja z odpadki in odpadnimi
vodami,
– opis značilnosti okolja, ki je lahko izpostavljeno GSO v
primeru nenadzorovanega sproščanja iz zaprtega sistema,
– oceno možnih škodljivih učinkov na zdravje ljudi in
okolje,
– oceno verjetnosti, da se škodljivi učinki za zdravje ljudi
ali okolje pojavijo ter določitev stopnje tveganja, ki ga pomeni
nameravano delo z GSO za zdravje ljudi ali okolje,
– določitev potrebnih zadrževalnih in drugih varnostnih
ukrepov pri nameravanem delu z GSO in oceno njihove
učinkovitosti ter
– uvrstitev dela z GSO v ustrezni varnostni razred.
6. člen
Ocena tveganja se izdela v dveh delih:
– v prvem delu se določijo potencialno škodljive lastnosti GSO in oceni nevarnost škodljivih učinkov na zdravje ljudi,
živali in rastlin ter okolje, pri čemer se upoštevajo tudi druge
biološke lastnosti GSO, ki lahko stopnjo nevarnosti škodljivih
učinkov zvečajo ali zmanjšajo,
– v drugem delu pa se glede na naravo nameravanega dela z GSO in značilnosti okolja oceni verjetnost pojava
škodljivih učinkov na zdravje ljudi in okolje kot posledice
izpostavljenosti GSO, pri čemer se upoštevajo tudi trajanje
takšne izpostavljenosti in ukrepi za njeno preprečevanje.
7. člen
Potencialno škodljive lastnosti GSO je treba ugotoviti z
analizo lastnosti GSO, zlasti tistih, ki so rezultat genske ali
druge spremembe obstoječih lastnosti prejemnega organizma v povezavi z lastnostmi:
– ki izhajajo iz prejemnega ali starševskega organizma,
– ki izhajajo iz vključka,
– vektorja,
– izvornega organizma (če se ta v postopku uporablja)
in
– novo nastalega organizma.
Pri prejemnem ali starševskem organizmu se za določitev potencialno škodljivih lastnosti GSO presoja:
– narava patogenosti, virulentnosti, infektivnosti in toksičnosti ter prenašalcev bolezni,
– narava v organizmu že prisotnih vektorjev in zunanjih
dejavnikov, ki bi lahko mobilizirali vneseni genski material, ter
pogostost aktivacije,
– narava in stabilnost mutacije, ki onesposobi funkcijo
obstoječega gena, če obstaja,
– druge predhodne genske spremembe,
– nabor gostiteljev prejemnega ali starševskega organizma, kadar gre za tak primer,
– druge pomembne fiziološke spremembe novo nastalega GSO in njihova stabilnost, kadar gre za tak primer,
– naravni habitat in geografska razširjenost,
– pomembnost njegovega vključevanja v procese, ki
potekajo v okolju,
– medsebojno vplivanje in učinki na druge organizme
v okolju, vključno z možnimi kompetitivnimi ali simbiotskimi
lastnostmi, in
– sposobnost tvorbe struktur, ki omogočajo preživetje.
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Kadar gre za poskuse fuzije prokariontskih vrst, kjer
vključek ni dobro okarakteriziran, se za določitev potencialno
škodljivih lastnosti GSO pri izvornem organizmu presoja:
– narava patogenosti, virulentnosti in infektivnosti ter
toksičnost prenašalcev bolezni,
– narava prvotnih vektorjev, kjer se ugotavlja nukleotidno zaporedje, pogostost mobilizacije in specifičnost ter
prisotnost genov za odpornost na protimikrobne snovi in
antibiotike,
– nabor gostiteljev izvornega organizma in
– druge pomembne fiziološke značilnosti.
Pri vključku se za določitev potencialno škodljivih lastnosti GSO presoja:
– specifična identiteta in funkcija vključka,
– raven izražanja vnesenega genskega materiala,
– izvor genskega materiala, identiteta in značilnosti izvornega organizma, kadar je to primerno,
– lokacija vnosa genskega materiala in
– možnost insercijske aktivacije ali deaktivacije genov
prejemnega organizma.
Pri vektorju se za določitev potencialno škodljivih lastnosti GSO presoja:
– narava in izvor,
– struktura in količina kateregakoli vektorja in nukleinske kisline izvornega organizma,ki ostane v novo nastalem
organizmu in
– pogostnost mobilizacije vnesenega gena in njegova
sposobnost za prenos genskega materiala, če je vektor prisoten v novo nastalem organizmu.
8. člen
V zvezi z oceno nevarnosti škodljivih učinkov na zdravje
ljudi se novo nastali GSO presoja glede na:
– pričakovane toksične ali alergene učinke nepatogenih
GSO in njegovih metaboličnih produktov,
– primerjavo patogenosti spremenjenega organizma s
prejemnim organizmom ali starševskim organizmom, kadar
je to primerno,
– pričakovane sposobnosti kolonizacije,
– povzročene bolezni in mehanizem prenosa, vključno
z invazivnostjo in virulentnostjo, infektivno dozo, možnost
spreminjanja poti infekcije ali specifičnost tkiva, možnost
preživetja zunaj človeka, biološko stabilnost, vzorce odpornosti na antibiotike, alergenost, toksičnost in razpoložljivost
ustreznih terapij in ukrepov profilakse, če je organizem patogen za ljudi, ki so imunokompetentni.
V zvezi z oceno nevarnosti škodljivih učinkov na živali,
rastline in okolje se novo nastali GSO presoja glede na:
– ekosistem, v katerega bi se organizem iz zaprtega
sistema lahko nenamerno sproščal,
– pričakovano preživetje, razmnoževanje in širjenje
spremenjenega organizma v določenem ekosistemu,
– pričakovane rezultate medsebojnega vpliva med spremenjenim organizmom in organizmi ali mikroorganizmi, ki bi
lahko bili izpostavljeni v primeru nenamernega sproščanja iz
zaprtega sistema, in
– poznane ali predvidene učinke na rastline ali živali kot
so patogenost, toksičnost, alergenost, prenašanje patogena, spremenjeni mehanizmi odpornosti na antibiotike, spremenjen tropizem ali specifičnost za gostitelja, kolonizacija
ter poznano ali predvideno vključevanje v biogeokemijske
procese.
9. člen
Na podlagi ugotovljenih potencialno škodljivih lastnosti
GSO in izdelane ocene nevarnosti škodljivih učinkov na
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zdravje ljudi in okolje se novo nastali GSO začasno uvrsti
v enega od varnostnih razredov in ugotovi predvidoma potrebne zadrževane ukrepe.
Za začasno uvrstitev GSO v varnostni razred se uporabljajo merila, določena s predpisom o merilih za uvrstitev
dela z GSO v zaprtem sistemu v ustrezni varnostni razred.
10. člen
Za ocenitev verjetnosti pojava škodljivih vplivov in njihovih posledic na zdravje ljudi in okolje je treba ugotoviti in
upoštevati:
– naravo dela z GSO in značilnosti postopkov in aktivnosti, ki jih vključuje,
– velikost populacije uporabljenega GSO,
– stanje populacije in
– značilnosti okolja, ki bi bilo lahko izpostavljeno GSO
izven zaprtega sistema.
Pri ugotovitvah in presoji narave dela z GSO je treba
upoštevati, ali gre za uporabo standardnih laboratorijskih
postopkov, pri katerih je raven tveganja in stopnja izpostavljenosti poznana, ali za uporabo nestandardnih postopkov
ali postopkov, zaradi katerih se lahko pomembno poveča
raven tveganja.
Pri ugotovitvah v zvezi z velikostjo populacije uporabljenega GSO in za mikroorganizme dodatno je treba presoditi
zlasti:
– gostoto kulture uporabljenega GSO v povezavi z izpostavljenostjo visokim koncentracijam, še zlasti v procesih
izolacije, in
– obseg celotnega uporabljenega volumna GSO v povezavi z uporabo v enkratnem postopku ali ponavljajočih
operacijah.
Pri ugotovitvah v zvezi s stanjem populacije uporabljenega GSO je treba presoditi zlasti:
– vrste in velikost uporabljene opreme,
– uporabo bioloških zadrževalnih ukrepov in
– uporabo kemičnih in fizičnih zadrževalnih ukrepov.
V okviru značilnosti okolja je treba presoditi zlasti:
– značilnosti delovnega okolja,
– značilnosti neposredne okolice zaprtega sistema,
zlasti glede prisotnosti voda, kanalov za odvajanje odpadnih
voda, smeri gibanja zraka, ravnanja z odpadki ter možnosti
prenosa GSO preko insektov ali drugih živali,
– prisotnost organizmov, ki so lahko izpostavljeni GSO
v primeru nenamernega sproščanja v okolje,
– velikost območja, ki lahko omogoči preživetje in obstoj
GSO v okolju, in
– možnosti sprememb fizikalno kemijskih lastnosti
okolja in sprememb ekološkega ravnovesja v tleh, vodi in
zraku.
11. člen
V okviru ocene verjetnosti pojava možnih škodljivih
učinkov se ugotavlja tudi, ali je mogoče novo nastali GSO
zaradi njegove jasne identifikacije in uporabe v natančno
določenih pogojih zaprtega sistema opredeliti kot varen
organizem, ki je varen za zdravje ljudi in okolje.
Za jasno identifikacijo GSO se uporabljajo naslednja
splošna in posebna merila:
– preverjanje avtentičnosti organizma,
– preverjanje identitete organizma, ki mora biti natančno
določena, spremembe pa znane in dokazane,
– dokazana varnost,
– dokazana genska stabilnost,
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– nepatogenost, ki pomeni, da GSO ne povzroča bolezni ali alergij in ni toksičen ter ne vsebuje dejavnikov, ki
bi lahko prikrito povzročali škodljive vplive na ljudi, živali,
rastline in okolje,
– prenosljivost, ki pomeni, da genski material ne sme
škodljivo vplivati in se ne more samostojno prenašati ter se
ne prenaša hitreje kot drugi geni prejemnika ali starševskega
organizma,
– varnost za okolje, ki pomeni, da v primeru znatnega
nenamernega sproščanja v okolje ne sme niti takoj niti kasneje povzročati nobenih škodljivih učinkov na ljudi, živali,
rastline in okolje.
12. člen
Na podlagi izdelane ocene nevarnosti, ki jo predstavljajo potencialni škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje, in
ocene verjetnosti pojava teh škodljivih učinkov se določijo
raven tveganja in potrebni zadrževalni in drugi varnostni
ukrepi, delo z GSO pa dokončno uvrsti v ustrezni varnostni
razred skladno s predpisi o merilih za uvrstitev dela z GSO v
zaprtem sistemu v varnostni razred in zadrževalnih ter drugih
varnostnih ukrepih za posamezni varnostni razred.
V sklepnem delu se navedejo tudi dodatni predlogi ali
zahteve za povečanje stopnje varnosti pri delu z GSO in
predlogi za spremljanje tveganja med izvajanjem nameravanega dela.
13. člen
V sklepnem delu ocene tveganja se opiše postopek
njene izdelave in navedejo viri podatkov in informacij, ki so
bili uporabljeni za pripravo ocene tveganja, in oceni njihova
razpoložljivost, kakovost, časovna ažurnost in popolnost.
Opozoriti je treba na možne pomanjkljivosti ocene tveganja, če ugotovitve in vrednotenje potencialnih škodljivih
učinkov ter verjetnosti, da se pojavijo, zaradi kakršnihkoli
težav pri pripravi ocene tveganja niso celoviti ali zanesljivi.
14. člen
Če so del ocene tveganja podatki, ki so poslovna
skrivnost, ali podatki, ki se nanašajo na pravico intelektualne
lastnine, ki naj se v postopku varujejo kot zaupni, morajo biti
kot takšni označeni, sklepni del ocene tveganja pa mora vsebovati tudi utemeljitev za njihovo določitev.
15. člen
Ocena tveganja mora vsebovati podatke o izdelovalcu ocene tveganja in osebah, ki so sodelovale pri njeni
pripravi.
Oceno tveganja in njene sestavine mora s svojim podpisom potrditi oseba, ki je pri izdelovalcu ocene tveganja
odgovorna za njeno pripravo.
16. člen
Del ocene tveganja mora biti tudi njen povzetek, ki mora
vsebovati vse bistvene ugotovitve o potencialno škodljivih
učinkih GSO na zdravje ljudi in okolje ter o verjetnosti pojava
teh škodljivih učinkov, oceno ravni tveganja, ki ga pomeni nameravano delo z GSO, in podatke o potrebnih zadrževalnih
in drugih varnostnih ukrepih.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-16-18/2004
Ljubljana, dne 21. aprila 2004.
EVA 2002-2511-0168
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
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Pravilnik o definiciji in uporabi združljivih
tehničnih specifikacij za nabavo opreme in
sistemov za vodenje zračnega prometa

Na podlagi 9. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 83/03 – prečiščeno besedilo) in za izvrševanje zakona
o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01 in 114/02) in zakona o
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni
list RS, št. 101/03) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o definiciji in uporabi združljivih tehničnih
specifikacij za nabavo opreme in sistemov
za vodenje zračnega prometa
1. člen
(1) S tem pravilnikom se prevzema ureditev iz Direktive
Sveta 93/65/EGS z dne 19. julija 1993 o opredelitvi in uporabi
združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov
za vodenje zračnega prometa (UL L 187, 29. 7. 1993), z vsemi njenimi spremembami (v nadaljnjem besedilu: direktiva).
(2) Ta pravilnik ureja opredelitev in uporabo združljivih
tehničnih specifikacij za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa, zlasti komunikacijskih sistemov,
sistemov za nadzor zračnega prometa, sistemov za zagotavljanje avtomatske podpore kontroli zračnega prometa in
navigacijskih sistemov.

men:

2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

(a) tehnična specifikacija pomeni posebne tehnične
zahteve, vključno z razpisno dokumentacijo, ki opredeljujejo
značilnosti izdelave, materiala, izdelka in dobave in omogočajo opis izdelave, materiala, izdelka ali dobave, v skladu z
dejansko uporabo, ki jim jo je namenila pogodbena stranka.
Lahko se nanašajo na kvaliteto, storilnost, varnost in dimenzije, kakor tudi na zahteve v materialu, izdelku ali dobavi glede zagotavljanja kvalitete, poimenovanja, simbolov, načina in
metod testiranja, pakiranja, označevanja in etiketiranja;
(b) standard pomeni tehnično specifikacijo, ki jo je odobril priznani organ za standardizacijo za večkratno ali stalno
uporabo in s katero skladnost načeloma ni obvezna;
(c) Eurocontrolov standard pomeni obvezne elemente
Eurocontrolovih specifikacij, ki se nanašajo na fizične lastnosti, konfiguracijo, material, storilnost, osebje ali postopke,
katerih enotna uporaba je priznana kot bistvena za izgradnjo
celostnega sistema služb zračnega prometa (ATS). Ti elementi so obvezni del vsebine Eurocontrolovega standardnega dokumenta.
3. člen
(1) Če je za izvajanje celostnega evropskega sistema
upravljanja zračnega prometa v okviru Direktive kot obvezen
predpisan Eurocontrolov standard, Ministrstvo za promet,
Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo ter javno
podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. in drugi izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa upoštevajo
tak standard. Pri nabavi opreme in sistemov je obvezno sklicevanje na tehnične specifikacije iz tega pravilnika oziroma
na tehnične specifikacije, ki so sprejete v skladu s predpisi
Skupnosti o združljivih tehničnih specifikacijah za nabavo
opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa.
(2) V Republiki Sloveniji se v zvezi z Direktivo kot obvezni uporabljajo Eurocontrolovi standardi iz Uredbe Komisije (ES) št. 2082/2000 z dne 6. septembra 2000 o sprejetju
Eurocontrolovih standardov ter spremembi Direktive 97/15/
ES o sprejetju Eurocontrolovih standardov in spremembi Direktive Sveta 93/65/EGS (Uradni list L 245, 9. 10. 2000), kot
je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES), št. 980/2002 z
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dne 4. junija 2002 o spremembi Uredbe (ES), št. 2082/2000 o
sprejetju Eurocontrolovih standardov (UL L 150, 8. 6. 2002).
(3) Standardi, ki jih sprejmejo evropski standardizacijski
organi, katerim je Komisija dala standardizacijski mandat v
skladu z Direktivo, so zavezujoči za organe in izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Organi in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa iz prvega odstavka tega člena posredujejo ministru,
pristojnemu za promet, uradna obvestila o vseh ukrepih, ki
so jih sprejeli za doseganje ciljev iz Direktive, v obliki kot je
običajna za vsakoletno uradno obvestilo Komisiji. Predloženo
uradno obvestilo mora biti ustrezno obrazloženo.
4. člen
Pristojni organ za izvajanje tega pravilnika je Uprava
Republike Slovenije za civilno letalstvo.
5. člen
V odboru iz 6. člena Direktive, ki deluje v skladu s predpisi Skupnosti in ki pomaga pri delu Komisije glede opredelitve in uporabe združljivih tehničnih specifikacij za nakup
opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa, sodeluje
predstavnik Republike Slovenije, ki ga imenuje minister, pristojen za promet.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o definiciji in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega
prometa (Uradni list RS, št. 3/00 in 18/01).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2630-8/2004/5
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-2411-0030
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet

2170.

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil

Na podlagi prvega odstavka 64. 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

PRAVILNIK
o ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način ugotavljanja skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil, kot je določeno v Direktivi
Sveta (EGS) 1989/397/EGS (UL L 186, 30. 6. 1989) s spremembami in Direktivo Sveta (EGS) 1985/591/EGS (UL L 372,
31. 12. 1985) v delu, ki se nanaša na metode vzorčenja in
analitske metode (v nadaljnjem besedilu: direktiva).
(2) Direktiva se uporablja, kolikor ni izvajanje njenih posameznih določb s tem pravilnikom dodatno urejeno.
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2. člen
Za potrebe tega pravilnika imajo izrazi, uporabljeni v
direktivi, naslednji pomen:
1. država članica je Republika Slovenija;
2. pristojni in povezovalni organ za administrativno pomoč v vseh nadzornih postopkih v zvezi s predpisi in standardi, ki urejajo kakovost, je Inšpektorat Republike Slovenije
za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu:
inšpektorat).
3. člen
(1) Za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil se uporabljajo metode vzorčenja ter analitske metode
Skupnosti. Lahko se uporabljajo tudi druge metode vzorčenja
in analitske metode, če njihova uporaba ne ovira prostega
pretoka blaga. Če je z uporabo navedenih metod vzorčenja
ter analitskih metod prišlo do različnih rezultatov, se uporabljajo rezultati dobljeni z uporabo metod Skupnosti.
(2) Analitske metode, ki se uporabljajo za potrebe
ugotavljanja skladnosti morajo biti, kadar je mogoče, preverjene v skladu s kriteriji iz priloge, ki je sestavni del tega
pravilnika.
4. člen
(1) Inšpektorat izvaja redni nadzor v skladu z letnim
programom nadzora.
(2) Inšpektorat vsako leto do 1. maja posreduje Komisiji
Skupnosti vse potrebne podatke o izvajanju programov iz
prejšnjega odstavka za preteklo leto, v katerem se posebej
navedejo kriteriji uporabljeni za pripravo programov iz prejšnjega odstavka, število in vrsto opravljenih inšpekcijskih pregledov ter število in vrsto ugotovljenih kršitev.
5. člen
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mora
Komisijo Skupnosti obvestiti o:
– pristojnem organu, ki je inšpektorat;
– preskusnih laboratorijih za opravljanje preskusov, določenih v skladu s predpisom, ki ureja tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 84/03).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-67/2004/1
Ljubljana, dne 21. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0259
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

Priloga
Analitske metode morajo biti preverjene na naslednje
kriterije:
– specifičnost,
– točnost,
– natančnost; ponovljivost znotraj laboratorija in obnovljivost znotraj laboratorija ter med laboratoriji,
– meja zaznave,
– občutljivost,
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– praktičnost in uporabnost,
– meja določanja,
– drugi kriteriji po izbiri.
Vrednosti natančnosti (ponovljivosti in obnovljivosti) iz
tretje alinee prejšnjega odstavka se dobijo z med-laboratorijskim primerjalnim preskušanjem, ter se izrazijo v skladu z
mednarodnim standardom (SIST ISO 5725) o med-laboratorijskih preskušanjih.

2171.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o ekstrakcijskih topilih

Na podlagi 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) in petega
odstavka 6. 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 kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o ekstrakcijskih topilih
1. člen
V pravilniku o ekstrakcijskih topilih (Uradni list RS, št.
7/01) se v v prvem odstavku 5. člena 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca
ali tistega, ki ekstrakcijsko topilo pakira ali prodaja v Skupnosti;«.
2. člen
V prilogi se 2. delu v drugem stolpcu tabele pri besedah »Metanol« in »Propan-2-ol« doda besedilo »za vse
uporabe«.

Št.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

2172.

Pravilnik o merilih čistosti za aditive

Na podlagi četrtega odstavka 10. 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 v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o merilih čistosti za aditive
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1. člen
Ta pravilnik določa merila čistosti za aditive, ki se lahko
uporabljajo v proizvodnji živil.
Poleg meril čistosti morajo aditivi izpolnjevati tudi pogoje, ki jih določa predpis, ki ureja aditive.
2. člen
Merila čistosti veljajo za naslednje skupine aditivov:
I. za sladila, ki se uporabljajo v živilih,
II. za barvila, ki se uporabljajo v živilih,
III. za aditive za živila, razen barvil in sladil.
3. člen
Merila čistosti, ki so v Prilogi tega pravilnika in so objavljena skupaj z njim na spletni strani Ministrstva za zdravje
http://www.gov.si/mz, povzemajo priloge naslednjih direktiv:
– Direktive Sveta 78/663/EGS (UL L 223, 14. 8. 1978)
z vsemi spremembami;
– Prve Direktive Komisije 81/712/EGS (UL L 257, 10. 9.
1981) z vsemi spremembami;
– Direktive Komisije 95/31/ES (UL L 178, 28. 7. 1995) z
vsemi spremembami;
– Direktive Komisije 95/45/ES (UL L 226, 22. 9. 1995) z
vsemi spremembami;
– Direktive Komisije 96/77/ES (UL L 339, 30. 12. 1996)
z vsemi spremembami.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih čistosti za aditive (Uradni list RS, št. 68/02).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 0220-57/2003
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0012
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-17/00
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0227
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2173.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o uradnem
zdravstvenem nadzoru nad živili

Na podlagi četrtega 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) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o uradnem zdravstvenem
nadzoru nad živili*
1. člen
V pravilniku o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili
(Uradni list RS, št. 73/03) se v 8. členu dodajo novi drugi,
tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Vzorčenje in preskušanje v okviru nadzora se izvajata
v skladu s posebnimi predpisi.
Metode, ki se uporabljajo za preskušanje v okviru nadzora, morajo biti v skladu z merili iz Priloge, ki je sestavni del
tega pravilnika.
Validacija metod preskušanja, ki jih uporabljajo laboratoriji iz 10. člena tega pravilnika morajo biti, kadar je to
možno, v skladu z merili iz 1. in 2. točke Priloge.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 85/591/
EGS, Direktivo Sveta 89/397/EGS in Direktivo Sveta 93/99/EGS
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Ne glede na tretji odstavek tega člena, se lahko uporabijo druge preskušene in znanstveno veljavne metode, če to ne
ovira prostega pretoka blaga, katerega skladnost s pravili je
bila ugotovljena z uporabo metod Skupnosti. V tem primeru
so ob razlikah v razlagi rezultatov odločilni rezultati, dobljeni
z uporabo metod Skupnosti.
Če se utemeljeno meni, da so metode Skupnosti za
vzorčenje in preskušanje živil za izvajanje nadzora, opredeljene v posebnih predpisih, zaradi določitve sestave, pogojev
predelave, pakiranja ali označevanja živil v posameznem
primeru neprimerne zaradi tehničnih razlogov ali ker niso
zadosti odločilne za presojo pomembnega zdravstvenega
vprašanja, lahko minister, pristojen za zdravje začasno ustavi
uporabo metod Skupnosti na območju Republike Slovenije,
vendar samo za ta posamezni primer. O tem takoj obvesti
Evropsko Komisijo in druge države članice Evropske unije
ter navede razloge za svoj ukrep.«.

3. Metode preskušanja, ki so enotno uporabne za različne skupine živil, imajo prednost pred metodami, ki veljajo
samo za posamezno živilo.
4. Metode preskušanja se izdajo v standardni obliki za
metode preskušanja, kot jo priporoča Mednarodna organizacija za standardizacijo.

2. člen
Za 16. členom se dodata nova 16.a in 16.b člena, ki
se glasita:

PRAVILNIK
o posebnih pogojih za uvoz čilija in izdelkov
s čilijem

»16.a člen
Naloge kontaktne točke v zvezi z upravno pomočjo med
drugimi državami članicami Evropske unije glede nadzornih
postopkov nad predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost
živil ter postopkov v zvezi s kršitvami predpisov, ki urejajo
zdravstveno ustreznost živil, opravlja nacionalna kontaktna
točka, ki deluje v Zdravstvenem inšpektoratu Republike
Slovenije.
Kontaktna točka iz prejšnjega odstavka mora glede
varovanja podatkov upoštevati varovanje poslovne in druge
tajnosti ter poklicno molčečnost.
16.b člen
Evropski komisiji se sporoči ime organa, pristojnega za
uradni zdravstveni nadzor nad živili, njegove pristojnosti, naloge in imena laboratorijev iz 10. člena tega pravilnika.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-25/2004
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0051
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
PRILOGA
1. Metode preskušanja za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora morajo ustrezati naslednjim merilom:
– specifičnost,
– točnost,
– natančnost; ponovljivost znotraj laboratorija in obnovljivost znotraj laboratorija ter med laboratoriji,
– meja detekcije,
– občutljivost,
– praktičnost in uporabnost,
– druga merila, ki se lahko po potrebi izberejo.
2. Vrednosti natančnosti iz tretje alinee prejšnje točke
se pridobijo z medlaboratorijskom primerjalnim preskusom,
ki se izvede v skladu z mednarodno priznanim protokolom
o primerjalnih preskusih (na primer ‘Natančnost preskusnih
metod’ (ISO 5725/1981) Mednarodne organizacije za standardizacijo). Vrednosti ponovljivosti in obnovljivosti iz tretje
alinee prejšnje točke se morajo izraziti v mednarodno priznani obliki (na primer 95% interval zaupanja, kot je opredeljen
v ISO 5725/1981). Rezultati medlaboratorijskih preskusov
morajo biti objavljeni ali prosto dosegljivi.

2174.

Pravilnik o posebnih pogojih za uvoz čilija in
izdelkov s čilijem

Na podlagi šestega 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

1. člen
Ta pravilnik ureja posebne pogoje za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora nad uvozom čilija in izdelkov
s čilijem (v nadaljnjem besedilu: živila) v skladu z Odločbo
Komisije 2004/92/ES (UL L 27, 30. 1. 2004), zaradi zaščite
javnega zdravja in zdravja potrošnika.
2. člen
V tem pravilniku pomeni »čili« in »izdelki s čilijem«:
(a) plodove iz rodu Capsicum, posušene, zdrobljene ali
zmlete, iz oznake KN 0904 20 90, v kakršni koli obliki, ki so
namenjeni prehrani ljudi, in
(b) curry iz oznake KN 0910 50, v kakršni koli obliki, ki
je namenjen prehrani ljudi.
3. člen
Lahko se uvozijo le živila, ki ne vsebujejo naslednjih
kemičnih snovi:
(a) Sudan I (CAS številka 842-07-9);
(b) Sudan II(CAS številka 3118-97-6);
(c) Sudan III (CAS številka 85-86-9);
(č) Škrlatno rdeča ali Sudan IV (CAS številka 85-83-6).
4. člen
Živila iz tega pravilnika se lahko uvozijo le prek enega
izmed mejnih prehodov iz Priloge, ki je sestavni del tega
pravilnika.
5. člen
Ob uvozu mora uvoznik s pošiljko predložiti poročilo o
vzorčenju in laboratorijskih preskusih pooblaščenega laboratorija iz države izvoznice (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
Zdravstveni inšpektorji, ki izvajajo nadzor nad uvozom
pošiljke živil, morajo pred uvozom vsake pošiljke na mejnih
prehodih iz Priloge preveriti poročilo iz prejšnjega odstavka.
Če poročilo iz prvega odstavka tega člena ni priloženo
pošiljki, mora uvoznik s sedežem v Evropski uniji poslati živilo
v analizo, ta pa naj bi dokazala, da pošiljka ne vsebuje ene ali
več kemičnih snovi iz 3. člena tega pravilnika. Dokler poročila
ni na razpolago, se izdelek zadrži pod uradnim nadzorom.
6. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije naključno
vzorči in analizira vsebnost kemičnih snovi iz 3. člena tega
pravilnika v živilih, ki se uvažajo ali so že dane v promet v
Republiki Sloveniji.
Zdravstveni inšpektor prepove uvoz ali dajanje v promet
živil, če vsebujejo kemične snovi iz 3. člena tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
O prepovedi iz prejšnjega odstavka Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nemudoma, prek evropskega
sistema hitrega obveščanja za živila in krmo, obvesti Evropsko Komisijo.
Pošiljke živil, od katerih so bili odvzeti vzorci, zdravstveni inšpektor lahko zadrži na meji največ 15 delovnih dni.
7. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije vsake tri
mesece obvesti Evropsko Komisijo o pošiljkah živil za katere
je bilo ugotovljeno, da ne vsebujejo snovi iz 3. člena tega
pravilnika, in sicer najpozneje v tridesetih dneh po zaključku
vsakega trimesečja.
8. člen
Overovljene kopije poročila iz prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika morajo spremljati vsak del razdeljene pošiljke
v prometu.
9. člen
Živila, za katera je ugotovljeno, da vsebujejo eno ali več
kemičnih snovi iz 3. člena tega pravilnika, se uničijo.
10. člen
Vsi stroški analiz, skladiščenja ali uničenja živil na
podlagi tretjega odstavka 5. člena in prejšnjega člena tega
pravilnika bremenijo uvoznika ali zadevnega nosilca živilske
dejavnosti.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-22/2004
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0060
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
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PRILOGA
Mejni prehodi za uvoz živil
1. Mejni prehod Obrežje
2. Mejni prehod Koper – pristanišče
3. Mejni prehod Dobova – železnica
Soglašam!
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2175.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v marcu 2004

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna
olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01,
47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03,
16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03, 81/03,
86/03, 90/03, 93/03, 98/03, 104/03, 109/03, 121/03, 129/03,
4/04, 9/04, 15/04, 19/04, 24/04, 30/04 in 36/04) minister za
finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v marcu 2004
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona
o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno
besedilo) je v obdobju od 1. 3. 2004 do 31. 3. 2004 znašal
75.574 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/14
Ljubljana, dne 23. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0105
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
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OBČINE
ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2004

AJDOVŠČINA
2176.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ajdovščina za leto 2003

Na podlagi 10. in 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in
2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na 12. seji dne
15. 4. 2004 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Ajdovščina za leto 2003

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004
se spremeni prvi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2003.

Skupina/Podskupina kontov

2. člen
V letu 2003 so bili doseženi naslednji prihodki in odhodki:

70

Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki
Prenos sred.
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

2.691,707.240
269,030.753
2.732,792.080
–
227,945.913

Račun finančnih terjatev in
naložb
–
–
–
–
–

Račun
financiranja
–
–
1,017.462
1,017.462
–

3. člen
Presežek sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov
proračuna v višini 226,928.451 SIT se prenese v proračun
leta 2004 in se porabi za pokrivanje tekočih odhodkov leta
2004. V presežku so zajeta naslednja namenska sredstva:
kmetijska sredstva v višini 4,660.005,11 SIT.
4. člen
Splošni del proračuna je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

71

72

73
74

40

Št. 401-1/2004
Ajdovščina, dne 15. aprila 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

2177.

41

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter
33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99
in 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na 12. seji dne
15. 4. 2004 sprejel

42
43

Proračun leta 2004

I. 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
706 Drugi davki
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
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. 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 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

2,791.329
1,778.639
1,540.243
1,095.564
178.338
266.341
238.396
146.299
9.928
1.866
4.486
75.817
83.938
40.102
–
43.836
273.005
4.500
268.505
655.747
655.747
3,022.733
434.775
120.170
20.550
284.521
714
8.820
892.302
7.460
440.692
53.293
390.857
–
1,439.675
1,439.675
255.992
255.992
– 231.404
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Št.

v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
–
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
476
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
476
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
476
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.)
476
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo 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
9009 Splošni sklad za drugo

– 232.468
232.468
233.532
232.468

Drugi in tretji odstavek ostaneta nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-8/2003
Ajdovščina, dne 15. aprila 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

CANKOVA
2178.

Sklep o digitalizaciji prostorskih planov
Občine Cankova

Na podlagi 12., 151. in 152. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), pravilnika o
pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih
družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št.
20/03) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS,
št. 21/99, 12/01 in 69/02) je občinski svet na 13. redni seji
dne 16. 4. 2004 na predlog župana sprejel
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SKLEP
o digitalizaciji prostorskih planov Občine
Cankova
1. člen
Občina Cankova pristopi k digitalizaciji celotnih, sprejetih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana (Uradne objave Pomurskih občin, št.
24/86, Uradni list RS, št. 25/97).
2. člen
Digitalizacija celotnih planskih aktov (prostorskih planov) se izvede v letu 2004 in 2005.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem sprejema.
Št. 03140-06/2004
Cankova, dne 16. aprila 2004.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

–
–
1,063.790
1,063.790
1,063.790
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CELJE
2179.

Program priprave za lokacijski načrt Toplarna
Celje

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za lokacijski načrt Toplarna Celje
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta
Območje Trnovlje jug je v planskih aktih Mestne
občine Celje predvideno za različne gospodarske dejavnosti, detajlneje pa je opredeljeno v zazidalnih načrtih:
ZN Trnovlje JUG (projekt Razvojni center Celje, št. 7/84,
Uradni list SRS, št. 23/86) in ZN Plinarna (projekt Razvojni
center Celje. št. 587/90, Uradni list RS, št. 18/91). V obeh
zazidalnih načrtih so za predvidene dejavnosti načrtovani
manjši kareji, opredeljeni z gradbenimi linijami ter dostopni
iz posameznih servisnih cest. Območje Toplarne Celje se
umešča na skrajni zahodni del obeh zazidalnih načrtov in
predstavlja zaključen kare, ki bo obdelan v Lokacijskem načrtu za toplarno Celje.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in
obseg lokacijskega načrta, postopki in roki priprave ter
sprejemanja, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora,
ki sodelujejo v postopku načrtovanja, seznam potrebnih strokovnih podlag, obveznosti v zvezi s financiranjem in drugi
pogoji potrebni za izdelavo lokacijskega načrta.
II. Predmet in programska izhodišča izdelave lokacijskega načrta
Namen izgradnje toplarne in posledično izvedbeno
prostorskega akta – lokacijskega načrta, je zagotoviti primerno oskrbo vzhodnega dela Celja s toplotno energijo.Izgradnja
toplarne je v skladu s sprejeto novelacijo energetske zasnove mesta Celja. Sedanja kotlovnica na kompleksu Furnirnice

Stran

5848 /

Št.

45 / 29. 4. 2004

Merkscha ne ustreza več potrebam mesta in bo po izgradnji
nove opuščena. Cilj izgradnje nove toplarne je doseči nižjo
proizvodno ceno toplote tudi z izrabo energetskega potenciala posebej obdelanih komunalnih odpadkov. Gradnja
toplarne je predvidena v dveh fazah: v prvi fazi je predvidena
gradnja plinske kotlarne, v drugi fazi pa izgradnja postroja
za kurjenje biomase in energijsko bogatega preostanka odpadkov iz mehansko – biološke obdelave iz centralne čistilne
naprave Celja.
Predmet lokacijskega načrta je izdelati nov občinski
izvedbeni prostorski akt (IPA) – lokacijski načrt (LN) za območje ob zahodnem bregu Hudinje. Ker se bo lokacijski
načrt zajedal v oba navedena zazidalna načrta, je potrebno
v grafičnem in tekstualnem delu ter v odloku natančno določiti v kolikšnem delu in na kakšen način spreminja oba
zazidalna načrta.
Območje predvidene ureditve meri ca. 10500 m2, je
nepozidano, leži med levim bregom Hudinje in visokonapetostnim daljnovodom 2x100 kv Pekre–Selce.
Kot ena od podlag za izdelavo lokacijskega načrta so
tudi priporočila in smernice pridobljene na prostorski konferenci, ki je bila dne 12. 3. 2004. Pobude prostorske konference so bile, da morajo biti pri načrtovanju lokacijskega
načrta in tudi pri projektni dokumentaciji predvidene takšne
tehnologije, ki bodo v vseh pogledih zadostile okoljskim
parametrom glede vplivov na okolje ob upoštevanju študije
vplivov na okolje.
Lokacijski načrt mora biti izdelan v skladu s 24., 43.,
44., 73. in 139. členom ZUreP-1 ter pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov
ter vrstah njihovih strokovnih podlag. Torej mora LN vsebovati naslednjo vsebino: prikaz ureditvenega območja,
usmeritve načrtovane ureditve v prostoru s prikazom vplivov
in povezav s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in
druge komunalne infrastrukture z obveznimi priključevanji
vanjo; morebitno etapnost izvedbe LN; rešitve in ukrepe za
varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine
ter trajnostne rabe naravnih dobrin; rešitve in ukrepe za
obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; prikaz umestitve lokacijskega načrta v ZN Trnovlje jug
in ZN Plinarna.
Poleg navedenega mora LN vsebovati tudi naslednje
obvezne priloge: strokovne podlage iz področja prometa
s povezovalno cesto preko Hudinje ter idejno urbanistično
rešitev za okoliška zemljišča,ki jim bo predlagani lokacijski
načrt onemogočil realizacijo po obeh veljavnih zazidalnih
načrtih; strokovne podlage iz področja varstva okolja
oziroma presoje vplivov na okolje za nameravani poseg
v prostor; izvleček iz strateškega prostorskega plana; obrazložitev in utemeljitev LN; smernice in mnenje nosilcev
urejanja prostora; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in
seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi
LN upoštevani; oceno stroškov za izvedbo LN; finančno
konstrukcijo pri financiranju prostorske ureditve; povzetek
za javnost; spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta; program opremljanja zemljišč, oziroma
stroškov komunalnega opremljanja. Načrtovalec predmetnega LN mora predati naročniku to je Energetiki Celje
pogodbeno število izvodov lokacijskega načrta ter 2 izvoda
prostorskega akta Mestni občini Celje. En izvod bo predan
Upravni enoti, en izvod pa bo hranjen na MOC Oddelku
za okolje in prostor ter komunalo, kjer bo akt na vpogled
in dostopen javnosti.
III. Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta
Ureditveno območje lokacijskega načrta zavzema
območje med Hudinjo in koridorjem visokonapetostnega
daljnovoda 2x110 kv Pekre–Selce v površini ca. 10500 m2
in zajema parcele 390, 391, 400 in 403 k.o. Trnovlje.
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IV. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta
Pobudnik lokacijskega načrta za območje industrijskega kompleksa Cinkarne je Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26,
Celje, ki po sprejemu programa priprave in izbora načrtovalca pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo
v roku 30 dni smernice za načrtovane prostorske ureditve
(po pooblastilu MOC-ZPI).
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1
štelo, da nimajo smernic.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo lokacijskega načrta so:
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– RS Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Sektor za promet, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva
1, Celje,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Teharska 49,
Celje,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.,
Lava 2a, Celje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO-Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in druge obvezne vsebine
Pobudnik lokacijskega načrta, oziroma zanj izbrani
načrtovalec, bo izdelal osnutek za javno razgrnitev. V
postopku priprave lokacijskega načrta mora pobudnik
oziroma zanj načrtovalec zagotoviti izdelavo strokovnih
podlag iz področja vodnega gospodarstva, varstva okolja,
požarnega varstva, prometa ter urbanističnih rešitev obeh
osnovnih zazidalnih načrtov v katere se umešča lokacijski
načrt.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati
veljavna prostorska akta, to je: Zazidalni načrt industrija
JUG in Zazidalni načrt za območje Plinarne in pripadajoča
odloka.
VI. Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta
sta si pobudnik in načrtovalec dolžna pridobiti sama.
VII. Roki za pripravo lokacijskega načrta
Prva prostorska konferenca in pridobitev smernic za
načrtovanje
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski
konferenci, ki je bila 12. 3. 2004. Pobudnik oziroma zanj izbrani izdelovalec takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora kot so navedeni v IV.
točki tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Izdelovalec LN mora biti strokovna organizacija, ki je
registrirana za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo.
Naročnik mora osnutek LN predati Mestni občini Celje.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni
razgrnitvi LN izvede pobudnik drugo prostorsko konferenco, na kateri se ugotovi, ali so priporočila s prve prostorske
konference upoštevana.
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Javna razgrnitev, javna obravnava ter sprejem stališč
do pripomb
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme
župan Mestne občine Celje, se osnutek LN javno razgrne
za 30 dni.
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava
osnutka LN. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo
v času javne razgrnitve svoje pisne pripombe. Stališča do
pripomb se pripravijo do prve obravnave Mestnega sveta,
predlagatelj stališč do pripomb je župan Mestne občine Celje.
Mestni svet Mestne občine Celje se opredeli do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in
pridobitev mnenj
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb izdelovalec
izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta ter pozove nosilce urejanja prostora, določene v IV. točki tega programa
priprave, da v 30 dneh podajo mnenja.
Sprejem dopolnjenega predloga oziroma odloka lokacijskega načrta
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji
pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana Mestni svet
mestne občine Celje obravnava in sprejme usklajen in dopolnjen predlog lokacijskega načrta oziroma odlok, ki se objavi
v Uradnem listu RS.
VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega
načrta
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta s
strokovnimi podlagami zagotovi Energetika Celje, Javno
podjetje d.o.o.
IX. Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-00008/2004 0008
Celje, dne 30. marca 2004.
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ODLOK
o proračunu Občine Cerkno za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine
Cerkno za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun),
postopki izvrševanja proračuna, ter obseg zadolževanja občine. S proračunom za leto 2004 se zagotavljajo sredstva za
financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom
in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
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2. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun
financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

70

71

72

73
74
78

40

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve)
in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95)
je Občinski svet občine Cerkno na 10. redni seji dne 15. 4.
2004 sprejel

Stran

2. VIŠINA PRORAČUNA

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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41

42
43

Proračun leta 2004 (v tisoč tolarjev)

I. 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
706 Drugi davki
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
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU
za strukturno politiko
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+44)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.

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

833.609
559.417
408.548
337.384
34.160
37.004
150.869
104.549
2.521
258
32.241
11.300
16.585
9.085
7.500
1.530
1.530
236.077
236.077
20.000
14.000
6.000
913.392
268.599
46.240
8.251
205.676
790
7.642
306.440
9.955
149.377
35.159
111.949
290.031
290.031
48.322
48.322
-79.783
7.000

Stran

5850 /

Št.

45 / 29. 4. 2004

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2004 (v tisoč tolarjev)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
7.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
3.700
440 Dana posojila
3.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
700
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
4.000
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
-76.483
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
54.600
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
54.600
IX. ODPLAČILO DOLGA (550)
1.290
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
1.290
X. NETO ZADOLŽEVANJE
53.310
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA
23.173
XII. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH -23.173
Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po
ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov
na ravni podskupin kontov, posebni del – bilanca prihodkov
in odhodkov, ki je sestavljena po funkcionalni klasifikaciji po
področjih proračunske porabe ter načrt razvojnih programov
so priloga k temu odloku.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih
proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se
kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih
prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega
načrta in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki: prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije, odstopljena državna taksa za obremenjevanje
voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest, požarna taksa, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti
(prispevki občanov), sredstva proračunskega stanovanjskega sklada, sredstva iz nadomestila za urejanje stavbnih
zemljišč. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje
obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar
se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika
in proračunu.
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6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih
sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s
proračunom.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov
se dodeljujejo v obliki mesečnih dotacij, vendar ob hkratnem
upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti
posameznih obveznosti. Sredstva za amortizacijo se nakazujejo trimesečno.
7. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti,
ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati 30-dnevni
plačilni rok, za investicijske odhodke pa 60-dnevni plačilni
rok. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni
uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na
računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način,
ki je določen v tem odloku.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje
že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v
primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno
zavarovano.
8. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni
pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo
gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o
javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev
dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male
vrednosti, ki ga izda župan.
9. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk »42
– investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« – dejavnosti) ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večletne investicije, v skladu z investicijskimi programi, ki jih je sprejel občinski svet in so predmet sofinanciranja,
se ta omejitev ne nanaša.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne
smejo presegati 20% pravic porabe posamezne postavke v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je
pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva,
ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije
v proračunskem letu na presega 4,000.000 SIT,
– odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med
proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar
največ do višine 10% proračunske postavke, o čemer mora
polletno poročati občinskemu svetu.

Uradni list Republike Slovenije
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri
planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika
proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto
se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru
sredstev posameznega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.
11. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz
proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo
proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda,
društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
12. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in
finančni načrt za leto 2004, ki je usklajen s proračunom v 30
dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati
poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske
klasifikacije javnofinančnih tokov.
13. člen
Za leto 2004 se oblikuje stalna rezerva v višini
3,890.000 SIT, splošna proračunska rezervacija pa v višini
3,752.000 SIT.
Proračunska rezerva – stalna rezerva je namenjena za
financiranje izdatkov za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah.
Splošna proračunska rezervacija pa se razporeja za nepredvidene namene, opredeljene v 42. členu zakona o javnih
financah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom
izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo
pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne
postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunskih rezerv v posameznem
primeru do višine 700.000 SIT odloča župan na predlog za
finance pristojne službe občinske uprave in o uporabi sredstev
obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
14. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga, če
je le-ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
15. člen
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih
skupnosti, ki jih morajo le-te predložiti v potrditev v 30 dneh po
sprejemu proračuna.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega
načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vrednost
1,000.000 SIT velja le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne
skupnosti in župana.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Občinski svet odloča o dolgoročni zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, na-
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menjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb,
do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov
v letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in obresti v
posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem
soglasju Ministrstva za finance.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ
do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora
biti odplačan do konca proračunskega leta.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega
sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje
poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-0001/2004
Cerkno, dne 15. aprila 2004.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

DRAVOGRAD
2181.

Sklep o določitvi območij kratkotrajnega
brezplačnega parkiranja v Občini Dravograd

Na podlagi odloka o parkirnem redu na območju občine
Dravograd (MUV, št. 15/1989) in odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o parkirnem redu na območju občine Dravograd (MUV, št. 18/2003) je Občinski svet občine Dravograd
na seji dne 29. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi območij kratkotrajnega brezplačnega
parkiranja v Občini Dravograd
1
Kot parkirišča oziroma območje kratkotrajnega brezplačnega parkiranja za osebna vozila (modre cone), se na
območju Občine Dravograd določijo:
– parkirišča pred vhodom v Vrtec Dravograd,
– del ulice Trg 4. julija 31 – pred Blagovnico,
– parkirišča ob Blagovnico Dravograd,
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– del ulice Trg 4. julija, na desni strani cestišča, gledano v
smeri proti mejnemu prehodu Vič, od hišne številke 24 (Bač) do
hišne številke 56 (Pečnik).
2
Na parkiriščih iz 1. točke tega sklepa je parkiranje brezplačno, vendar časovno omejeno na največ 60 minut, in sicer
od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro ter v sobotah od 8. do
12. ure.
Dovoljeni čas parkiranja voznik dokazuje s parkirno uro.
3
Letni pavšal za stanovalce za parkirišča v parkirnih modrih
conah znaša 25.000 SIT.
S plačilom omenjenega zneska si stanovalci pridobijo pravico do neomejenega parkiranja na prej omenjenih območjih.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
5
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št.
062-2/2002-9 z dne 31. 7. 2003 s spremembo z dne 2. 12.
2003.
Št. 062-02-1/2004
Dravograd, dne 29. marca 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

2182.

Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – odl. US 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US,
28/01, 87/01, 16/02 – sklep US,51/02, 108/03 – odl. US) in 16.
člena statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je Občinski
svet občine Dravograd na 15. seji dne 26. 2. 2004 sprejel

SKLEP
o prenehanju javnega dobra
I
Na zemljišču parc. št. 286/2 cesta v izmeri 168 m2 pripisanem pri z.k. vl. št. 78 k.o. Vrata preneha status javnega dobra.
II
Na zemljišču iz I. točke tega sklepa se po prenehanju javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Slovenj
Gradcu vpiše lastninska pravica v korist Občine Dravograd do
celote.

RS.

III
Ta sklep začne veljati osmi dni po objavi v Uradnem listu
Št. 465-03-2/2004-14
Dravograd, dne 26. februarja 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
GROSUPLJE
2183.

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine
Grosuplje

Na podlagi 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/79,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločb Ustavnega sodišča
RS) ter 18. in 98. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na
18. redni seji dne 21. 4. 2004 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi
stanovanjskega sklada Občine Grosuplje
I
S tem odlokom preneha veljavnost odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 19/96) in s tem se ukinja Stanovanjski sklad Občine
Grosuplje.
II
Skladno s prenehanjem veljavnosti odloka iz 1. člena se
iz registra neprofitnih stanovanjskih organizacij pod zaporedno številko 34/97 Ministrstva za okolje in prostor, Stanovanjski sektor, izbriše Stanovanjski sklad Občine Grosuplje.
III
S prenehanjem veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Grosuplje preneha veljati tudi statut
stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 49/96).
IV
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 362-22/96
Grosuplje, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2184.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni
center III, Grosuplje

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) in 23. člena v povezavi s 175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Grosuplje na 18. seji
dne 21. 4. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center
III, Grosuplje
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu Turističnooskrbovalni center III, Grosuplje (Uradni list RS, št. 28/99,
39/00 in 22/02); v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok.
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Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je izdelal
Topos d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. 09/03-ZN v marcu
2004. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

Zaradi potreb investitorjev je dopustna dodatna parcelacija znotraj gradbenih parcel, ki so določene z osnovnim
zazidalnim načrtom in to spremembo zazidalnega načrta.«

2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz prvega člena tega odloka se nanašajo na:
– združitev dveh gradbenih parc. št. 4 in 7 v eno,
– dopolnitev predvidenih dejavnosti s: proizvodnjo kovinskih (aluminijastih) izdelkov in površinsko obdelavo kovin
(eloksiranje aluminija), storitvenimi dejavnostmi in manjšimi
obrtno-proizvodnimi dejavnostmi,
– spremembo velikosti objekta na parc. št. 5, 4 in 7,
– spremembo mikrolokacije objekta na parc. št. 4 in
7,
– ureditev dostopa na parc. št. 5 z lokalne ceste za
Polico,
– možnost izvedbe dodatne parcelacije znotraj parcele,
– možnost izvedbe kleti na parc. št. 3,
– prilagoditve poteka predvidene komunalne infrastrukture,
– spremembo kot pritličja na parc. št. 3, 4, 7, in 5,
– uskladitev parcelacijskega načrta z izvedeno parcelacijo javnega dobra v naravi,
– dopolnitev parcelacijskega načrta z določitvijo gradbene parcele za dostopno pot na parc. št. 3 in 6.
Območje urejanja, opredeljeno v osnovnem zazidalnem načrtu, se zaradi vsebine teh sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta ne spreminja.

5. člen
V poglavju III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN
ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR se v 7. členu
sprejetega odloka pod poglavjem B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte dopolni ali (in) spremeni besedilo za
št. parc. 3, 4 in 5 ter se briše celotna vrstica št. parc. 7.
Pri št. parc. 3 se dopolni besedilo drugega stolpca
(namembnost), ki se na novo glasi: poslovne in servisne
dejavnosti, trgovina, gostinstvo, proizvodne, skladiščne
in storitvene dejavnosti. Pod isto št. parc. se dopolni peti
stolpec (višin. gabarit*) ki na novo glasi: (K) + P +(1). Pod
isto št. parc. se spremeni besedilo v šestem stolpcu (kote
pritličij), ki na novo glasi: 339.55.
Pri št. parc. 4 se spremeni besedilo drugega stolpca
(namembnost), ki se na novo glasi: proizvodnja kovinskih
(aluminijastih) izdelkov in površinska obdelava kovin (aluminij) ter poslovno-storitvene dejavnosti. Pod isto št. parc.
se spremeni besedilo v četrtem stolpcu (tloris. gabarit *v
m), ki na novo glasi: 36 x 51 (osnovni objekt) + max 16 x 48
(nadstrešnica – dovoljene so manjše dimenzije nadstrešnice od navedene). Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v
petem stolpcu (višin. gabarit*), ki se na novo glasi: P+1(2).
Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v šestem stolpcu
(kote pritličij), ki se na novo glasi: 339.55. Pod isto št. parc.
se spremeni besedilo v sedmem stolpcu (posebni pogoji in
ostala določila), ki se na novo glasi: objekt naj se svobodno
oblikuje, dopustna so dodajanja in odvzemanja manjših volumnov na osnovni ter postavitve svetlobnih trakov, kupol
in drugo na strehi objekta.
Pri št. parc. 5 se dopolni besedilo v drugem stolpcu
(namembnost), ki se na novo glasi: poslovne in trgovske dejavnosti, gostinstvo in storitvene dejavnosti ter manjše obrtno
proizvodne dejavnosti. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v četrtem stolpcu (tloris. gabarit* v m), ki se na novo glasi:
18 x 22 m. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v šestem
stolpcu (kote pritličij), ki se na novo glasi: 339.55. Pod isto št.
parc. se dopolni besedilo v sedmem stolpcu (posebni pogoji
in ostala določila), ki se na novo glasi: objekt se programsko
in oblikovno naveže na parter (teraso) ob lokalni cesti, možna
je izvedba zunanjega stopnišča, ki povezuje zgornjo teraso
s spodnjim platojem. Na strehi je dopustna izvedba strešnih
oken, oziroma svetlobnih kupol ali trakov.

3. člen
V poglavju II. NAMEMBNOST PROSTORA se v 3. členu sprejetega odloka, besedilo dopolni tako, da se v celoti
glasi:
»Območje urejanja je namenjeno: prodaji avtomobilov s servisi in ostalim servisnim dejavnostim, gostinstvu,
trgovini, proizvodni, skladiščni dejavnosti ter servisiranju
tovornih vozil, izobraževanju, zastopstvu in prodaji snovi
in naprav za nevtralizacijo nevarnih snovi, proizvodnji
kovinskih izdelkov, površinski obdelavi kovin, storitvenim
dejavnostim, manjšim obrtno-proizvodnim dejavnostim in
ostalim poslovnim dejavnostim.«
4. člen
V poglavju III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN
ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR se v 5. členu
sprejetega odloka pod poglavjem A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja, pod podnaslovom Pozidanost
parcel besedilo spremeni, da v celoti glasi:
»Investitorji ne smejo pozidati več kot 40% svojega
zemljišča, razen na parcelah številka 4 in 5, kjer je dovoljena maksimalna pozidanost parcele s poslovnimi objekti
oziroma delavnicami do 70%. Investitorji morajo na lastni
parceli zagotoviti zadostno število parkirišč glede na predpisane normative za posamezne dejavnosti in površine
za vso potrebno manipulacijo, ki jo potrebuje posamezna
dejavnost.«
V istem členu sprejetega odloka se pod podnaslovom
Parcelacija spremeni tekst, da se v celoti glasi:
»Predlaga se parcelacija, ki dopušča enostavno in
funkcionalno ureditev območja, ob tem pa upošteva dejstvo že lastniških parcel na način, da se od lastniških parcel v približno enakih deležih (10-12%) odštejejo potrebne
skupne površine (dovozne ceste, javne parkirne površine,
infrastruktura).
Parcelacija je lahko v skladu z dogovori med lastniki
fleksibilna. Zaključene parcelne enote se med seboj lahko
združujejo. Meje skupnih javnih površin (ceste, javna parkirišča, zelenice, koridorji infrastrukture) so fiksne, dovoljeno
je le odstopanje do ±0,50 m.

6. člen
V poglavju III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN
ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR se v 8. členu
sprejetega odloka pod poglavjem Drugi skupni pogoji za objekte spremeni besedilo prvega stavka, ki se v celoti glasi:
»Svetle višine pritličij naj bodo najmanj 3 m, objekti naj ne
bodo nižji od 6 m (do horizontalnega strešnega venca).«
7. člen
V poglavju IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE se v 10. členu sprejetega odloka pod podnaslovom
Parkirne površine spremeni besedilo, da v celoti glasi: Parkirne površine se za vsako dejavnost posebej zagotavljajo
na zemljišču posamezne gradbene parcele, razen skupne
parkirne površine ob cesti A-A.
8. člen
V poglavju V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA se v
14. členu sprejetega odloka pod poglavjem Energetsko
omrežje dopolni besedilo prvega odstavka, ki se v celoti
glasi: »Visokonapetostni razvod in trafo postaja: za oskrbo
kompleksa z električno energijo se izvede nova trafo postaja velikosti 1000 kW. Zaradi dodatnih potreb po električni
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energiji se na št. parc. 4 izvede nova trafo postaja. Elektro
omrežje se znotraj celotnega kompleksa izvede v kabelski
kanalizaciji.«

(Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03), je župan Občine
Kamnik dne 20. 4. 2004 sprejel

9. člen
V poglavju V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA se v 15. členu
sprejetega odloka pod poglavjem Ogrevanje doda novi odstavek, ki se glasi: » Na parc. št. 4 je v primeru potreb po večji
priključni moči od predvidene, potrebno razliko zagotoviti z
dogrevanjem iz investitorjevega lastnega energetskega vira
(lastne kotlovnice, ki mora biti na elektriko ali plin.)«

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B8Zgornje Perovo

10. člen
V poglavju X. TOLERANCE se v 25. členu sprejetega
odloka dopolni besedilo prvega odstavka, ki se v celoti glasi:
»Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so možna v
tlorisnih gabaritih objektov do ± 10%, če v tem odloku ni drugače določeno, pri čemer se morajo ohraniti gradbene linije
objektov v smeri napajalnih cest ter struktura in namembnost
zazidave. V višjih etažah (nadstropja in podstrešja) so dovoljena povečanja od pritličnega tlorisa objekta do + 2 m,
pod pogojem, da volumen objekta ne sega bližje kot 0,5 m
do javne površine. Zmanjšanje tlorisa objekta v višjih etažah
je dovoljeno brez omejitev. Odstopanja so možna tudi pri
višinskih kotah platojev in kleti do ± 0,5 m, če se ob izdelavi
projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.«
V istem členu sprejetega odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Dopustna je sprememba programa po
etažah v objektih, na parceli je možno opravljati eno ali več
različnih dejavnosti, dopustna so tudi odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov, kolikor se na
terenu pokažejo bolj smotrne rešitve.«
11. člen
V poglavju XI. KONČNE DOLOČBE se doda nov
26.a člen, ki se glasi: »Občina Grosuplje bo zagotavljala stalen nadzor nad vodami, ki se iztekajo v potok Grosupeljščico,
s celotnega območja zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center TOC III in nad odpadnimi vodami, ki izhajajo iz
tehnološkega procesa, kjer so prisotne nevarne snovi.«.
12. člen
Spremeni in dopolni se 27. člen, ki se pravilno glasi:
»Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta so
stalno na vpogled na Uradu za prostor Občine Grosuplje
in na Oddelku za okolje in prostor na Upravni enoti Grosuplje.«.
13. člen
Spremeni in dopolni se 28. člen, ki se pravilno glasi:
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
Št. 350005-2/98
Grosuplje, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

KAMNIK
2185.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta B8 – Zgornje Perovo

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine Kamnik

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta za območje B8-Perovo
1. člen
Občinski svet občine Kamnik je na 8. seji dne 10. 11.
1999 sprejel odlok o zazidalnem načrtu za območje B8-Zgornje Perovo (Uradni list RS, št. 97/99). Dokument je temeljna
strokovna podlaga sprememb in dopolnitev. Med drugim
določa mejo območja, funkcijo območja s pogoji za izrabo,
pogoje za oblikovanje območja, objektov in naprav ter drugih
posegov v prostor; pogoje za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter obveznosti lastnikov
zemljišč in izvajalcev.
Poleg veljavnega zazidalnega načrta so izhodišča za
pripravo sprememb in dopolnitev še:
Dolgoročni plan občine Kamnik za obdobje 1986–2000
(Uradni list SRS, št. 3/89 – popr. 16/89), sklep o sprejetju
družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990
(Uradni list SRS, št. 31/86), odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev
2002 (Uradni list RS, št. 90/02), odlok o ugotovitvi skladnosti
prostorsko izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2002
(Uradni list RS, št. 90/02) ter lokacijski izris iz zazidalnega
načrta B8-Zgornje Perovo za območje bencinskega servisa
v morfološki enoti M1.
V okviru novih zemljišč za poselitev in Urbanistične
zasnove mesta Kamnik planski dokument spreminja tudi
območja in načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti.
Za območje zazidalnega načrta B8-Zgornje Perovo spreminja območje urejanja, predvsem na južnem obrobju, kjer
so predvidena nova zemljišča za poselitev. Površine novo
oblikovanih območij so namenjene za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš in so poleg ostalega vključene v vsebino
obravnavanega programa priprave.
Razlogi in cilji sprejema sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta B8-Zgornje Perovo
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
B8 Zgornje Perovo. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in
obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in strokovne
službe, vsebina in obseg sprememb in dopolnitev, roki in
objava.
Razlogi za spremembe in dopolnitve so naslednji:
1. sprostitev novih zazidljivih površin v območju B8 Zg.
Perovo skladno s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in srednjeročnega plana v letu 2002 (Uradni list RS,
št. 90/02);
2. funkcionalno preoblikovanje objekta v območju M1;
3. pobuda štirih zasebnih lastnikov parcel št. 837/1,
835/2, 835/3, 839/7 in 833/2, 5, 6, 7, da se upoštevajo
želene spremembe oziroma dopolnitve na omenjenih parcelah.
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Cilj priprave in sprejema prostorskega akta je določitev
meril in pogojev ter ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev, sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin planskih aktov Občine Kamnik
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B8Zgornje Perovo
3. člen
1. Nove zazidljive površine vključujejo zazidalno
območje Dobrava, ki predstavlja samostojno morfološko
enoto na južnem območju zazidalnega načrta, na platoju
na jasi nad bencinskim servisom in zajema parcele št. 865del, 867, 868, 871, 872, 873, 876/2, 876/1, 877, 878, vse
k.o. Kamnik, s potrebnim dovozom in potrebnimi posegi za
komunalno opremljanje zemljišč. Območje je namenjeno za
gradnjo stanovanj.
Z urbanističnim oblikovanjem sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta želimo ponuditi kvalitetno bivanje in zasnovati stanovanjske hiše po željah, možnostih in potrebah
prebivalcev.
Na obravnavanem območju je predvidena gradnja
enostanovanjskih stavb, ki naj bodo glede na tip hiše enotno oblikovane (smeri in gabariti objektov, smeri slemen,
vrsta kritine ipd.) in naj po strukturi bistveno ne odstopajo
od obstoječe zazidave. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati priporočeni faktor izkoriščenosti zemljišča za
predmestja in druga naselja, ki je 0,4.
2. Območje na jugozahodni strani ureditvenega območja, kjer je po veljavnem zazidalnem načrtu območje
mestoslužnih dejavnosti M1. Določila se bo nova prometna
ureditev in oblika objekta, ki bo namenjen skladiščenju materiala za delo na terenu.
3. Parcele 837/1, 835/2, 835/3 in 839/7 se nahajajo
v osrednjem delu sprejetega zazidalnega načrta in so last
zasebnih lastnikov. Na parceli 837/1 se bo spremenila meja
gradbene parcele zaradi drugačnih lastniških odnosov, na
parceli 835/2 in 835/3 se bo predvidela stanovanjska novogradnja, na parceli 839/7 se tlorisna zasnova predvidene
stanovanjske hiše poveča, na parcelah 833/2, 5, 6, 7 se
gradbena parcela delno spremeni.
Vsi novi posegi se posredno navezujejo na obstoječo
komunalno in prometno infrastrukturo.
Organizacija priprave in način pridobitve strokovnih rešitev
4. člen
Za organizacijo priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se kot nosilec določi za urejanje prostora
pristojni upravni organ Občine Kamnik. Strokovne rešitve se
izdelajo na podlagi planskih usmeritev, strokovnih podlag in
smernic pristojnih organov, organizacij in strokovnih služb
ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Načrtovalca
zazidalnega načrta bodo izbrali investitorji oziroma lastniki
posameznih zemljišč.
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
5. člen
Organi, organizacije in skupnosti, ki oblikujejo smernice ter končna mnenja na predlog sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta B8-Zgornje Perovo, so:
– Občina Kamnik, Oddelek za okolje in prostor in Oddelek za gospodarske javne službe,
– Adriaplin d.o.o.,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d.,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica,
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– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana okolica,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, izpostava Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana.,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega
sistema Kamnik.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo
podati svoje smernice za pripravo predloga v 30 dneh od
prejema vloge ter svoja končna mnenja na dopolnjeni predlog v 30 dneh od prejema vloge.
Določitev vsebine in obsega potrebnih strokovnih podlag
in drugih strokovnih gradiv ter način pridobitve strokovnih
rešitev
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in
drugih strokovnih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– strokovnih podlag zazidalnega načrta B8 Zgornje
Perovo in obstoječih infrastrukturnih usmeritev (prometna
in ostala komunalna infrastruktura),
– variantnih rešitev,
– temeljnega geodetskega elaborata.
Kolikor se tekom postopka priprave zazidalnega načrta
ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo tekom postopka.
Določitev rokov

roki:

7. člen
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni

– 1. prostorska konferenca – v marcu 2004,
– pridobivanje smernic pristojnih organov, organizacij
in skupnosti,
– v aprilu – maju 2004,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev – v
juniju 2004,
– 2. prostorska konferenca v juniju 2004,
– javna razgrnitev in javna obravnava v avgustu oziroma septembru 2004,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v septembru
2004,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v
oktobru 2004,
– pridobivanje končnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja v oktobru in novembru 2004,
– priprava in sprejem končnega elaborata na Občinskem svetu občine Kamnik – v decembru 2004,
– objava v Uradnem listu RS v decembru 2004, (v
januarju 2005).
Predvideni stroški priprave za sprejem
8. člen
Stroški izdelave lokacijskega načrta bremenijo investitorje oziroma lastnike posameznih zemljišč.
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Določitev objave

9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-1/2004
Kamnik, dne 20. aprila 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

LENART
2186.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o načinu sestave seznama upravičencev za
vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih
deležev ter pogojih in rokih za vračanje
deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Lenart

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99,
113/00, 17/01 in 7/03) ter v skladu z 20. členom poslovnika
o delu Občinskega sveta občine Lenart (Uradni list RS, št.
34/99, 17/01 in 7/03), je Občinski svet občine Lenart na
10. seji dne 6. 4. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka načinu
sestave seznama upravičencev za vračila, in
načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter
pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Lenart
(Uradni list RS, št. 91/02)
1. člen
(vsebina odloka)
V odloku načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih
in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lenart (Uradni list RS,
št. 92/02) se
1. člen odloka spremeni tako, da se glasi:
S tem odlokom se določijo dejanski končni upravičenci,
način sestave seznama, način ugotavljanja sorazmernih
deležev vračila ter pogoje in roke vračanja teh deležev, na
območju Občine Lenart.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka se beseda »pogodbe« nadomesti z besedama »pravne posle«, datum »1. januar 1995« pa se nadomesti z datumom »6. april 1998«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V komisijo župan imenuje poleg delavcev občinske
uprave tudi bivše tajnike KS na področju Občine Lenart ali
predsednike odborov za izgradnjo javnega telefonskega
omrežja. Po potrebi in na predlog komisije lahko župan
imenuje tudi dodatne člane komisije, če je to potrebno za
izvedbo nalog.«
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4. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija objavi na krajevno običajen način poziv
za prijavo podatkov o končnih upravičencih ali njihovih
pravnih naslednikih, 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 prijav zahtevkov za vračila ter kraj
in način vložitve;
– sestavni deli prijave in priloge v smislu listinskih
dokazil;
– rok za vračilo deleža sredstev.«
5. člen
V 7. členu se spremenita prvi in drugi odstavek tako,
da se glasita:
»Komisija v roku 30 dni od uveljavitve sprememb
in dopolnitev odloka pripravi in objavi predlog seznama
končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, na podlagi 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 sklenitve pogodbe in oziroma ali vplačila,
– priznana višina združevanih sredstev (osnova za
določanje sorazmernega deleža vračila).
Tretji in četrti odstavek se črtata, peti odstavek postane tako tretji odstavek.
6. člen
V drugem stavku prvega odstavka 8. člena odloka se
za besedo »odloka« doda besedilo:
»ali predlagati druga dokazna sredstva, s katerimi
dokazujejo svoja vlaganja«.
7. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Na osnovi dokončnih odločb in sklenjene pisne poravnave z državnim pravobranilstvom ali pravnomočnosti
odločitve v nepravdnem postopku pred sodiščem, komisija
ustrezno dopolni predlog seznama končnih upravičencev
in ga da v potrditev Občinskemu svetu občine Lenart. Komisija je dolžna predlagati dopolnjen seznam v potrditev
občinskemu svetu najkasneje v roku 30 dni od sklenitve
pisne poravnave z državnim pravobranilstvom ali pravnomočnosti odločitve v nepravdnem postopku pred sodiščem. Občinski svet občine Lenart potrdi seznam končnih
upravičencev in ga objavi na krajevno običajen način v
roku 30 dni od predloga komisije.«
8. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Osnovo za določitev sorazmernega deleža vračila,
ki ga prejme vsak končni upravičenec predstavlja pogodbena vrednost preračunana v DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan sklenitve pogodbe oziroma na
dan plačila, če se ti dve vrednosti razlikujeta in oziroma ali,
če je ugotovljena zamuda plačila, zmanjšana za morebiti
neplačano priključnino in prispevek SIS in povečana za
ovrednotenje vlaganj v obliki lastnega dela in materiala.
Za ovrednotenje vlaganj v obliki delovnih ur in materiala, ki niso ovrednotena v pogodbah, komisija pridobi
strokovno mnenje o vrednosti urne postavke in cene za
enoto materiala, glede na čas vlaganja. Na osnovi strokov-
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nega mnenja komisija potrdi priznane cene za enoto dela
ali materiala, na osnovi katerih se določi oziroma ugotovi
priznana višina vlaganj v obliki dela ali materiala za posameznega upravičenca, kolikor ta vrednost ni ovrednotena
v pogodbi.
9. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Če višina sredstev, ki jih prejme lokalna skupnost iz
naslova vračanja vlaganj ne zadostuje za povračilo vlaganj
vseh končnih upravičencev do višine osnove določene z
prvim odstavkom 10. člena odloka, prejmejo končni upravičenci vračilo v višini priznane osnove za vračilo zmanjšane za faktor, glede na razmerje med višino dejansko
prejetih sredstev za povračilo z strani sklada in potrebno
višino sredstev za celotno poplačilo po seznamu končnih
upravičencev.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-1/02
Lenart, dne 6. aprila 2004.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
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Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra
za naslednjo nepremičnino: parc. št. 7 pot v izmeri 2498 m2
k.o. Lenart, pripisani pri vl. št. 376.
Ta parcela postane lastnina Občine Lenart in se odpiše
od zemljiškoknjižnega vl. št. 376 k.o. Lenart in pripiše k vl.
št. 874 iste k.o.
2. člen
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše
v zemljiško knjigo lastnino Občine Lenart na zemljišču, navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46404-2/04
Lenart, dne 6. aprila 2004.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

Na podlagi 8. člena odloka o občinskih cestah (Uradni
list RS, št. 99/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve ter odločb US RS) in
15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99,
113/00, 17/01 in 7/03), je Občinski svet občine Lenart na 10.
seji dne 6. aprila 2004 sprejel

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra
za naslednjo nepremičnino:
1. Parc. št. 606/1 pot v izmeri 206 m2 in parc. št. 660/3
pot v izmeri 176 m2, pripisano pri vl. št. 276 k.o. Malna.
Ta parcela postane lastnina Občine Lenart in se odpiše
od zemljiškoknjižnega vl. št. 276 k.o. Malna in se za njo odpre
nov vložek v isti k.o.

Stran

Na podlagi 29. člena. zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 15. člena statuta
Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in
7/03), je Občinski svet občine Lenart na 10. seji dne 6. 4.
2004 sprejel

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
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MAJŠPERK
2189.

Sklep o povišanju najemnin za poslovne
prostore

Na podlagi določb 14.a člena pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 27/96, 58/98,
36/00, 29/01 in 104/02) ter 17. člena statuta Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk
na 14. redni seji dne 30. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o povišanju najemnin za poslovne prostore

2. člen
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše
v zemljiško knjigo lastnino Občine Lenart na zemljišču, ki je
navedeno v 1. členu tega sklepa.

I
V skladu z določbo 14.a člena pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 27/96, 58/98,
36/00, 29/01 in 104/02) najemnina za oddani poslovni prostor
znaša 540 SIT/m2.

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

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se začne od 1. 4. 2004 dalje.

Št. 46404-1/04
Lenart, dne 6. aprila 2004.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

Št. 361-01/04-01
Majšperk, dne 30. marca 2004.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.
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Sklep o povišanju najemnin za grobove na
pokopališčih

Na podlagi določb 3., 31. in 33. člena odloka o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini
Majšperk (Uradni list RS, št. 27/96 in 36/00) ter 17. člena
statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03)
je Občinski svet občine Majšperk na 14. redni seji dne 30. 3.
2004 sprejel

SKLEP
o povišanju najemnin za grobove na
pokopališčih
I
1. Najemnina za grob na pokopališčih Majšperk, Ptujska
Gora, Stoperce, Bolfenk in Janški Vrh:
1.1. Najemnina za družinski grob 21.900,00 SIT brez DDV
1.2. Najemnina za enojni grob
14.500,00 SIT brez DDV
1.3. Prvi najem žarne niše
78.500,00 SIT brez DDV
2. Taksa za vzdrževanje pokopališč za leto 2004:
2.1. Taksa za najemnike grobov
in žarnih niš na pokopališču Majšperk,
Ptujska Gora in Stoperce
4.200,00 SIT brez DDV
2.2. Bolfenk in Janški Vrh pa znaša 2.800,00 SIT brez DDV
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-07/04-01
Majšperk, dne 30. marca 2004.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

MIREN–KOSTANJEVICA
2191.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za
posege v prostor v Občini Nova Gorica

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03) in 18. člena statuta Občine Miren
– Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99), je Občinski svet
občine Miren – Kostanjevica na 2. korespondenčni seji. 16. 4.
2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih
prostorskih ureditvenih pogojih za posege v
prostor v Občini Nova Gorica
(Uradno glasilo, št. 9/87, 11/87)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 9/87,
11/87), ki velja tudi za območje Občine Miren–Kostanjevica.
Odlok nima grafičnih prilog.
Spremembe in dopolnitve obsegajo dopolnitve in spremembe teksta 4. člena odloka.
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2. člen
Besedilo 4. člena odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica
(Uradno glasilo, št. 9/87, 11/87) se spremeni in dopolni tako,
da v celoti glasi:
»Gradnja stavb in drugih objektov za bivanje, proizvodnjo, oskrbo in rekreacijo prebivalstva je načeloma možna
pod določenimi pogoji le na stavbnih zemljiščih, izjemoma
pa na zemljiščih, ki so za kmetijsko in gozdarsko izrabo
manj primerna (drugo območje kmetijskih zemljišč, kmetijska zemljišča, ki se zaraščajo z gozdnim drevjem, zemljišča
z degradiranimi gozdovi, oziroma gozdna zemljišča, ki niso
del strnjenih gozdov) ter prav tako izjemoma na najboljših
kmetijskih zemljiščih (prvo območje kmetijskih zemljišč).
Na zemljiščih, ki so za kmetijsko in gozdarsko izrabo
manj primerna je gradnja objektov možna takrat, ko gre za
objekte:
– ki so skupnega ali javnega pomena (objekti za družbene dejavnosti, komunalni objekti in naprave, komunalna
infrastruktura, gospodarska javna infrastruktura),
– ki služijo kmetijstvu, gozdarstvu, lovstvu, turizmu,
rekreaciji in potrebam obrambe,
– ki služijo tistim dejavnostim, ki so do svojega neposrednega okolja lahko nevarne in škodljive in jih zato ni
mogoče locirati ali razvijati na stavbnih zemljiščih v okviru
strnjenega dela naselja.
Gradnja stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij, obrtnih delavnic in stavb za oskrbovalne namene je na zemljiščih, ki so za kmetijsko in gozdarsko izrabo manj primerna,
možna le v primerih:
– ko so ta zemljišča v neposredni bližini obstoječe
pozidave (na razdalji do 50 m) in se nameravana gradnja
oblikovno in tehnično priključuje na obstoječe strukture,
– ko nameravana posamična gradnja ne bo ogrozila
ali zaprla možnosti dolgoročnega prostorskega razvoja določenega naselja,
– ko nameravana gradnja ne bo ogrozila ali izničila
skladnosti in prijetnosti obstoječe podobe krajine ali naselja,
v katerega se bo vključila,
– ko nameravana gradnja ne bo povzročala škodljivih
vplivov v svojem okolju.
Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objektov
možna takrat:
– ko gre za objekte komunalne infrastrukture oziroma
gospodarske javne infrastrukture oziroma komunalne naprave, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov
na okolje,
– ko za gradnjo v prvi alinei navedenih objektov ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko
obdelavo,
– ko gre za v prvi alinei navedene objekte, ki bistveno
ne vplivajo na kulturno dediščino in rabo sosednjih zemljišč
ali objektov,
– ko gre za v prvi alinei navedene objekte, ki bistveno
ne ovirajo kmetijske rabe, pri čemer se manjše naprave kot
npr. črpališča odpadne in meteorne vode, črpališča in hidroforne naprave za pitno vodo, revizijski in vodovodni jaški,
stojna mesta za nadzemne vode ter brezžične povezave
in podobne naprave štejejo kot del objektov, navedenih v
prvi alinei,
– ko gre za v prvi alinei navedene objekte, ki ne bodo
ogrozili ali zaprli možnosti dolgoročnega prostorskega razvoja določenega naselja.
Investitor, ki namerava graditi na zemljiščih, ki so za
kmetijsko in gozdarsko izrabo manj primerna ali na najboljših kmetijskih zemljiščih, si mora poleg soglasja po prvem
odstavku 3. člena tega odloka pridobiti tudi strokovno mnenje občinske službe o primernosti nameravane gradnje,
mnenje pristojnega Zavoda za varstvo narave in mnenje
pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323/04
Miren, dne 16. aprila 2004.
Župan
Občine Miren–Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l. r.

Št.

45 / 29. 4. 2004 /

Stran

5859

se količina odpadne vode obračuna po republiško določenem
normativu:
– količina ugotovljene padavinske vode odvedene v
javno kanalizacijo.
b) za čiščenje odpadne vode:
– količina odpadne vode z dopustno stopnjo onesnaženja,
– količina odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženja.
II. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN
ČIŠČENJA ODPADNE VODE

MURSKA SOBOTA
2192.

Pravilnik o obračunavanju stroškov za
uporabo javne kanalizacije

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02), 36. člena odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja
komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 40/04) in 12. člena
odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 58/99 in
11/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji
dne 25. 3. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o obračunavanju stroškov za uporabo javne
kanalizacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije (v nadaljevanju besedila: pravilnik) se
podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne, padavinske in tehnološke vode (v nadaljevanju
besedila: odpadne vode) ter nekaterih stranskih komunalnih
storitev uporabnikom na območjih, kjer je javna kanalizacija
zgrajena, je v gradnji ali pa je gradnja predvidena.
2. člen
Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so
v skladu z odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne
službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode
na območju Mestne občine Murska Sobota in odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine
Murska Sobota (v nadaljevanju besedila: odlok) opredeljeni
kot uporabniki javne kanalizacije (v nadaljevanju besedila:
uporabniki), za lastnike greznic, ki jih je dolžan v skladu z
odlokom vzdrževati lastnik in druge pravne in fizične osebe,
ki na kakršenkoli način odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo.
3. člen
Osnova za obračun stroškov:
a) za odvajanje odpadne vode:
– količina porabljene pitne vode ali tehnološke vode, ne
glede na vodni vir iz katerega se uporabniki oskrbujejo, ki se
meri z merilno napravo.
V primerih, ko merilna naprava za porabo pitne vode ni
vgrajena in v primerih oskrbe s pitno vodo iz lastnega vira,

4. člen
Uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega ali
lastnega vodovoda oziroma se poleg tega oskrbujejo tudi
z vodo iz naravnih ali drugih virov, morajo imeti vgrajeno
merilno napravo za merjenje količine načrpane vode iz
lastnega vodovoda, naravnega ali drugega vira. Vsota
porabljene vode na vseh prej navedenih merilnih napravah
je osnova za obračun odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Merilne naprave morajo ustrezati zakonu o kontroli meril in
jih vzdržujejo uporabniki.
5. člen
Izvajalec javne službe sklene z uporabniki iz 4. člena
tega pravilnika posebno pogodbo o odvajanju in čiščenju
odpadne vode.
V primeru, da uporabnik ugotavlja, da se ne odvaja
vsa porabljena voda v kanalizacijo, mora uporabnik zgraditi
merilno mesto v kontrolnem jašku pred iztokom v javno kanalizacijo in v to merilno mesto namestiti merilno napravo,
ki meri količino odvedene vode v javno kanalizacijo. Merilna
naprava mora ustrezati zakonu o kontroli meril in jo vzdržuje
uporabnik.
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev količin odpadne
vode gredo v breme uporabnika.
6. člen
Kolikor izvajalec javne službe ugotavlja, da je odpadna
voda uporabnika prekomerno onesnažena, lahko predpiše
meritve onesnaženosti odpadne vode. V primeru, da je odpadna voda prekomerno onesnažena, krije stroške meritev
in analiz uporabnik.
Način vzorčenja, pogostost meritev in analizni parametri so predpisani v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji. Predpisane meritve izvaja za to pooblaščena pravna ali
fizična oseba.
7. člen
Izvajalec javne službe lahko zmanjša pogostost in obseg meritev navedenih v 6. členu tega pravilnika, če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na
javno kanalizacijo ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih
šest mesecev. O rezultatih meritev je uporabnik dolžan obveščati izvajalca javne službe najmanj enkrat letno do 31. 3.
tekočega leta za preteklo leto.
8. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o
vseh spremembah kvalitete in količine odpadne vode.
III. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA ODPADNE VODE
9. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja in
čiščenja odpadne vode od dneva, ko se s spojnim kanalom priključijo na javno kanalizacijo oziroma od roka, ki je
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v skladu z odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne
službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode
na območju Mestne občine Murska Sobota določen, da
se mora uporabnik, ki ima to možnost, priključiti na javno
kanalizacijo.
10. člen
Odvajanje in čiščenje odpadne vode so dolžni plačevati
vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo,
ne glede na vodni vir iz katerega se oskrbujejo.
11. člen
Osnova za obračun stroškov za odvajanje in čiščenje
odpadne vode je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode, ne glede na vodni vir iz katerega se uporabniki
oskrbujejo, merjena z merilno napravo in izražena v m3.
Pri odpadni vodi s prekomerno stopnjo onesnaženja se
za obračun čiščenja odpadne vode upošteva faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v skladu s tehničnim pravilnikom o
javni kanalizaciji.
12. člen
Če izvajalec javne službe ali uporabnik ugotovita, da je
merilna naprava v okvari ali, če iz drugega razloga ni mogoče
odčitati merilne naprave, je osnova za obračun povprečna
dnevna poraba vode, ugotovljena na osnovi odčitkov merilne naprave v obdobju zadnjih šestih mesecev oziroma
treh obračunskih obdobjih in to le v primeru, da uporabnik ni
investiral v nove objekte in druga osnovna sredstva, zaradi
katerih se je poraba povečala.
13. člen
Cena odvajanja in čiščenja odpadne vode je izražena
v SIT/m3.
14. člen
Ceno odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jo oblikuje
v skladu z veljavnimi predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb, določil tega pravilnika in določil
tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji ter drugih predpisov, predlaga izvajalec javne službe. V skladu z veljavnimi
predpisi ceno potrdi pristojni organ Mestne občine Murska
Sobota.
15. člen
Praznjenje in čiščenje greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav ter odvoz odpadne vode in mulja na čistilno napravo se izvaja po programu, ki ga izdela upravljavec
javne kanalizacije.
Uporabniki greznic in malih komunalnih čistilnih naprav
so dolžni plačati enako nadomestilo stroškov odvajanja in
čiščenja kot uporabniki javne kanalizacije.
IV. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV
16. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo, kakor
tudi vris kanalizacijskega priključka v kataster, je dolžan poravnati vsak uporabnik, ki se priključi na javno kanalizacijo.
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo so dolžni poravnati tudi tisti uporabniki javne kanalizacije, ki to možnost
imajo, a se v roku, ki ga določa odlok o načinu izvajanja
gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota,
še niso priključili.
17. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo se plačuje na naslednje načine:
– v obliki komunalnega prispevka,
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– s pogodbo s krajevno skupnostjo,
– v skladu z odlokom o proračunu in
– druge načine.
Izvajalec javne službe priključi uporabnika na javno
kanalizacijo po predložitvi potrdila, ki ga izda pristojni organ
Mestne občine Murska Sobota oziroma krajevne skupnosti,
iz katerega je razvidno, da so poravnane obveznosti za priključitev na javno kanalizacijo.
V. OBRAČUNAVANJE STRANSKIH KOMUNALNIH
STORITEV
18. člen
Za storitve, ki niso opredeljene v tem pravilniku in so povezane z opravljanjem javne službe oziroma uporabo javne
kanalizacije se uporablja veljavni cenik upravljavca.
VI. ODPIS KOMUNALNIH STORITEV
19. člen
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem
se zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje
stroškov za odvajanje in čiščenje odpadne vode, te stroške
delno odpiše.
20. člen
Osnova za delni odpis komunalnih storitev sta dokazilo
o dejanskem stanju okvare oziroma potrdilo, da je okvara
odpravljena.
21. člen
V primeru okvare je uporabnik dolžan kriti stroške komunalnih storitev v višini, ki se določi na osnovi povprečne
dnevne porabe vode, ugotovljene na osnovi odčitkov merilne
naprave v obdobju zadnjih šestih mesecev oziroma treh obračunskih obdobjih pred okvaro.
Delni odpis stroškov je možen le enkrat v tekočem koledarskem letu in le za tisti del odpadne vode, ki nedvoumno
ni bil odveden v javno kanalizacijo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Uporabniki so dolžni, v skladu s tehničnim pravilnikom
o javni kanalizaciji, sporočiti izvajalcu javne službe vse
podatke in njihove spremembe v roku 15 dni po njihovi
spremembi.
Če uporabniki v roku, ki ga določi izvajalec javne službe
ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalec javne službe
pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
23. člen
Ločeno obračunavanje komunalne odpadne in padavinske vode se bo izvajalo z vzpostavitvijo katastra površin,
katere obremenjujejo javno kanalizacijo s padavinsko vodo.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-0004/2004
Murska Sobota, dne 25. marca 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
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ROGAŠKA SLATINA
2193.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
krajevnih skupnostih

Na podlagi 66. in 16. člena statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 13. redni seji dne 31. 3. 2004
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih
skupnostih
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o krajevnih skupnostih (Uradni list RS, št. 27/96 in 69/03).
2. člen
Za 16. členom se doda 16.a člen z naslednjim besedilom:
»Sredstva iz proračuna občine Rogaška Slatina za
financiranje nalog krajevnih skupnosti v Občini Rogaška
Slatina, kot so opredeljene v odloku o krajevnih skupnostih,
se delijo na podlagi dveh kriterijih. Sedemdeset odstotkov
sredstev pripada posamezni krajevni skupnosti po kriteriju
števila prebivalcev in trideset odstotkov sredstev po kriteriju velikosti posamezne krajevne skupnosti, po naslednji
tabeli:

Krajevna skupnost

Število prebivalcev

%

Površina

%

70:30

8.726
1.288
530

82
12
6

41,0 km
20,7 km2
11,5 km2

56
28
16

74
17
9

MKS Rogaška Slatina
KS Kostrivnica
KS Sv. Florijan

3. člen
Za 16.a členom se doda 16.b člen z naslednjim besedilom:
»Krajevni skupnosti se lahko namenijo tudi dodatna
sredstva, ki se delijo na podlagi predhodnega dogovora o
sofinanciranju skupnega projekta. Krajevna skupnost pridobi
sredstva, ko je projekt izpolnjen.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 06202-0013-03/2004
Rogaška Slatina, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

ŠTORE
2194.

Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah

2

(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
ter 7. poglavja statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99,
112/00 in 5/03) je Občinski svet občine Štore na 9. redni seji
dne 31. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Štore za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna določa v naslednjih zneskih
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Uradni list Republike Slovenije
v tisoč SIT

I. SKUPAJ PRIHODKI

430.172

II. SKUPAJ ODHODKI

413.344

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

16.828

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

12.300

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

–

VI. PREJTA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

12.300

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

–

50 ZADOLŽEVANJE

–

500 Domače zadolževanje

–

VIII. ODPLAČILA DOLGA

29.128

55 ODPLAČILA DOLGA

29.128

550 Odplačila domačega dolga

29.128

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
X. NETO FINANCIRANJE

–
16.828

Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna je priloga tega odloka.
III. 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), prihodki takse
za obremenjevanje vode ter takse za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah
pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru
posameznega področja proračunske porabe v posebnem
delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
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
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme

presegati 5% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o
javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
1,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih
financah do višine 200.000 SIT župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine
30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.
8. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren
župan Občine Štore. Odredbodajalec proračuna je župan
oziroma od njega pooblaščena oseba.
9. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu dostavljati mesečna poročila o realizaciji nalog in uporabi
sredstev.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke
za analizo poslovanja, ki jih lahko zahtevajo župan, direktor
občinske uprave ali nadzorni odbor.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40305-0002/2004 – 001
Štore, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

ŽELEZNIKI
2195.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Železniki za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96 in 21/99) je Občinski svet
občine Železniki na 12. redni seji dne 21. 4. 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Železniki
za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Železniki za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Železniki.
2. člen
Zaključni račun Občine Železniki za leto 2003 obsega:
Skupina/Podskupina kontov

Leto 2003

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
832,123.550
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
585,704.503
70 DAVČNI PRIHODKI
472,550.478
700 Davki na dohodek in dobiček
368,981.151
703 Davki na premoženje
74,741.000
704 Domači davki na blago in storitve
28,828.327
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
113,154.025
710 Udeležba na dobičku in dohodku
od premoženja
42,768.862
711 Takse in pristojbine
2,936.214
712 Denarne kazni
150.988
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35,797.259
714 Drugi nedavčni prihodki
31,500.702
72 KAPITALSKI PRIHODKI
272.232
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nem. prem. 272.232
73 PREJETE DONACIJE
480.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
480.000
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
245,666.815
740 Transferni prihodki iz drugih javnof.inst.
245,666.815
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
760,464.454
40 TEKOČI ODHODKI
205,646.290
400 Plače in drugi izdatki
49,922.212
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
7,456.831
402 Izdatki za blago in storitve
133,663.366
403 Plačila domačih obresti
2,299.105
409 Rezerve
12,304.776
41 TEKOČI TRANSFERI
256,991.743
410 Subvencje
19,209.053
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
142,255.862
412 Transferi neprofitnim organ.in ustanovam
32,070.241
413 Drugi tekoči domači transferi
63,456.587
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
281,924.795
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 281,924.795
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
15,901.627
430 Investicijski transferi
15,901.627
III. PRORAČUNSKI DOBIČEK (I.-II.)
71,659.096
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
2,255.167
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
7,600.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) –5,344.833
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Skupina/Podskupina kontov

5863

Leto 2003

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEK. LETA

15,307.830
15,307.830
–15,307.830
51,006.433
47,231.152

3. člen
V okviru prihodkov proračuna Občine Železniki so prikazani lastni prihodki KS v višini 29,099.000 SIT.
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec leta
2003 znaša 99,629.896,34 SIT, od tega znašajo sredstva
rezerv za naravne nesreče 19,408.458,96 SIT.
5. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2003 v višini
80.221.437,38 SIT se razporedi za dokončanje programov
iz leta 2003 oziroma je sestavni del proračuna za leto
2004.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine
Železniki za leto 2003 so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-2846
Železniki, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

2196.

Odlok o spremembah odloka o podelitvi
priznanj in nagrad Občine Železniki

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (UVG,
6/95, 18/96, 47/96 in 36/98) je Občinski svet občine Železniki
na 12. redni seji dne 21. 4. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o podelitvi priznanj
in nagrad Občine Železniki
1. člen
V odloku o podelitvi priznanj in nagrad Občine Železniki
(UVG, št. 22/97 in 15/99) se 4. člen spremeni tako, da se
glasi: »Naziv častni občan podeljuje občinski svet občanom
Občine Železniki, državljanom Republike Slovenije ali tujim
državljanom za:
– posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti
in kulture,
– izjemno delovanje, stvaritve in dosežke na področju
družbenega življenja in dela,
– plodno življenjsko delo,
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– druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in
trajno prispeval k razvoju, prepoznavnosti in ugledu Občine Železniki doma ali v tujini.
Podeli se največ en naziv častnega občana, ni pa
nujno vsako leto«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi: »Plaketo občine
podeljuje občinski svet posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam ali skupnostim:
– za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva,
– za dosežke trajnega pomena,
– ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,
– ob življenjskem ali delovnem jubileju,
– ob drugih posebnih in pomembnih primerih, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Železniki.
Podelita se največ dve plaketi letno«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi: »Priznanje Občine Železniki se podeli posameznikom, skupini posameznikov, društvom ter drugim organizacijam za:
– enkratne izjemne dosežke v zadnjem letu, kot
vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo oziroma aktivnosti
na posameznih področjih delovanja,
– dejanja, ki se odražajo v humanitarnem odnosu do
soljudi.
Podelijo se največ tri priznanja letno«.
4. člen
Črta se prvi stavek 9. člena.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-2847
Železniki, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

ŽALEC
2197.

Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Žalec

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni
list RS, št. 58/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
11. marca 2004 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Žalec
1. člen
S tem odlokom se določi način sestave seznama
upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila
ter pogoje in roke vračanja teh sredstev, ki jih bo Občina
Žalec (v nadaljevanju: občina) pridobila na podlagi zakona
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v
nadaljevanju: zakon).

Uradni list Republike Slovenije
NAČIN IN POSTOPEK DOLOČITVE SEZNAMA
UPRAVIČENCEV
2. člen
Za vodenje postopka in sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
in določitve višine zneska vračila župan občine imenuje
posebno komisijo (v nadaljevanju: komisija).
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti
pripravi predlog seznama upravičencev do vračila vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje. Osnova za seznam
je predložena dokumentacija, s katero razpolagajo občina,
krajevne skupnosti ali druge pravne ali fizične osebe.
Komisija je pristojna, da na podlagi predloženih listin
in verodostojnih dokumentov uvrsti fizično osebo na seznam upravičencev. O pritožbah in ugovorih upravičencev
zoper delo komisije in vodenje postopka ter uvrstitev odloči župan občine.
3. člen
Občina Žalec z javnim pozivom pozove upravičence
in določi datum začetka sprejema vlog kot zahtevkov za
vračilo vlaganj. Upravičenci morajo komisiji najkasneje v
dveh mesecih od določenega datuma posredovati zahtevek za vračilo vlaganj.
Zahtevku na posebnem obrazcu za vračilo vlaganj
mora upravičenec priložiti vsa dokazila o vlaganjih in
višini vlaganj (pogodbe, račune, položnice, virmane ali
druge verodostojne listine ali dokumente, ki dokazujejo
neposredna in izključna vlaganja v telekomunikacijsko
omrežje). Obrazec bo na voljo v posameznih krajevnih
skupnostih in Občini Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec ter
spletnih straneh občine.
Kolikor vlagatelj zahtevka za vračilo vlaganj ni tudi
podpisnik pogodbe o vlaganju, ki je temelj za začetek
postopka, mora zahtevku priložiti pisno in overjeno pooblastilo podpisnika pogodbe. V primeru, da je podpisnik pogodbe že pokojni, upravičenec predloži sklep o dedovanju
in morebitno overjeno pooblastilo sodedičev za vložitev
zahtevka.
V primerih, ko so krajevne skupnosti sovlaganja v
razvoj telefonije izpeljale z združenimi sredstvi občanov,
so krajevne skupnosti dolžne komisiji oziroma upravičencem predložiti vso dokumentacijo s katero razpolagajo in
nuditi komisiji pomoč v postopku.
4. člen
Komisija po končanem postopku zbiranja in analize
zahtevkov oblikuje predlog seznama oseb, ki imajo po
zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje pravico nastopati kot dejanski končni upravičenci
do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Občina tak seznam komisije objavi na oglasni deski Občine
Žalec, Ulica Savinjske čete 5 in na spletni strani občine.
Na seznam lahko osebe, ki izkažejo pravni interes
podajo pripombe in dopolnitev v roku 8 dni od objave
seznama.
Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena občina vloži zahtevek pri pristojnem organu, ki ga določa
zakon.
5. člen
Župan Občine Žalec najkasneje v roku 60 dni po sklenitvi pisne poravnave iz drugega odstavka 8. člena zakona
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ali
po pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine iz petega odstavka 8. člena zakona na
oglasni deski in spletnih straneh občine objavi seznam
dejanskih končnih upravičencev.

Uradni list Republike Slovenije
UGOTAVLJANJE SORAZMERNEGA DELEŽA VRAČIL
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu,
se ugotavlja na podlagi dokazil o vlaganjih in podatkov iz
sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb zakona.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih
priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij,
kolikor obstajajo ali pa po sedanjih normativih Telekoma
Slovenije d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur dela
lahko služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak
drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljenem
ob končanju izgradnje telefonskega omrežja.
POGOJI IN ROKI VRAČANJA
7. člen
Prejeto vračilo vrne lokalna skupnost v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb navedenih na seznamu.
Občina bo upravičencem začela vračati sredstva v
roku 30 dni po prejemu vračila iz sklada za vlaganje v
javno telekomunikacijsko omrežje.
Občina bo objavila začetek vračanja na oglasni deski
občine in v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen
Upravičenec ali skupina upravičencev lahko z overjeno enostransko pisno izjavo odločijo, da se znesek vračil,
ki jim pripada neposredno vloži in investira v komunalno
infrastrukturo ali v opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Žalec.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
Finančna sredstva, potrebna za realizacijo postopka
in stroški po tem odloku, se zagotovijo v proračunu Občine Žalec.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
pristojni organi, ki jih določa zakon in Nadzorni odbor občine Žalec.
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.
Št. 345500-001/2004
Žalec, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ, dipl. ek. l. r.

2198.

Odlok o ureditvi cestnega prometa

Na podlagi 15., 16., 17. in 18. člena zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02,
67/02) ter v skladu s 16. členom statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00 in 37/01) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 11. marca 2004 sprejel

Št.
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ODLOK
o ureditvi cestnega prometa
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na celotnem območju Občine Žalec
(v nadaljevanju: OŽ) določi prometna ureditev, postopek
in način dela občinskih redarjev in občinske inšpekcije pri
zagotavljanju reda nad ustavljenimi in parkiranimi vozili
ter delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– pristojni organ; je organ Občinske uprave OŽ, pristojen za področje prometa,
– ožje mestno središče; je območje, ki je na jugu
omejeno z Levstikovo ulico, z mejo med stanovanjskim
in poslovno-stanovanjskim delom (občina), z železniško
progo Dravograd-Celje in severnim robom območja proizvodnih dejavnosti (mešalnica krmil, Hmezad Export-Import, Coca-cola). Na Vzhodu območje omejuje zahodni rob
pokopališča, na severu Stritarjeva, Hausenbichlerjeva in
Cankarjeva cesta ter Oničeva ulica, na Zahodu pa Aškerčeva z delom Savinjske ceste in Prešernova ulica, (grafični
prikaz območja je sestavni del tega odloka),
– prometna konica; je čas najgostejšega prometa, ki
se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja
praviloma od 6.30 do 8.30 zjutraj in od 14. do 15.30 popoldne, pristojni organ pa lahko iz utemeljenih razlogov
spremeni čas in trajanje prometne konice,
– dostavni čas; je čas med 6. in 9.30 uro, ki je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave,
– lisice; so posebna naprava, s katero se vozniku
prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo,
– pajek; je posebno vozilo z dvigalom za odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– intervencijska vozila; so vozila organov in organizacij, ki opravljajo intervencijske naloge skladno z zakonskimi pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko
dejavnost na področju gospodarskih javnih služb,
– parkirni listek OŽ; je predpisan obrazec za označitev časa parkiranja, ki ga izda OŽ,
– parkirna ura; je naprava za označitev časa prihoda
in trajanja parkiranja,
– glavne mestne vpadnice; so naslednje ceste: Savinjska cesta, Celjska cesta, Ulica Savinjske čete, Ulica
Heroja Staneta,
– posebna prevozna sredstva; so bolniški vozički,
otroška prevozna sredstva in športni pripomočki ali naprave (skiro, kotalke, rolke, rolerji, drsalke, smuči, sanke,
otroško kolo, motorne sani in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva in pripomočki), ki omogočajo gibanje hitrejše od hoje pešca, a se ne štejejo za vozila,
– počitniška prikolica; je priklopno vozilo s posebnim
ohišjem in stalno opremo, ki omogoča bivanje oseb.
Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v zakonu o varnosti cestnega prometa oziroma v zakonu o
javnih cestah.
II. PROMETNA UREDITEV
3. člen
Generalne prometne usmeritve na predlog strokovne
službe sprejme občinski svet.
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Prometna ureditev in način vodenja prometa morata
biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
1. Omejitve uporabe ceste
4. člen
Na območju ožjega mestnega središča je prepovedan
promet tovornih vozil katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone.
Dovoljenje za promet teh vozil na območju ožjega
mestnega jedra izda pristojni organ, ko zaradi velikosti,
narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.
Za izdajo dovoljenja se plača taksa. Višino takse na
predlog strokovne službe sprejme občinski svet.
5. člen
Na glavnih mestnih vpadnicah ter na cestah, ki oklepajo ožje mestno središče, je v času jutranje in popoldanske prometne konice prepovedan promet tovornih vozil,
katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, delovnih
strojev, delovnih vozil in traktorjev.
Pristojni organ lahko izda dovoljenje za promet teh
vozil na območju prejšnjega odstavka tega člena samo v
primeru, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni
mogoče prepeljati z manjšim vozilom in to le v primerih, ko
je uporaba teh vozil v času prometne konice nujna.
Za izdajo dovoljenja se plača taksa. Višino takse na
predlog strokovne službe sprejme občinski svet.
6. člen
Na cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet tovornim vozilom ali je omejen promet za
motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso ali
osno obremenitvijo, lahko pristojni organ izjemoma izda
dovoljenje za promet teh vozil. V dovoljenju se določijo
pogoji.
7. člen
Omejitve iz 4. in 5. člena tega odloka ne veljajo za
intervencijska vozila, avtobuse lokalnega, primestnega in
pogodbenega prevoza, komunalna vozila in za vozila, ki
izvajajo redno vzdrževanje cest.
8. člen
Na območju ožjega mestnega središča je v času prometnih konic prepovedano učenje vožnje motornih vozil,
dovoljeno pa je opravljanje vozniškega izpita. Če ima avtošola sedež v ožjem mestnem središču, je dovoljen začetek
in konec vožnje tudi v času prometnih konic.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek inštruktor, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik,
če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000
tolarjev.
9. člen
Zaradi prireditev, gradbenih del, stanja ceste ali iz
drugih utemeljenih razlogov, lahko pristojni organ omeji
uporabo ceste, prepove promet posameznih vrst vozil ali
promet v celoti.
Pristojni organ lahko omeji uporabo ceste, njenega
dela ali javnih parkirnih površin tudi na podlagi javnega
poziva zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih
del, čiščenja, prireditev in podobnega.
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10. člen
Kdor potrebuje omejitev rabe ceste zaradi gradbenih
del, prireditev in podobnega, mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
Uporaba ceste in njenega dela se sme omejiti le z dovoljenjem pristojnega organa, razen če je nujno, da se dela
nemudoma opravijo zaradi preprečevanja velike in nepopravljive škode. V takem primeru mora izvajalec takoj, najpozneje pa v dveh urah po vzpostavljeni omejitvi uporabe
ceste o tem obvestiti upravljavca ceste in policijo.
Vlogo za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka
tega člena mora organizator prireditve oziroma izvajalec
ali investitor gradbenih del vložiti na pristojni organ najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom veljavnosti dovoljenja.
Če je zaradi omejitve uporabe ceste potrebna sprememba prometne ureditve, lahko pristojni organ zahteva,
da vlagatelj predloži elaborat prometno – tehnične ureditve
v času omejene uporabe ceste. Elaborat izdela pooblaščena organizacija na stroške vlagatelja. Elaborat potrdi
pristojni organ.
Pristojni organ lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas trajanja omejitve uporabe ceste ali spremeni
predlagano prometno ureditev.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno
kaznijo 50.000 tolarjev.
2. Ureditev mirujočega prometa
11. člen
Javne parkirne površine so:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do dveh ur (modre cone),
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot dve uri),
– posebej urejene in za ta namen določene površine
izven vozišča javnih cest.
Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na
parkirna mesta za posamezna vozila.
12. člen
Parkiranje na javnih prometnih površinah je dovoljeno
le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki
urejajo cestni promet.
Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta
razvidna iz prometnega znaka.
Najdaljši dovoljeni čas parkiranja na javnih površinah
znaša 24 ur.
13. člen
Na javnih parkirnih površinah, kjer je čas parkiranja
omejen, mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo
odpeljati.
Za označitev časa prihoda se uporabljajo parkirne ure
ali parkirni listki. Način označitve časa prihoda je razviden
s prometnega znaka.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.
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14. člen
Na javnih parkirnih površinah, kjer je čas parkiranja
omejen, so vozila stanovalcev s teh območij z dovoljenjem pristojnega organa lahko parkirana tudi preko časa
omejitve, navedene na prometnem znaku, vendar ne dalj
kot 24 ur.
Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območja,
kjer je čas parkiranja omejen, se lahko izda le po eno dovoljenje za parkiranje na gospodinjstvo. Prosilec oziroma
upravičenec mora imeti stalno bivališče na tem območju.
Dovoljenje se praviloma izda za parkirno površino v neposredni bližini naslova stalnega bivališča upravičenca.
15. člen
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke,
– postavljati posode za zbiranje odpadkov ali puščati
kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta, razen s posebnim
dovoljenjem pristojnega organa,
– ograjevanje parkirnih mest.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
20.000 tolarjev.
16. člen
Občinski svet z izvedbenim predpisom določi, da se
na javnih parkirnih površinah plačuje parkirnina, njeno
višino in način plačevanja.
Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, je treba
parkirnino plačevati na z izvedbenim predpisom določen
način.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.
17. člen
Pristojni organ lahko z izvedbenim predpisom določi,
da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno
za parkiranje službenih vozil državnih organov, ki so last
državnih organov.
Parkiranje na teh površinah je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem za parkiranje, ki ga izda pristojni organ.
Za uporabo parkirnih površin iz prvega odstavka tega
člena se plačuje taksa. Višino takse na predlog strokovne
službe sprejme Občinski svet.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki brez posebnega dovoljenja za parkiranje iz
drugega odstavka tega člena ali v nasprotju z njim uporablja parkirne površine iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest,
namenjenih izključno uporabi za potrebe parkiranja vozil,
ki so označena s parkirno karto za invalide.
Parkiranje na parkirnih površinah za invalide je dovoljeno le s predpisano parkirno karto za invalide.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.
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19. člen
Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest,
ki so v času dostave namenjena izključno uporabi za potrebe izvajanja dostave z dostavnimi vozili.
V dostavnem času je parkiranje na površinah za dostavna vozila iz prvega odstavka tega člena prepovedano,
dovoljena pa je ustavitev za čas, potreben, da se naloži ali
razloži tovor, ki je predmet dostave.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.
20. člen
Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest,
namenjenih izključno uporabi za potrebe parkiranja avto
taksi vozil s posebnim dovoljenjem.
Parkiranje in ustavitev na parkirnih mestih za avto
taksi vozila je dovoljeno le s posebno oznako avto taksi
vozilu.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik,
če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000
tolarjev.
21. člen
Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja
vozil:
– strank upravnih organov in drugih organizacij, ki
izvajajo javna pooblastila,
– obiskovalcev zdravstvenih zavodov,
– staršev, ki oddajajo (ali prevzemajo) otroke v vzgojno varstvene ustanove in osnovne šole.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena se
lahko določijo le za kratkotrajno parkiranje, ki glede na
vrsto opravka, lahko traja do največ 30 min.
22. člen
Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov
je dovoljeno na površinah, ki so določene za parkiranje teh
vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo.
Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest
za turistične avtobuse, s katerim se opravlja ogled mestnih
znamenitosti.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik,
če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000
tolarjev.
23. člen
Bivalna vozila in počitniške prikolice ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene
za parkiranje teh vozil.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik priklopnega vozila ali počitniške prikolice, če
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
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24. člen
Ustavitev in parkiranje na pločniku oziroma na stezi
za pešce, na kolesarski stezi ter na obcestni zelenici ali v
drevoredu je prepovedano.
Ustavitev in parkiranje na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom, je prepovedano.
Parkiranje je prepovedano tudi:
– na javnih površinah, ki niso namenjene prometu
vozil,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo povzročalo oviro
v prometu,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo oviralo ali onemogočalo dostop do hidranta,
– pred vhodi v stavbe, če bi parkirano vozilo oviralo
ali onemogočalo dostop,
– pred uvozom za vozila v garaže, dvorišča in podobno,
– na način tako, da parkirano vozilo zaseda več kot
eno označeno parkirno mesto,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo onemogočilo
vključitev v promet že parkiranemu vozilu,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo zmanjševalo preglednost križišča ali peš prehoda,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo zakrivalo prometno signalizacijo,
– na vozišču javnih cest izven naselja.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena.

– Avto taksi prevozov,
– Servisnih dejavnosti, gradbenih del,
– Protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
– Komunalnih storitev,
– Prireditev,
– Javnih poštnih storitev,
– Varovanja premoženja in oseb,
– Zdravstvene in socialne oskrbe oziroma pomoči
na domu,
– Veterinarske službe,
– Sanitarno-higienske službe.
V dovoljenju se določijo pogoji.

3. Območja za pešce

30. člen
Dostava na območju za pešce se z dovoljenjem pristojnega organa opravlja v dostavnem času.
Pristojni organ lahko izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, dovoli dostavo tudi izven dostavnega
časa s posebnim dovoljenjem, v katerem se določijo pogoji.
Zaradi razkladanja in nakladanja stvari ne sme biti
ogrožen ali oviran promet pešcev.
Takso za izdajo dovoljenje iz prvega in drugega odstavka tega člena na predlog strokovne službe sprejme
občinski svet.
Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki opravlja dostavo na območju za pešce
brez dovoljenja pristojnega organa ali v nasprotju z njim ali
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki opravlja dostavo na območju za pešce brez dovoljenja
pristojnega organa ali v nasprotju z njim, odgovorna oseba
pravne osebe za z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.

25. člen
Območja za pešce na predlog strokovne službe določi občinski svet.
Na območjih za pešce je prepovedana vožnja z
motornimi vozili, razen vozil med opravljanjem dejavnosti
iz 26. člena tega odloka in vozil s posebnim dovoljenjem
pristojnega organa.
Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje
motornih vozil.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena.
26. člen
Na območjih za pešce je dovoljen promet vozil, če gre
za opravljanje dejavnosti:
– policije,
– inšpektorata,
– občinskega redarstva,
– reševalne službe, gasilske službe,
– vzdrževanja cest,
– odvoza komunalnih odpadkov,
– čiščenja cest, zimske službe.
27. člen
Na območjih za pešce je z dovoljenjem pristojnega
organa dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja:

28. člen
Vozila stanovalcev s stalnim prebivališčem na območju za pešce ter pravnih oseb in samostojnih podjetnikovposameznikov, ki imajo sedež na tem območju, lahko s
posebnim dovoljenjem pristojnega organa, to območje le
prevozijo do lastnega parkirnega mesta ali garaže.
Voznikom iz prvega odstavka tega člena je dovoljena
tudi kratkotrajna ustavitev neposredno pred naslovom na
katerega se glasi dovoljenje, za najnujnejši čas, potreben
za nalaganje in razlaganje tovora oziroma vstopanje in
izstopanje potnikov.
29. člen
Na območjih za pešce je dovoljena vožnja s kolesi in
uporaba posebnih prevoznih sredstev, vendar ne smejo
ovirati ali ogrožati prometa pešcev.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik kolesa ali uporabnik posebnega prevoznega
sredstva, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

31. člen
Območja za pešce so lahko varovana s premičnimi in
nepremičnimi fizičnimi zaporami za preprečevanje vožnje
z vozili.
Vozila, ki so v dostavnem času na območju za pešce,
morajo območje zapustiti do konca dostavnega časa, razen vozil, ki opravljajo dejavnosti iz 26. člena tega odloka
in vozil s posebnim dovoljenjem pristojnega organa.
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4. Območje umirjenega prometa
32. člen
Območja umirjenega prometa določi pristojni organ.
Na območjih umirjenega prometa imajo prednost
pešci, dovoljena pa je tudi igra otrok na vozišču.
Vožnja po območjih umirjenega prometa je dovoljena s hitrostjo, ki omogoča, da se vozila lahko pravočasno
ustavijo in prepustijo prednost pešcem, otrokom in drugim
udeležencem v prometu, ki imajo na območjih umirjenega
prometa prednost (do 5 km/h).
5. Območja omejene hitrosti
33. člen
Če je zaradi gostote prometa pešcev in kolesarjev ter
njihove varnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov treba
omejiti hitrost vozil pod 50 km/h, lahko pristojni organ določi naselje ali del naselja kot območje omejene hitrosti.
V območjih omejene hitrosti, hitrost ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
6. Udeležba živali v prometu
34. člen
Uporaba vprežnih vozil je na območju ožjega mestnega središča in mestnih vpadnic dovoljena le z dovoljenjem
pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati
vprežnih vozil in vprežnih živali brez nadzora.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom tega člena.
35. člen
Jezdeci smejo uporabljati občinske ceste in druge
javne prometne površine le s posebnim dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati
jezdnih živali brez nadzora.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek jezdec ali vodnik, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena.
36. člen
Domače živali (psi, mačke, drobnica in večje živali) so
lahko na javnih prometnih površinah le v spremstvu osebe,
ki jih varno vodi.
Pse in druge živali, ki lahko ogrožajo promet ali
pešce, se sme voditi po javnih prometnih površinah le na
vrvici.
Gonjenje, vodenje in počitek živali na kolesarskih
stezah in poteh je prepovedano.
Živali ob cestah in drugih javnih prometnih površinah
morajo biti pod nadzorstvom ali zavarovane tako, da ne
morejo priti na cesto ali na drugo javno prometno površino.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim,
tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
7. Druge obveznosti udeležencev v cestnem prometu
37. člen
Pristojno organ lahko določi, da se posamezne ceste
zaprejo za avtobuse, namenjene na avtobusno postajo
Žalec in z nje, ali predpiše, da se za promet avtobusov
na Avtobusno postajo Žalec in z nje, uporabljajo le do-
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ločene ceste oziroma vozne poti, če je to potrebno zaradi
razbremenitve posameznih cest in povečanja pretočnosti
prometa.
Vozne smeri avtobusov iz prvega odstavka tega člena
so za avtobusne prevoznike obvezne.
Pristojni organ je dolžan o voznih smereh avtobusov
na postajo in z nje obvestiti vse prevoznike, ki opravljajo
javni prevoz.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
III. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA
OPREMA
38. člen
Prometno signalizacijo cest sestavljajo:
– prometni znaki,
– označbe na vozišču,
– svetlobni prometni znaki in svetlobne označbe,
– drugi znaki za označevanje del, drugih ovir in okvar
vozišča,
– turistična in druga obvestilna signalizacija.
39. člen
Prometno opremo cest sestavljajo:
– oprema za označevanje robov vozišča,
– oprema za vodenje in kanaliziranje prometa v območju del na cesti, drugih ovir ali okvar vozišča,
– varnostne in varovalne ograje,
– oprema za fizično preprečevanje dovoza na določene prometne površine (zapornice, količki, pogrezni
stebriči, cvetlična korita, itd.),
– prometna ogledala,
– proti parkirne ovire,
– ovire za umirjanje prometa,
– stojala za kolesa,
– označbe za potrebe zimske službe,
– tehnični ukrepi, sredstva in naprave za izboljšanje
prometne varnosti,
– posebne svetilke za osvetljevanje prehodov za
pešce,
– cestna razsvetljava in naprave, potrebne za njeno
delovanje,
– naprave za evidentiranje prometa,
– naprave za nadzor prometa,
– naprave za dajanje zvočnih signalov osebam s prizadetim vidom,
– naprave za dajanje taktilnih signalov služno prizadetim osebam,
– tipke za pešce na samopostrežnih peš prehodih,
– javne parkirne ure,
– naprave za dajanje zvočnih in taktilnih signalov za
osebe z okvaro vida in sluha,
– naprave in oprema, potrebna za delovanje svetlobno signalnih naprav in signalizacije s spremenljivo
vsebino,
– naprave in oprema za ugotavljanje vremenskih pogojev na cesti.
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40. člen
Prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah je last Občine Žalec.
Nalog za postavitev, spremembo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme izda
pristojni organ. Nalog ni potreben, če gre za označitev
ovire v prometu, ki jo je treba označiti po predpisih, ki
urejajo cestni promet.
Prometno signalizacijo in prometno opremo na občinskih cestah lahko postavljajo, spreminjajo, vzdržujejo
in odstranjujejo le fizične in pravne osebe, ki so za to pooblaščene s strani Občine Žalec.
Prepovedano je poškodovati, odstraniti oziroma zakriti prometno signalizacijo ali spreminjati njen pomen ter
poškodovati ali odstraniti prometno opremo ali spremeniti
njeno funkcijo.
Inšpektor lahko odredi izvajalcu rednega vzdrževanja
takojšnjo odstranitev prometne signalizacije in prometne
opreme, ki ni postavljena po nalogu iz drugega odstavka
tega člena ali v nasprotju z njim, oziroma odredi ukrepe
za vzpostavitev normalne funkcije prometne signalizacije
in prometne opreme v zvezi s četrtim odstavkom tega
člena.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim
odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 50.000 tolarjev.
41. člen
Na območju vzdolž vozišča ceste, ki je določeno za
postavitev prometne signalizacije in prometne opreme
ter v polju preglednosti, je prepovedano postavljati table,
napise in objekte ali naprave za slikovno ali zvočno oglaševanje ter predmete ali karkoli, kar bi lahko vplivalo na
zmanjšanje vidnosti prometne signalizacije in funkcije prometne opreme ali odvračalo pozornost voznikov oziroma
zmanjševalo preglednost, razen z dovoljenjem pristojnega
organa.
V primeru kršitve določil prvega odstavka tega člena
lahko inšpektor odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 50.000
tolarjev.
42. člen
Na prometno signalizacijo, njene pritrdilne elemente
oziroma nosilce ter na prometno opremo ni dovoljeno dodajati ničesar, kar ni v zvezi z njo, razen z dovoljenjem
pristojnega organa.
V primeru kršitve določil prvega odstavka tega člena
lahko inšpektor odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
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Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000
tolarjev.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA OBČINSKIH
REDARJEV PRI ZAGOTAVLJANJU REDA NAD
USTAVLJENIMI IN PARKIRANIMI VOZILI
43. člen
Pri izvajanju svojih pooblastil za zagotavljanje reda
nad ustavljenimi in parkiranimi vozili, občinski redarji izvajajo ukrepe po zakonu o varnosti cestnega prometa in
tem odloku.
Pooblastila in dolžnosti občinski redarjev pri izvajanju
njihovih nalog so urejena v posebnem odloku.
44. člen
Občinski redarji lahko sodelujejo pri izvedbi prireditev,
ki potekajo na območju občine Žalec. Stroške njihovega
sodelovanja krije organizator prireditve.
45. člen
V okviru svojih pooblastil občinski redarji opravljajo
nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na:
– javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so
dane v uporabo za cestni promet,
– območjih za pešce,
– območjih umirjenega prometa,
– javnih parkirnih površinah,
– poteh, namenjenih intervencijskim vozilom,
– javnih zelenih površinah, otroških igriščih in drevoredih,
– drugih javnih površinah.
1. Pogoji in način odvoza nepravilno parkiranih vozil
46. člen
Občinski redar odredi odvoz nepravilno parkiranega
vozila s pajkom, če ugotovi, da parkirano vozilo ogroža
druge udeležence ali predstavlja oviro, ki ogroža druge
udeležence v cestnem prometu.
Vozilo ogroža druge udeležence ali predstavlja oviro,
ki ogroža druge udeležence v cestnem prometu v primeru,
da je parkirano:
– na mestu, kjer zakriva postavljeno prometno signalizacijo ali napravo, ki daje svetlobne signale,
– na ozkem in nepreglednem delu ceste tako, da
drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo,
– v predoru, podvozu, nadvozu, galeriji ali na mostu,
– na prehodu za pešce ali v razdalji, manjši od 5 m
pred prehodom,
– v križišču ali v razdalji, manjši od 5 m od najbližnjega roba vozišča prečne ceste,
– na delu ceste tako, da je prost prehod med njim
in neprekinjeno vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim
robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj
kot 3 m,
– na kolesarski stezi ali kolesarskem pasu,
– tako, da onemogoča dovoz do javne garaže, dvorišča, skladišča in podobno ali onemogoča dovoz do zasebnega objekta ali zemljišč,
– tako, da onemogoča vključitev v promet že parkiranemu vozilu ali preprečuje uporabo uvozov v objekte, na
intervencijske poti in podobno,
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– tako, da onemogoča promet intervencijskih vozil,
– na posebej označenem delu ceste, kjer sta parkiranje in ustavitev izrecno prepovedana s predpisano
označbo na vozišču in prometnim znakom z dopolnilno
tablo, na kateri je simbol pajka, na območju razvrstilnih
pasov pred križiščem,
– tako, da onemogoča odvijanje prometa tirnih vozil,
– na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od njega,
– na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer,
– na posebnem prometnem pasu za vozila mestnega
javnega prevoza potnikov,
– na označenem avtobusnem postajališču ali obračališču,
– na mestu, kjer onemogoča dostop do hidranta,
– na parkirnem prostoru za invalide, a ni označeno s
predpisano parkirno karto,
– tako, da preprečuje normalno funkcioniranje ali onemogoča vzdrževanje prometne opreme in signalizacije,
– na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali
javnim parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi
zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev
in podobno,
– na pločniku ali na območju za pešce tako, da med
njim in kakšno drugo oviro ali drugim parkiranim vozilom ni
omogočenega prostega prehoda v širini vsaj 1,6 m.
Občinski redar odredi tudi odvoz nepravilno parkiranega vozila, na katerega so priklenjene lisice, če ga voznik
ni odstranil v roku, ki je določen s tem odlokom.
47. člen
Odvoz parkiranega vozila iz 46. člena tega odloka
opravi izvajalec, ki ga za to dejavnost pooblasti župan (v
nadaljevanju: izvajalec odvoza).
Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma najemnika vozila. Vozilo se odstrani na varovan prostor, posebej
določen za ta namen.
Vozilo se preda vozniku ob predložitvi dokazila o
poravnavi stroškov odvoza in varovanja vozila.
Višino stroškov za odvoz parkiranega vozila in stroške varovanja vozila na predlog strokovne službe sprejme
občinski svet.
48. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar
že napisal odredbo za odvoz in pozval izvajalca odvoza,
vendar vozilo še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu
plačati 50% višine stroškov za odvoz.
Šteje se, da je vozilo odpeljano, ko pajek spelje z
mesta, kjer je naložil parkirano vozilo.
49. člen
Občinski redar mora vsako vozilo, za katero je odredil
odvoz, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb,
nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec odvoza
dolžan poravnati nastalo škodo.
50. člen
Občinski redar mora o vsakem opravljenem odvozu
obvestiti policijo.
Sporočiti je treba:
– registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen
odvoz,
– datum in uro odvoza,
– izvajalca odvoza,
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– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno
vozilo prevzeti.
2. Pogoji in način priklenitve nepravilno parkiranih
vozil
51. člen
Na vozilo, ki je nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje
pogojev za odvoz s pajkom, občinski redar odredi priklenitev lisic.
Lisice se priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na
parkirnih površinah iz 17. in 20. člena tega odloka in nima
ustreznega dovoljenja za parkiranje ali posebne oznake
pristojnega organa.
Lisice se lahko priklene tudi na vozilo, ki je parkirano
na površinah iz 16. člena tega odloka, če zanj ni bila plačana predpisana parkirnina.

kolo.

52. člen
Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje levo

Priklenitev in odstranitev lisic opravlja izvajalec, ki ga
za to dejavnost pooblasti župan (v nadaljevanju: izvajalec
priklenitve in odstranitve lisic).
53. člen
Na vetrobransko steklo vozila iz prejšnjega člena
tega odloka občinski redar namesti pisno obvestilo o prekršku.
Poleg pisnega obvestila o prekršku mora občinski
redar na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobransko
steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in
dobro vidno mesto na vozilu, prilepiti tudi pisno opozorilo
za voznika, da so na vozilu priklenjene lisice. S tem opozorilom je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter
o plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne
sme odpeljati ali premikati, dokler lisice niso odstranjene.
54. člen
Občinski redar mora vsako vozilo, na katerega se
priklenejo lisice, fotografirati in napisati zapisnik o stanju
vozila.
V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb,
nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec priklenitve in odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.
55. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom nameščanja
lisic na vozilo, plača 50% višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene
lisice zaklenjene.
56. člen
Višino in način plačila stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila ter višino stroškov uporabe lisic na
predlog strokovne službe sprejme občinski svet.
57. člen
Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške
uporabe lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve
lisic.
Če stroški za priklenitev in odstranitev lisic niso poravnani v 48 urah, občinski redar odredi odvoz vozila na
varovan prostor.
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58. člen
Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v eni uri po
predložitvi dokazila o poravnavi stroškov priklenitve in
odstranitve lisic.
Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne
stori, se na vozilo lisice ponovno priklene.

62. člen
Sredstva za delovanje sveta zagotavlja Občina Žalec
in se določijo s proračunom.
Svet lahko sredstva za uresničevanje svojih nalog
pridobiva tudi iz drugih virov.

59. člen
Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med
6. in 22. uro.
Odstranjevanje lisic se opravlja tudi v nočnem času
med 22. in 6. uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih,
vendar se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunajo v dvakratnem znesku stroškov iz 56. člena tega
odloka.

64. člen
Strokovno-tehnična in administrativna dela za potrebe sveta opravlja občinska uprava.

60. člen
Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene osebe,
namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic, se zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan
odstranitve lisic s strani nepooblaščene osebe, namernega
poškodovanja ali odtujitve.
Račun se izstavi lastniku ali najemniku vozila, na
katero so bile pritrjene lisice.
V. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU
61. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žalec (v nadaljevanju: svet), skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa, za
dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem
prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov
med udeleženci v cestnem prometu.
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju
varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega
prometa, ukrepe za izboljšanje prometne varnosti,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu,
– sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in izobraževanjem udeležencev v
cestnem prometu,
– sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se
ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi
področji, pomembnimi za varnost prometa,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in
druga gradiva in sodeluje s sredstvi obveščanja,
– organizira vzgojno-preventivne akcije, razvija in pospešuje dejavnosti šolske prometne službe,
– sodeluje skupaj z Republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na področju državnega in
mednarodnega sodelovanja,
– sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu iz drugih občin in republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– sodeluje v Svetu za varnost državljanov Občine
Žalec,
– organizira pripravo načrtov varnih poti v šolo in vodi
evidenco izdelanih načrtov.

63. člen
Svet je ustanovljen s statutom Občine Žalec.
Svet sprejme poslovnik o svojem delu.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
65. člen
Občinski svet sprejme izvršilne predpise iz 3., 4., 5.,
16., 17., 25. 30., 47. in 56. člena tega odloka najpozneje v
enem letu po uveljavitvi odloka.
66. člen
Posamezne upravne akte v zvezi z dovolitvijo prometa tovornih vozil v ožjem mestnem središču, parkiranja na
rezerviranih parkirnih mestih, parkiranja na javnih parkirnih
mestih, prevozov znotraj območij za pešce in opravljanja
dostave na območjih za pešce, je treba uskladiti z določili
tega odloka najpozneje v enem letu po uveljavitvi odloka.
67. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-00004/2004 0002 05
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Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe urejanja javnih parkirnih površin v
Občini Žalec

Na podlagi 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
14/94) ter 16. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 37/99, 43/00 in 37/01) je Občinski svet občine Žalec na
seji dne 11. marca 2004 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
urejanja javnih parkirnih površin v Občini
Žalec
1. člen
S tem odlokom (koncesijski akt) določa Občina Žalec
vsebinske, organizacijske in prostorske pogoje izvajanja
gospodarske javne službe na področju urejanja javnih
parkirnih površin (v nadaljevanju: gospodarska javna
služba).
Določajo se pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne službe ter uporabnikov storitev, viri financiranja,
pogoji in postopek za oddajo gospodarske javne službe v
izvajanje (koncesijski akt).

Uradni list Republike Slovenije
Odlok določa tudi način izvajanja nadzora in druge
pogoje, ki so za celovito izvajanje v tem členu navedene
gospodarske javne službe potrebni.
Posamezne zahteve se natančno opredelijo s tem
aktom in na tej osnovi v koncesijski pogodbi.
2. člen
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, kateri se
podeli koncesija, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne
službe.
Koncedent je oseba, ki je pristojna za podelitev koncesije, in sicer je to Občina Žalec.
Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent
in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z
opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
Določila koncesijske pogodbe morajo biti usklajena s
tem aktom. V primeru neskladja med koncesijsko pogodbo in koncesijskim aktom, veljajo določila koncesijskega
akta.
3. člen
Gospodarska javna služba na področju urejanja
javnih parkirnih površin, ki je predmet koncesije, je organizirana, načrtovana in nadzorovana gospodarska javna
služba, ki obsega:
– upravljanje in urejanje javnih parkirnih površin
(vzdrževanje, čiščenje, odstranjevanje snega, vzdrževanje
zelenic, drevja …), ki so na zemljiščih v lasti Občine Žalec,
za kar se zagotavlja monopol,
– urejanje opreme, pripadajoče javnim parkirnim površinam, ki so na zemljiščih v lasti Občine Žalec, za kar se
zagotavlja monopol,
– urejanje opreme za regulacijo prometa na javnih
parkirnih površinah,
– zagotavljanje spoštovanja predpisov, reda in varnosti (pravilno parkiranje, plačevanje parkirnine…) in izvajanje sankcij, za katere je po zakonu in odloku pooblaščen
občinski redar (priklepanje lisic, zaračunavanje stroškov
priklenitve in odstranitve lisic…), in sicer na vseh javnih
parkirnih površinah in tudi ostalih javnih površinah, ki so
pod nadzorom (tretji odstavek tega člena), za kar se zagotavlja monopol,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil, in sicer na vseh
javnih parkirnih površinah in tudi ostalih javnih površinah,
ki so pod nadzorom (tretji odstavek tega člena) in
– druge dejavnosti, ki po svoji vsebini spadajo v okvir
urejanja cestnega prometa in zagotavljanje spoštovanja
predpisov, reda in varnosti na javnih površinah, ki so pod
nadzorom (tretji odstavek tega člena).
Gospodarska javna služba, določena s tem odlokom,
se izvaja na območju Občine Žalec v skladu z odlokom o
ureditvi cestnega prometa, odlokom o javni snagi in videzu
naselij v Občini Žalec ter zakoni in ostalimi veljavnimi področnimi akti.
Seznam javnih parkirnih površin in nadzorovanih
javnih površin izdela in vodi Oddelek za varstvo okolja
in urejanje prostora Občine Žalec. V okvir izvajanja nalog gospodarske javne službe iz tega odloka ne spadajo
površine, ki so v lasti države, oziroma drugih fizičnih in
pravnih oseb.
Definicijo javnih parkirnih in ostalih javnih površin,
opreme, pravilnega parkiranja…, določajo področni zakoni in odloki lokalne skupnosti.
4. člen
Izvajalec gospodarske javne službe (koncesionar)
ima javno pooblastila:
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– za priklenitev in odstranitev lisic na vozilo, ki je nepravilno parkirano ter posledično obračun stroškov,
– za izdajo odredbe o odvozu nepravilno parkiranega
vozila ter za odvoz le-tega z javnih površin ter posledično
obračun stroškov,
– izdajo dovoljenja za uvoz v cono, kjer je vožnja
vozil prepovedana oziroma omejena (modra cona, peš
cona …),
– izdajo obvestila o prekršku, če je vozilo nepravilno
parkirano na javni površini,
– izdajo obvestila o prekršku za vsa ostala, z odlokom o ureditvi cestnega prometa in odlokom o javni snagi
in videzu naselij v Občini Žalec, prepovedana ravnanja
povzročiteljev, storjena na območju nadzorovanih javnih
površin.
5. člen
Gospodarska javna služba se zagotavlja s podelitvijo
koncesije na podlagi tega odloka ter koncesijske pogodbe.
Za izvajanje gospodarske javne služne iz tega odloka
se podeljuje ena koncesija.
Za izvajanje nalog v okviru gospodarske javne službe
iz 3. člena tega odloka Občina Žalec zagotavlja monopol.
6. člen
Dobo, za katero se podeljuje koncesija, predlaga koncesionar v ponudbi in je odvisna od njegovih vlaganj in pričakovane donosnosti naložb. V nobenem primeru pa doba
ne more biti krajša od pet let in ne daljša od deset let.
Višino letne koncesijske dajatve predlaga koncesionar s ponudbo in se revalorizira enkrat letno, januarja,
skladno z uradno objavljenim letnim koeficientom rasti
cen življenjskih potrebščin. Višina koncesijske dajatve je
odvisna od priznane cene storitev koncesionarja. S spremembo cene storitev se lahko spremeni tudi višina koncesijske dajatve. Sprememba se določi z aneksom k pogodbi o koncesiji. V primeru, da aneks ni podpisan v roku
60 dni od spremembe cene lahko koncedent enostransko
odstopi od koncesijske pogodbe. Občina Žalec lahko, v
upravičenih primerih, koncesionarja oprosti plačevanja
koncesijske dajatve.
7. člen
Občina Žalec bo predala koncesionarju v upravljanje
vse objekte in naprave na javnih parkirnih površinah in
vso obstoječo opremo. O tem se izdela natančen seznam
in prevzemni zapisnik, ki je sestavni del koncesijske pogodbe.
8. člen
Interesenti za pridobitev koncesije, ki je predmet tega
odloka, morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične,
kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti
in, da imajo za to pridobljena potrebna dovoljenja in soglasja pristojnih organov,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno
število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih
del,
– da razpolagajo s potrebnimi minimalnimi prostorskimi in tehničnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti (avtomobil za odvoz nepravilno parkiranih vozil, 5 lisic ustrezne
kvalitete…),
– da predlagajo dobo, za katero so pripravljeni prevzeti koncesijo,
– da ponudijo višino koncesijske dajatve,
– da predlagajo višino varščine,
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– da predložijo poslovni načrt z odprto kalkulacijo cen
storitev, z določeno dobo veljavnosti cen enega do dve leti,
ter določeno ponudbeno višino vloženih lastnih sredstev
ponudnika v koncesionirano gospodarsko javno službo,
– da predložijo reference.
9. člen
Občina Žalec ima kot koncedent, ne glede na določbe
koncesijske pogodbe, pravico:
– določiti splošne pogoje opravljanja gospodarske
javne službe s svojimi predpisi,
– pravico nadzora nad cenami storitev iz koncesije,
– nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe,
nadzora upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih objektov in naprav,
– verifikacije letnega gospodarskega načrta koncesionarja v delu, ki se nanaša na izvajanje gospodarske
javne službe.
Posebne pravice Občine Žalec, ki so določene s tem
členom ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka takšna določba je
nična.
10. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz
tega odloka imajo poleg drugih še naslednje pravice in
obveznosti:
– obvezna uporaba storitev koncesionarja, za katere
se zagotavlja monopol,
– obveznost plačila za storitve koncesionarja, če je
tako določeno s predpisi,
– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja in
drugih prisilnih predpisov, ki urejajo področje gospodarske javne službe,
– pravico pritožbe pri pristojnih organih, če so kršene
pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin…).
11. člen
Koncesionar je dolžan:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje gospodarske javne
službe,
– pri izvajanju dejavnosti mora upoštevati sprejete
predpise, standarde in normative,
– zagotavljati storitve vsem uporabnikom pod enakimi
pogoji,
– izvajati koncesionirano dejavnost po lastni presoji, na podlagi izrecnega naročila občine ali na podlagi
akta pristojnega državnega organa (policija, inšpekcijske
službe …),
– za koncesionirano gospodarsko javno službo voditi
ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter
obračune,
– pristojnim organom koncedenta omogočiti strokovno-tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pri izvajanju koncesionirane gospodarske
javne službe.
Za dejavnost koncesionirane gospodarske javne
službe mora izvajalec obvezno zagotoviti letno revizijo
poslovanja.
Pristojni organ Občine Žalec ima pravico vpogleda
v poslovne knjige koncesionarja, oziroma zahtevati pisno
poročilo o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev.
12. člen
Gospodarska javna služba iz tega odloka se financira
iz naslednjih virov:
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– plačilo uporabnikov storitev za uporabo parkirnih
površin (taks in tarif), plačilo za priklepanje lisic in za odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– dotacije,
– donacije in
– drugi viri.
Vse druge vire, ki niso našteti v tem členu, mora verificirati pristojni organ Občine Žalec, in sicer pred uporabo
sredstev za financiranje gospodarske javne službe.
Občina Žalec iz lastnih virov zagotavlja osnovno
usposobitev javnih parkirnih površin za funkcijo (razširitev,
zgraditev infrastrukture in drugi posegi, če so potrebni za
izvajanje dejavnosti), če se to ne more zagotavljati iz virov
določenih s tem odlokom.
13. člen
Cene storitev urejanja javnih parkirnih površin, priklepanja lisic in odvoza nepravilno parkiranih vozil se
določajo na podlagi ekonomskega izračuna, predlagane
odprte kalkulacije in zajetja vseh stroškov.
Cene storitev, za katere koncedent zagotavlja monopol, oziroma za katere ima koncesionar javno pooblastilo,
sprejme Občinski svet občine Žalec na predlog župana in
lahko vsebujejo dobiček ter koncesijsko dajatev, določeno
s koncesijsko pogodbo.
Cene storitev, za katere se ne zagotavlja monopol ali
ne sodijo v gospodarsko javno službo, določa koncesionar
prosto.
Občina Žalec pokriva morebitno razliko med priznano
in dejansko ceno za storitev, za katere se cena ne oblikuje
prosto.
14. člen
Razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne
službe v drugačno obliko organiziranosti,
– z odpovedjo izvajalca koncesije z rokom 6 mesecev
po vloženi pisni odpovedi koncesionarja.
15. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije
v določenem roku,
– zaradi izvajanja gospodarske javne službe v nasprotju s sprejetimi načeli, opredeljenimi s koncesijsko
pogodbo,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija,
– če gre za uporabo cen storitev koncesije v nasprotju s soglasjem ali brez soglasja koncedenta,
– v primeru reorganizacije ali stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo,
koncesionarju pa mora vrniti vložena sredstva.
O odvzemu koncesije odloča Občinska uprava občine
Žalec. O ugovoru zoper odločitev o odvzemu odloča župan
Občine Žalec.
16. člen
Z odkupom koncesije, koncesijsko razmerje preneha
tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki
je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vsa javna
sredstva od koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s
koncesijsko pogodbo. O odkupu in prevzemu koncesije
določa občinski svet na predlog župana.
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17. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na
drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
Če s prenehanjem opravljanja koncesijske dejavnosti koncesionar koncedentu povzroči stroške, jih mora
poravnati.
18. člen
Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe
pridobi koncedenta na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis se
izvede v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsebovati mora vse elemente za oblikovanje ponudb.
Rok za prijavo na razpis ne more biti krajši kot trideset dni
od objave v Uradnem listu RS.
19. člen
Javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in
informacije:
– obseg in vsebina gospodarske javne službe, ki se
daje v izvajanje s podeljevanjem koncesije,
– minimalni tehnični, kadrovski in drugi pogoji za pridobitev koncesije,
– gradiva, ki jih mora ponudnik predložiti (poslovni
načrt) s predlogom koncesijske dajatve, ponudbenega
vložka lastnih sredstev v koncesionirano dejavnost in
časa za katerega se želi pridobiti koncesija,
– višina in način položitve varščine za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe z opozorilom o posledicah,
če v primeru izbire varščina ni v roku vplačana,
– kriterij za izbiro izvajalca (koncesionarja) in organ,
ki bo izbral,
– opis in vsebina razpisne dokumentacije,
– kontaktna oseba in kje so na voljo potrebna gradiva
in informacije,
– rok in način prijave ter naslov.
20. člen
O izbiri med prijavljenimi ponudniki, v upravnem postopku odloča Občinska uprava občine Žalec.
V postopku izbire koncesionarja se upošteva naslednji kriterij:
– kvaliteta predloženega poslovnega načrta, ki se
oceni glede na ponujeno višino vloženih lastnih sredstev
ponudnika v koncesionirano gospodarsko javno službo
(30%),
– predlagani standard (kvaliteta in obseg) ter cena
storitev (30%),
– višina predlagane koncesijske dajatve (20%),
– dosedanje reference ponudnika (10%), ter
višina jamstva (varščine) za uspešnost izvajanja gospodarske javne službe (10%).
Organ pristojen za izbiro najugodnejšega ponudnika
je posebna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žalec in
jo sestavlja 5 članov.
Komisija za izbiro lahko odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da
se razpis ponovi ali, da se s ponovnim razpisom počaka
določen ali nedoločen čas.
Izbira se lahko opravi tudi, če se prijavi le eden ponudnik.
O eventualnih pritožbah prijavljenih ponudnikov odloča v upravnem postopku župan Občine Žalec. Njegova
odločitev je dokončna.
Za podpis koncesijske pogodbe je pooblaščen župan
Občine Žalec.
21. člen
Za zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja
gospodarske javne službe po tem odloku, mora koncesio-
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nar po dokončnosti odločbe o izbiri in pred podpisom koncesijske pogodbe, položiti na transakcijski račun Občine
Žalec t.i. »varščino za koncesije« v višini, ki jo je ponudil v
prijavi na razpis za podelitev koncesije. Vplačilo varščine
je pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe.
Minimalna varščina za koncesijo je 500.000 tolarjev.
Rok za položitev varščine določa odločba o izbiri in ne sme
biti krajši kot 15 dni po njeni vročitvi.
Če izbran koncesionar v predpisanem roku ne vplača
varščine, se odločba o izbiri razveljavi. Koncesionar je v
tem primeru dolžan Občini Žalec poravnati vso povzročeno
škodo.
V primeru iz prejšnjega odstavka komisija za izbiro
odloči ali bo ponovljen postopek javnega razpisa ali pa bo
koncesija podeljena naslednjemu najboljšemu ponudniku
iz že opravljenega razpisa.
22. člen
Občina Žalec obrestuje varščino s temeljno obrestno
mero.
Varščina se koncesionarju izplača skupaj z obrestmi najkasneje v tridesetih dneh po prenehanju koncesijske pogodbe,
zaradi poteka časa ali odpovedi koncedenta. Na enak način se
varščina izplača pri odkupu ali prevzemu koncesije.
Občina Žalec s svojim premoženjem jamči za varščino.
23. člen
V primeru, da občina zaradi krivdnih razlogov na
strani koncesionarja, enostransko razdre koncesijsko pogodbo, varščina z obrestmi vred zapade v njeno korist.
Občinske uprava lahko na podlagi vloge koncesionarja odloči, da se izplača del ali celotna varščina, vendar
brez obresti. Odločitev je odvisna od vrste krivdnih razlogov, obsega eventualne škode, gmotnega stanja koncesionarja in drugih razlogov.
24. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja
opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Finančni nadzor glede izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije, pa opravlja pooblaščeni delavec Občinske
uprave občine Žalec.
25. člen
Do podelitve koncesije in sklenitve koncesijske pogodbe se gospodarska javna službe iz tega odloka izvaja
tako, kot pred uveljavitvijo tega odloka.
26. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za
škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzroči uporabnikom in drugim
pravnim ali fizičnim osebam.
27. člen
Najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka
mora Občina Žalec razpisati koncesijo za gospodarsko
javno službo v obsegu, kot izhaja iz tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati v petnajstih dneh po objavi v
Uradnem listi Republike Slovenije.
Št. 34401-00005/2004 0002 05
Žalec, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98), 12. in 25. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3.,
25. 105. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93 in 66/93, 35/97, 73/98), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in
8. členom odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 14/94) ter v skladu s 16. členom statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 11. marca 2004 sprejel

ODLOK
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in
pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju
Občine Žalec.
Na območju Občine Žalec so naslednja pokopališča:
– pokopališče Gotovlje,
– pokopališči Galicija (staro in novo),
– pokopališče Griže,
– pokopališče Ponikva,
– pokopališče Šempeter in
– pokopališče Žalec.
2. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna
dejavnost je organizirana in nadzorovana lokalna gospodarska javna služba, ki obsega:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebnih storitev,
– urejanje pokopališč.
S tem odlokom so določene tudi pogrebne svečanosti.
3. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje
pokopališč je obvezna gospodarska javna služba, ki jo
opravlja Javno komunalno podjetje Žalec (v nadaljevanju:
upravljavec).
Občina Žalec predaja upravljavcu v upravljanje vse
objekte in naprave zgrajene v sklopu pokopališč ter vso
pripadajočo opremo. Upravljavec uporablja objekte in naprave ter pripadajočo opremo pokopališč za izvajanje gospodarske javne službe po tem odloku. O uporabi sklene
občina z upravljavcem posebno pogodbo o medsebojnih
pravicah in obveznostih glede vzdrževanja teh objektov
in naprav.
Upravljavec ima naslednje pravice in obveznosti:
– da zagotavlja kontinuirano, kvalitetno in celovito
izvajanje gospodarske javne službe,
– da upošteva tehnične, sanitarne ter druge normative, standarde in predpise, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe,
– da zagotavlja storitve vsem uporabnikom pod enakimi pogoji,
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– da za gospodarsko javno službo vodi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune,
– da omogoča nadzor nad izvajanjem gospodarske
javne službe,
– da kot dober gospodar upravlja in vzdržuje pokopališča in pokopališke objekte, naprave in druga sredstva, ki
so v javni lasti,
– ima javno pooblastilo za izdajo soglasja za pokop
in za postavitev spomenika,
– ima pravico oblikovati predloge cen oziroma spremembe cen javnih dobrin in storitev,
– ima pravico sklepati pogodbe za najem grobov
oziroma za opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja
javne službe,
– ima pravico in obveznost zaračunavati prispevke in
pristojbine, če so le-ti uvedeni z občinskim predpisom.
Del pokopaliških in pogrebnih storitev (ureditev dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, izvajanje pogrebnih svečanosti…) lahko opravljajo tudi druge zainteresirane pravne osebe, delujoče na obravnavanem področju, in
sicer kot pogodbeni izvajalci upravljavca.
4. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so
predvsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice,
izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter
zaščita sosednjih grobov, prva ureditev groba, izvajanje
pokopališke dežurne službe in opravljanje drugih nalog, ki
so določene z zakonom in s tem odlokom.
Občina lahko podrobneje uredi postopek izvajanja
pokopališke dejavnosti z izdajo tehničnega pravilnika.
5. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje naloge: urejanje
dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje
grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah
ter izvajanje pogrebne dežurne službe in druga dela, ki so
posebej dogovorjena s pristojno službo občinske uprave.
6. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega urejanje
in vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti
grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa
predvsem naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov,
– čiščenje in odstranjevanje snega s poti na pokopališču ob vsakem izdatnejšem sneženju,
– ureditev odvoza odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč.
II. NAČIN IN ČAS POKOPA
7. člen
Umrli se praviloma čuva v mrliški vežici.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, je
dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili, s katerimi razpolaga upravljavec.
Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je
ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni
službi.
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8. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s
krajevnimi običaji.
Način in izvajalce pokopa ter pogrebne svečanosti je
treba opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil
svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim,
ali druga z zakonom določena oseba, oziroma za zadeve
socialnega skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.
9. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in
določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur.
Točen čas pokopa določi upravljavec v dogovoru s
svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre
za verski pogreb.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljavcu,
s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih
storitvah.
10. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna
skupnost, društvo ali združenje, se umrli pred pokopom
izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim
redom položijo umrlega stanovskega predstavnika do
pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih
obredov.
11. člen
Umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasičen pokop, v vrstni grob ali grobišče.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih na podlagi za notranje zadeve pristojnega
upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve
zdravstvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop
opravi.
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in
pokopljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se
raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču
oziroma zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja organa
pristojnega za notranje zadeve.
12. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega
oziroma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima
le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega.
13. člen
Pokopi so lahko vsak dan, razen v dela prostih dneh
(nedelje, prazniki). V dela prostih dneh so pokopi možni
le po predhodnem dogovoru med naročnikom pogreba,
upravljavcem in vsemi ostalimi sodelujočimi izvajalci pogrebne svečanosti.
Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa upravljavec. V času, ko je vežica zaprta, se lahko vstopi samo
na podlagi predhodnega dovoljenja upravljavca.
III. POGREBNE SVEČANOSTI
14. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima
javni pietetni značaj.
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Naročnik (plačnik) pogreba lahko pri načinu poslovitve izbira:
– poslovitev od umrlega in pokop kot civilni obred,
– poslovitev od umrlega in pokop kot verski obred,
– tihi pokop (pokop v družinskem krogu),
– anonimni pokop.
Na željo naročnika pogreba, se lahko v mrliški vežici
postavi žalno knjigo.
15. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer
bo pokop.
O pogrebni svečanosti in času verskega obreda je
upravljavec dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na krajevno običajen način.
16. člen
Poslovitev vodi vodja pogreba, ki ga določi upravljavec.
Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom
pokojnika z mrliškega odra.
Ta opravila in odvoz krste v pogrebnem sprevodu
ter položitev krste v jamo opravijo pogrebniki, za katere
je praviloma dolžan poskrbeti upravljavec. Pogrebniki
so oblečeni v svečane obleke. Pogrebniki ostanejo v pogrebnem sprevodu ob krsti oziroma žari ves čas pogrebne
svečanosti.
Če pri pogrebu sodeluje godba, ali poleg godbe še
pevci, zaigra godba žalostinko, zatem zapojejo pevci
priložnostno pesem. Sledijo govori govorcev in verski
obred.
Pogrebna poslovitev se lahko izvede tudi na drug
krajevno običajen način.
17. člen
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice, s pokojnikovega doma, ali z določenega mesta pred vhodom
na pokopališče do kraja pokopa. Hkrati se lahko izvaja
igranje žalostinke.
18. člen
Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru civilnega pogrebnega obreda je na čelu
sprevoda vodja pogreba, zastavonoša z državno zastavo,
sledijo zastavonoše drugih zastav in praporov,
– v primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na
čelu sprevoda vodja pogreba, zastavonoša z državno zastavo, nato sledijo zastopniki verskih skupnosti z nosilcem
verskega obeležja in za njim prapori,
– za nosilci praporov gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj, nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni
voz ali nosilci krste oziroma žare s pokojnikom, najožji
svojci in za njimi ostali udeleženci pogreba.
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhovnik pred krsto ali žaro s pokojnikom do groba oziroma
v cerkev.
Razpored v sprevodu se lahko izvede tudi na drug,
krajevno običajen način.
19. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega,
nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor,
v primeru cerkvenega obreda pa tudi duhovnik in križ.
Krsta z umrlim oziroma žara se položi v grob. Temu
sledijo poslovilni govori. Nato se opravi del verskega obreda, če gre za cerkveni pogrebni obred, zapojejo pevci,
zaigra godba. S tem je pogrebna poslovitev končana.
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Pogrebna poslovitev se lahko izvede tudi na drug krajevno običajen način.
Po zaključku pogrebne poslovitve lahko sledi mimohod
udeležencev mimo grobne jame, pri čemer lahko posamezniki v grobno jamo spustijo grudo zemlje ali cvetico.
20. člen
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne
običaje (lovci, gasilci…), se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki
izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti
zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar
je odgovoren vodja enote.
21. člen
Za umrle, ki bodo upepeljeni, se javna pogrebna svečanost lahko opravi pred ali po upepelitvi pokojnika. Pri tem
se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
22. člen
Tihi pogreb je, če se na željo pokojnika ali svojcev o
pogrebu ne obvesti javnosti.
Za tihi pogreb se smiselno uporabljajo določila tega
odloka, razen drugega odstavka 15. člena. Upravljavec v
zvezi s tihim pogrebom ne sme dajati nobenih informacij.
23. člen
Anonimni pokop je, če se na željo pokojnika ali svojcev, ne opravlja pogrebna svečanost ter tudi ne obeleži
grob. Pepel se lahko raztrosi na za to posebej določen
prostor. Upravljavec posebej vodi knjigo pokopanih.
Anonimni pokop opravi upravljavec ob prisotnosti
najožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu z dogovorom z naročnikom pogreba.
IV. UREJANJE POKOPALIŠČ
24. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju, ki je določeno s prostorskim planom občine na podlagi
ureditvenega načrta.
Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodno rekreacijske površine in podobno.
Vsako pokopališče mora imeti mrliško vežico, ograjo,
shrambo za orodje, vodovodni priključek in urejen prostor
za odlaganje odpadkov.
Pokopališče mora biti praviloma odmaknjeno od drugih
objektov.
25. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve
različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še
površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.
Na pokopališču so naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni in otroški grobovi ter
grobnice),
– vrstni grobovi,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– skupna grobišča,
– prostor za raztrositev pepela.
26. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in
načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in
grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba.

Uradni list Republike Slovenije
Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora
skrbeti upravljavec.
27. člen
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so
oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih. Oddajajo se
samo za določeno dobo, ki ni krajša od 10 let.
28. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih. V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
29. člen
Skupna grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih
razmerah, ter skupna grobišča.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz
klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna doba, in iz vrstnih grobov, po preteku določene dobe.
30. člen
V območju pokopališča so lahko oddelki za anonimne
pokope ter oddelki za raztrositev pepela. Na teh oddelkih
mora biti urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Na oddelku za raztrositev pepela so imena
umrlih lahko napisana na skupnem nagrobniku.
31. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m.
Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2,4 m.
Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2,4 m.
Za otroške grobove določi upravljavec ustrezne manjše mere.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj
0,5 m. Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne
smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v
višino pa smejo segati največ do 1,5 m.
Na starih delih pokopališča se grobovi urejajo v
okviru obstoječih dimenzij, vse eventualne spremembe
pa je možno izvesti le na osnovi bolj racionalnega načrta
razdelitve, katerega izdela upravljavec v soglasju z najemniki grobov.
Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m,
dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m.
Globina vrstnih grobov je najmanj 1,8 m, širina do
1 m, dolžina pa do 2,4 m. Poglobitev vrstnih grobov ni
dovoljena.
32. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je
dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu in istem grobu. Mirovalna doba ne
sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati
značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti
le z dovoljenjem pristojnega upravnega organa in na podlagi predhodnega soglasja najemnika groba, in sicer če to
zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo
za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču.
33. člen
Ekshumacije, ki so uradno dovoljene, se opravljajo ob
vsakem času. Ekshumacije po želji strank pa se izvajajo
šele po preteku 5 let od pokopa.
Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
Določila 32. in 33. člena ne veljajo za žarne grobove.
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V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
34. člen
Prostore za grobove daje v najem upravljavec. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom.
Najemna pogodba mora določati:
– osebo najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino najemnine in način plačevanja,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov,
– ukrepe v primeru ne izvrševanja obveznosti iz pogodbe.
35. člen
Prostor za grobove se daje v najem najmanj za 10
let, nakar se lahko po poteku mirovalne dobe pogodba
podaljša.
Najmanj dva meseca pred potekom najemne pogodbe mora upravljavec pisno opozoriti najemnika o prenehanju pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe
ne bi podaljšal.
Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba v petnajstih
dneh po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe.
Če tega ne stori, stori to upravljavec na najemnikove
stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu
v najem.
Osnovno vzdrževanje opuščenega groba izvaja
upravljavec na svoje stroške.
36. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se grobni prostor
upošteva kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
37. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe
se dodeli en grobni prostor (dvojni grob). Na izrecno željo najemnika se dodeli še dodatni grobni prostor (enojni grob), za
katerega se plača ekonomska cena v enkratnem znesku.
Ekonomska cena je enaka stroškom za pridobitev
novega grobnega prostora.
38. člen
Upravljavec razveljavi sklenjeno najemno pogodbo v
naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem
opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje groba, kljub posebnemu
opozorilu,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
VI. CENE IN VIRI FINANCIRANJA
39. člen
Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunavajo po
ceniku, ki ga določi upravljavec na podlagi uredbe o načinu
oblikovanja cen pogrebnih storitev.
Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa in enostavno reprodukcijo
na objektih in napravah, vezanih na to dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive in
ne smejo presegati stroškov izvajanja dejavnosti.
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Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja
pokopališča in objektov ter potrebne investicijske posege.
Vse cene so enotno določene za vsa pokopališča v
občini Žalec. Višino najemnin za grobove ter ceno storitev
določa upravljavec v soglasju z občinskim svetom.
Občina Žalec pokriva morebitno razliko med priznano
in s strani upravljavca izračunano najemnino za grobove, če
občinski svet ne da soglasja k predlogu cen, kot jih je predložil in utemeljil upravljavec.
40. člen
Opravljanje pokopališke dejavnosti in izvajanje pogrebne dejavnosti se financira iz naslednjih virov:
– najemnine za grobove,
– plačila uporabnikov za pokopališke in pogrebne storitve,
– proračuna občine,
– dotacije in donacije in
– drugi viri.
VII. NAČRTOVANJE RAZVOJA
41. člen
Upravljavec mora zagotavljati normalno rabo objektov in
naprav ter izvajanje storitev v skladu z letnim gospodarskim
načrtom, ki ga na predlog Občinskega odbora za pokopališko dejavnost, verificira Občinski svet občine Žalec. Letni
gospodarski načrt se posreduje občinskemu svetu najkasneje do 30. septembra tekočega leta za naslednje leto. Letne
gospodarske načrte za posamezna pokopališča predlagajo
Krajevni odbori za pokopališko dejavnost, in sicer najkasneje
do 30. avgusta tekočega leta za naslednje leto.
Občinski odbor za pokopališko dejavnost sestavljajo
predsedniki krajevnih odborov za pokopališko dejavnost,
predstavnik upravljavca in predstavnik občine.
Krajevni odbor za pokopališko dejavnost imenuje Svet
krajevne oziroma mestne skupnosti, ki je krajevno pristojna
na območju, kjer se pokopališče nahaja. Odbor sestavljajo
naslednji člani:
– predsednik sveta krajevno pristojne krajevne oziroma
mestne skupnosti, kot predsednik odbora
– predsedniki svetov ostalih krajevnih skupnosti, ki so
uporabniki pokopališča, kot član odbora
– predstavnik lastnika zemljišča, kot član odbora
– predstavnik krajevno pristojnega Rimokatoliškega
župnijstva, kot član odbora
– predstavnik upravljavca, kot član odbora in
– dva predstavnika uporabnikov storitev, kot član odbora.
42. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih pokopališč odloča na predlog krajevne skupnosti in v skladu s
prostorsko dokumentacijo občinski svet.
Preden se sprejme odločitev o opustitvi pokopališča
morata podati svoje mnenje tudi pristojna zdravstvena inšpekcija in zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
VIII. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA
POKOPALIŠČIH
43. člen
V območjih pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje,
razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
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– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in
objektov v območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in
drugih naprav in predmetov v območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in njih shranjevanje na pokopališču.
Zidarska, kamnoseška, kovino strugarska in druga dela,
ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi
prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca.

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se na kraju samem
kaznuje posameznik, ki krši določila iz 43. člena in prvega
odstavka 46. člena tega odloka.

44. člen
Upravljavec ima naslednje splošne pravice in obveznosti glede na obseg gospodarske javne službe:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča
z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– oddaja grobne prostore v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom, organizira in opravlja pogrebe (zagotovi
med ostalim tudi zastavonošo in nosilca verskega obeležja),
čas pokopa uskladi s predstavnikom verske skupnosti,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na
pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici,
– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in
njegovega funkcionalnega zemljišča.

50. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehata veljati
odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč (Uradni list RS, št. 22/01 in 88/01) in odlok o
vsebini, načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske
službe za dodelitev koncesije na področju opravljanja
pokopaliških storitev, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč (Uradni list RS, št. 22/01 in 88/01).

45. člen
Upravljavec je dolžan zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na
območju pokopališča ter komunalnih objektov in naprav in
tehničnih ureditev, kot so:
– zbirno mesto za odlaganje odpadkov,
– ograje in klopi v območju pokopališča,
– zadrževalniki vode za zalivanje,
– osvetlitev pokopališča,
– ozvočenje na območju pokopališča in podobno.
46. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih
grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen.
Upravljavec je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti
daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka postopa upravljavec skladno z določbami četrtega odstavka 35. člena.
IX. NADZOR
47. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo občinski redarji in pristojne
inšpekcijske službe. Nadzor in ukrepanje se opravlja v okviru
določenega delovnega področja in zakonskih pooblastil.
X. KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje upravljavec, če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Upravljavec uskladi svoje poslovanje s tem odlokom
v roku enega leta od njegove uveljavitve.

51. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35207-00001/2004 0002 05
Žalec, dne 11. marec 2004.
Župan
Občine Želec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

2201.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča v Občini Žalec

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99,43/00,37/01) je Občinski svet občine Žalec
na seji dne 11. marca 2004 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Žalec
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja
in za vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec
na dan 31. 12. 2003 171.136,80 SIT/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se obračunava v odstotku od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, in sicer:
1,2% za I. območje, ki obsega: mesto Žalec, naselje
Šempeter, Gotovlje s Podvinom, Ložnica pri Žalcu, Vrbje,
Petrovče z Dobrišo vasjo, Levec;
1% II. za območje, ki obsega: naselja Griže z Migojnicami, Podlog, Sp. in Zg. Grušovlje, Sp. in Zg. Roje, Ruše,
Kasaze, Drešinja vas, Mala in Velika Pirešica, Pernovo,
Arja vas;
0,8% III. za območje, ki obsega: ostala naselja, ki
niso v I. in II. območju, oziroma razpršena stavbna zemljišča, obstoječa in predvidena za gradnjo.
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3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo na
dan 31. 12. 2003:
a) za individualno komunalno rabo 9.767,50 SIT/m2
b) za kolektivno komunalno rabo 9.767,50 SIT/m2
Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljenosti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč odlok o plačilu komunalnega
prispevka v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 108/00, 4/01,
37/01, 19/03, 7/04).
4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega
opremljanja stavbnega zemljišča se valorizira med letom
v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni
gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga mesečno izračunava
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42001/0001/2004
Žalec, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

2202.

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št.
1506/7 k.o. Levec

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 27/99 in 43/00) je Občinski svet Občine Žalec na
seji dne 11. marca 2004 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1506/7 k. o.
Levec
I
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št.
1506/7 v izmeri 388 m2 k. o. Levec.
II
Pristojno okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico občine Žalec na
zemljišču, ki je navedeno v točki I. tega sklepa.

nije.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 03201/00001/2002
Žalec, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

Št.
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Pravilnik za vrednotenje programov na
področju socialno-humanitarnih dejavnosti

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 13. seji dne 11. marca 2004
sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti
1. člen
Ta pravilnik določa dodeljevanje finančnih sredstev za
izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev
na področju humanitarno-socialnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa
specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih
in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez
(v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Občine
Žalec, imajo v Občini Žalec sedež ali so njihovi člani občani Občine Žalec.
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev,
ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Žalec iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka
opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga
ureja ta pravilnik.
2. člen
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravnajo
po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka
ne smejo spreminjati.
3. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev
izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava predlogov,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in
sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se proračun
ne sprejme do maja tekočega leta se razpiše višina sredstev
iz preteklega leta.
4. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
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– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega raz-

– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega
meseca.
5. člen
Izvajalci programov in projektov so:
– organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem
razpisu.

goje:

6. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje po-

– da imajo sedež v Občini Žalec oziroma delujejo na
njenem območju,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Žalec,
njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Žalec (najmanj
20% vsega članstva),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje
leto.
7. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za
naslednje vsebine:
– neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju
socialno–humanitarnih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih
letnih programov,
– vsem ostalim neprofitnim izvajalcem za sofinanciranje
letnih programov.
8. člen
Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci
iz 6. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v lokalnem ali drugem
uradnem glasilu.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z
oznako »Za sofinanciranje društev – ne odpiraj« na naslov
Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
Po preteku roka za oddajo prijav bo občinska uprava
obravnavala vloge.
9. člen
Nepopolne vloge se s sklepom direktorja občinske
uprave zavržejo.
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Zoper sklep iz prvega odstavka je možna pritožba na
župana občine.
Na odločitev župana ni možna pritožba.
10. člen
Občinska uprava pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju socialno
– humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo,
predstavljajo in zagotavljajo pa specifične potrebe občanov, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov,
njihovih združenj in zvez v Občini Žalec.
11. člen
Z izvajalci programov se sklene letna pogodba o
sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli
izbran program, višino in namen sofinanciranja, kot sledi
iz tega pravilnika.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci
v pogodbenem roku predložiti poročilo.
12. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi.
Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v
petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se
zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve
po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma
programa.
Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov
izvajalcev določi občinski svet v proračunu občine.
13. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v
skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili
opredeljeni v pogodbi.
Občina Žalec lahko od izvajalcev programov zahteva
vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje
izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Kolikor Občina Žalec ugotovi nenamensko porabo
sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec
vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi
obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
14. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi občinska uprava
in so v času razpisa na voljo v prostorih občine.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila
oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
15. člen
Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno – humanitarnih
dejavnosti
Merila in kriteriji za vrednotenje projektov in programov:
Neprofitni izvajalci na področju socialno – humanitarnih dejavnosti:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Žalec, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom,
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– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo
posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih
invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Žalec,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva
otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne
in neprofitne programe.
Točkovno vrednotenje posameznih področij redne
dejavnosti javnega zavoda, organizacije ali društva, ki
ima sedež v Občini Žalec ali imajo svoj sedež izven območja Občine Žalec, so občani Občine Žalec njihovi člani
ali prejemajo njihovo pomoč in imajo dejavnost socialnega
varstva opredeljeno v ustanovnih aktih.
Program dela za tekoče leto
20 točk
Število članov:
– do 50 članov
5 točk
– 50 do 100 članov
10 točk
– nad 100 članov
15 točk
Društva s sedežem v Občini Žalec
50 točk
Društva, ki nimajo sedeža v Občini Žalec,
če izkažejo, da je več kot 20% registriranih članov
društva iz območja Občine Žalec
10 točk
Organizacija predavanja za svoje člane
5 točk
Organizacija predavanja za širše okolje
10 točk
Strokovni izlet, ekskurzija
5 točk
Organiziranje prireditve v Občini Žalec
10 točk
Izdaja glasila, biltena
10 točk
Društva lahko dosežejo skupno
150 točk
Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij
in društev na področju socialno – humanitarnih dejavnosti, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov,
njihovih združenj in zvez, ki so sestavni del pravilnika za
vrednotenje programov organizacij in društev na področju
socialno – humanitarnih dejavnosti, društev interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez
se spreminjajo po enakem postopku, kot se sprejemajo.
16. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej.
17. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15201-00001/2004
Žalec, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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ŽALEC
2204.

Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega
načrta za Mlekarno Celeia

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 24. in 36. člena
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 37/99, 43/00, 37/01,
25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne 22. 4.
2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta
za Mlekarno Celeia
I
Javno se razgrne predlog zazidalnega načrta za
Mlekarno Celeia (v nadaljnjem besedila: ZN), ki ga je izdelal Razvojni center IUP d.o.o. Celje pod št. 078/02 v
septembru 2003.
Ureditveno območje ZN se nahaja severno od strnjenega naselja Arja vas in vzhodno od glavne ceste I. reda
Velenje–Arja vas ter meri 5,82 ha. Površine so namenjene
prostorskim ureditvam za potrebe proizvodnje Mlekarne
Celeia vključno z gradnjo novih objektov, ureditvijo prometnih površin in dograditvijo komunalne in energetske
infrastrukture.
II
Predlog akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen
v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora
Občine Žalec in v prostorih Krajevne skupnosti Petrovče.
Javna razgrnitev dokumenta se začne osem dni po objavi
tega sklepa v Uradnem listu RS in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni
predlog podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni
ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne
skupnosti Petrovče dne 19. 5. 2004 ob 18. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor
in komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost
Petrovče. O pričetku in trajanju javne razgrnitve in o času
ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti
na primeren način obvestiti krajane najmanj en teden pred
začetkom javne razgrnitve.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine
Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na predlog ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec
pa poskrbi, da se ZN dopolni v skladu s sprejetim stališčem do pripomb in predlogov ter za ostalo pripravo ZN.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/00007/2002 0002/02
Žalec, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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VLADA
2205.

Uredba o programih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za leti 2005 in 2006

Na podlagi 5. in 7. člena v zvezi s 126. členom Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005
in 2006
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa:
– programe kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za leto 2005 – nacionalni del;
– upravičence, upravičljive stroške, pogoje, kriterije, postopke za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov in namenov ter nadzor nad izvajanjem ukrepov iz prejšnje alinee;
– vsebino ukrepov kmetijske strukturne politike, sofinancirane iz usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada;
– namene, upravičene naložbe, upravičljive stroške,
upravičence, merila za upravičenost, merila za izbor ter
finančne kriterije za ukrepe iz prejšnje alinee.
2. člen
(sredstva)
(1) Na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister), Vlada Republike Slovenije
določi višino sredstev za posamezne namene in obdobje
izvajanja obveznosti plačil.
(2) Sredstva za izvajanje ukrepov kmetijske strukturne
politike, sofinancirane iz usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, so
v skladu z Enotnim programskim dokumentom Republike
Slovenije za obdobje 2004-2006 ter njegovim izvedbenim
dokumentom Programskim dopolnilom Republike Slovenije
za obdobje 2004-2006. Na podlagi omenjenih dokumentov
se določi višina sredstev za posamezne namene in obdobje
izvajanja obveznosti plačil.
II. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE
POLITIKE IN KMETIJSKE POLITIKE RAZVOJA
PODEŽELJA – NACIONALNI DEL
1. Ukrepi
3. člen
(vrste ukrepov)
(1) Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike
se sredstva za programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja – nacionalni del, namenijo za
naslednje ukrepe:
– proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije;
– proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromelioracije
kmetijskih zemljišč;
– proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in
sanacija nedokončanih komasacij;
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– proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova in urejanje pašnikov,
– proračunska postavka 5538 – ukrep: Program podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje;
– proračunska postavka 1473 – Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil;
– proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi;
– proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij;
– proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva;
– proračunska postavka 2556 – ukrep: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju;
– proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi podpor
za prestrukturiranje živilstva.
(2) Pri izboru vlog v okviru izvajanja programov kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
– nacionalni del, se upošteva regionalni vidik lokacije investiranja.
2. Proračunska postavka 1491 – ukrep:
Agromelioracije
4. člen
(izvedba agromelioracijskih del)
(1) Predmet podpore je sofinanciranje agromelioracijskih del.
(2) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– stroški del, ki so vključeni v poseg preoblikovanja
terena, posega v globino tal, posega na površini tal, posega
v kakovost tal, vključno z zemeljskimi deli ter lokalnih hidromelioracij,
– pri posameznih gradbenih delih stroški dobave gotovih elementov (material, prevoz) in njihove montaže ali
stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del),
– stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, do 12% priznanih upravičljivih stroškov.
(3) Upravičenci do sredstev iz tega člena so kmetije na
območju Republike Slovenije.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
– predložitev dokončne odločbe o uvedbi agromelioracije, oziroma predpis o uvedbi agromelioracije,
– predložitev investicijsko-tehnične dokumentacije za
izvedbo del; projektna dokumentacija mora biti izdelana v
skladu s predpisi o graditvi objektov,
– program agromelioracijskih del, potrjenih s strani pooblaščenega odgovornega projektanta,
– predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stroškov
s terminskim planom izvajanja agromelioracijski del po fazah
ter navedbo roka realizacije naložbe,
– predložitev treh ponudb za izvedbo del,
– izjavo upravičenca, da za to naložbo še ni prejel
finančnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
– mnenje kmetijske svetovalne službe o predlagani
naložbi,
– investicija ne sme biti začeta pred izdajo odločbe o
dodelitvi sredstev.
(5) Delež dodeljenih sredstev po tem člena znaša do
35% upravičljivih stroškov.
(6) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh
javnih virov za izvedbo agromelioracijskih del ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost ter 40% na ostalih območjih.
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3. Proračunska postavka 1494 – ukrep:
Hidromelioracije kmetijskih zemljišč
5. člen
(sanacija malih namakalnih sistemov in dokončanje
nezaključenih malih namakalnih sistemov)
(1) V okviru proračunske postavke 1494 – ukrep: Hidromelioracije kmetijskih zemljišč so predmet podpore:
1. dokončanje nezaključenih malih namakalnih sistemov na podlagi pravnomočnih odločb sodišča;
2. investicije v sanacijo oziroma dokončanje malih namakalnih sistemov, ki so bili nepopolno izgrajeni v obdobju od
leta 1998 do 2003 in jih je financiralo oziroma sofinanciralo
MKGP, ter vključujejo tudi inženiring izvedbe, izdelavo projektne dokumentacije ter strokovni nadzor nad izvedbo.
(2) Upravičenci do podpor iz tega člena so fizične in
pravne osebe, ki so jim bila za ta namen odobrena sredstva
v okviru proračunskih postavk 1494 Namakanje kmetijskih
zemljišč in proračunske postavke 1497 Akumulacije, v javnih
razpisih v obdobju med leti 1998 in 2000.
(3) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. podatki vlagatelja oziroma njegovega zastopnika
(ime oziroma firma, naslov oziroma sedež, telefonska številka, matična številka in poslovni račun oziroma transkacijski
račun);
2. številka pogodbe o izvedbi malega namakalnega
sistema oziroma akumulacije, sklenjene med upravičencem
in MKGP na podlagi razpisa;
3. računi oziroma druge oblike potrdil o opravljenih
delih za izvedbo pogodbenih obveznosti v obdobju po sklenitvi pogodbe (kopija gradbene knjige z ustreznim uradnim
podpisom);
4. skupni popis vrednosti opravljenih del;
5. zapisniki ogledov objekta raznih strokovnih služb, inšpekcij in morebitna ekspertna mnenja o problemu izvedbe,
če obstajajo;
6. evidentiranje morebitnih preostalih dokumentov,
ki so odločilni za razjasnitev problematike nerealiziranosti
projekta, oziroma slabe realizacije (npr. odločba upravnega
sodišča itd);
7. predviden program in predračunska vrednost potrebnih del za zaključitev investicije – za sanacijo oziroma
dokončanje;
8. investicija ne sme biti začeta pred letom 1998.
(4) Sredstva iz tega člena se dodelijo:
1. na podlagi pravnomočnih odločb sodišča,
2. na podlagi javnega razpisa, kjer bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prispetja vlog, do porabe sredstev.
(5) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do
100% vrednosti investicije oziroma v revaloriziranih deležih
sredstev po osnovnih pogodbah med upravičenci in MKGP.
4. Proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in
sanacija nedokončanih komasacij
6. člen
(komasacije)
(1) Predmet podpore so komasacije na podlagi predpisa, ki ureja kmetijska zemljišča:
1. ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov
(železniške proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki
itd.), za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje
infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja,
2. ki so na območju izgradnje namakalnih sistemov
oziroma drugih agrarnih operacij,
3. ki se na določenem območju uvajajo prvič,
4. na območjih, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije, ali
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5. na območjih z izrazito neugodno posestno strukturo
(več kot dve parceli na ha).
(2) Upravičljivi stroški za ukrep komasacije so geodetska dela, sodni in upravni stroški.
(3) Upravičenci do podpor po tem členu so občine, v
katerih se bodo izvajale komasacije, končni koristniki učinka
državne pomoči so lastniki zemljišč.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev so:
1. predložitev kopije zemljiško-katastrskega načrta z
izrisanimi predvidenimi mejami komasacijskega območja in
prikazom obstoječega lastninskega stanja,
2. predložitev izvlečka iz planskega akta lokalne skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko območje,
3. predložitev predloga idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, ki ga sestavljata tekstualni del in
grafični del,
4. predložitev primerjalne analize komasacije,
5. predložitev izjave občine, da prevzema pravice,
obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva komasacije,
6. predložitev izjave upravičenca o zagotovitvi sredstev
za posledično nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije,
7. predložitev dokazila, da so bila dela ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
8. predložitev dokazila, da bodo operativna in geodetska dela na komasacijskih območjih izvajala geodetska
podjetja, ki so vpisana v imenik geodetskih podjetij v skladu
s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje
in prostorskih enot,
9. predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stroškov,
10. predložitev celostne ureditve območja po izvedeni
komasaciji, izdelane s strani krajinskega arhitekta,
11. predložitev pravnomočne odločbe o uvedbi komasacijskega postopka, oziroma predpis o uvedbi komasacijskega
postopka,
12. investicija ne sme biti začeta pred izdajo odločbe o
dodelitvi sredstev.
(5) Delež dodeljenih sredstev znaša 100% upravičljivih
stroškov do porabe sredstev.
7. člen
(sanacija nedokončanih komasacij)
(1) V okviru proračunske postavke 2430 – Komasacije
in sanacija nedokončanih komasacij se v okviru programa
sanacije nedokončanih komasacij podpirajo dela, ki sledijo
kot rešitev na pritožbe komasacijskih udeležencev. Financirajo se:
1. hidromelioracije, agromelioracije in geodetska ter
gradbena dela;
2. pravna dela (priprava predlogov za vpis v zemljiško
knjigo);
3. izvedeniška dela, cenitve in vrednotenje zemljišč;
4. odškodnine komasacijskim upravičencem na podlagi
pravnomočnih odločb;
5. investicijski inženiring (priprava oddaje javnega naročila gradbenih del ter nadzor nad izvedbo del), na komasacijskih območjih iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Upravičenci do sredstev iz tega člena so:
– fizične ali pravne osebe, ki so usposobljene za dejavnosti svetovanja, priprave predlogov za vpis v zemljiško
knjigo, projektiranja ter geodetske ali gradbene dejavnosti
za potrebe kmetijske dejavnosti in imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji,
– komasacijski udeleženci, upravičeni do odškodnine
na podlagi pravnomočnih komasacijskih odločb.
(3) Pogoj za pridobitev sredstev iz tega člena je v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka predložitev ponudbe,
iz katere mora biti razvidna usposobljenost.
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(4) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša 100%
vrednosti del oziroma odškodnin na podlagi pravnomočnih
odločb.
5. Proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova in
urejanje pašnikov
8. člen
(urejanje pašnikov)
(1) Predmet podpore je ureditev pašnikov za nadzorovano pašo.
(2) Sredstva se dodeljujejo za:
– ureditev ograd in obor,
– ureditev solnikov in
– ureditev oskrbe z vodo za napajanje živali.
(3) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so stroški nabavne vrednosti materiala za napravo ograd in obor z
vso pripadajočo opremo ali lastnega materiala posameznega
upravičenca. Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje
višine priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto
investicije, ki se objavijo v javnem razpisu.
(4) Upravičenci do sredstev iz tega člena so fizične
in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji, ter
pašne skupnosti in agrarne skupnosti po predpisih, ki urejajo
kmetijska zemljišča.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev načrta investicije,
2. predložitev plačanih računov, izdanih v tekočem
letu,
3. predložitev fotokopije izpiska iz zemljiške knjige,
starega največ 2 leti.
(6) V primeru obnove in urejanja pašnikov z oborami za
gojene živali je potrebno predložiti tudi projekt gojitve živali
v obori za vsaj petletno obdobje, ki vključuje naslednje podatke:
– površino (parcelne številke, katastrske kulture),
– kopijo katastrskega načrta 1: 5000 oziroma 1: 2880
z izrisom obore,
– dokazilo o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
– namen gojitve (opis),
– zavarovanje obore (vrsta ograje, lega vhodov v oboro
in odlovnih mest),
– evidenco gojitve divjadi (vrsta, število, struktura po
spolu),
– soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, če izgradnja
obore pomeni poseg v gozd in gozdni prostor,
– dokumentacijo v skladu s predpisi o graditvi objektov,
– soglasje lokalne skupnosti.
(7) Najmanjša površina obore mora znašati vsaj 2 ha, z
vključenim enim odlovnim mestom za odlov živali.
(8) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena je do 40%
upravičljivih stroškov.
(9) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh
javnih virov za urejanje pašnikov ne sme presegati 50%
upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost ter 40% na ostalih območjih.
6. Proračunska postavka 5538 – ukrep: Programi
podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje
9. člen
(pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij)
(1) Predmet podpore je delno pokrivanje stroškov, ki
izhajajo iz naslova generacijskega lastninskega prevzema
kmetije s strani mladega kmeta.
(2) Pomoč iz tega člena se dodeli v obliki enkratne
finančne pomoči.
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(3) Upravičljivi strošek za namen iz tega člena je enkratna finančna pomoč.
(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so kmetije,
razen pašnih oziroma agrarnih skupnosti, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane
pogoje.
(5) Pogoji in omejitve za pridobitev sredstev iz tega
člena so:
1. pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi kmet:
– biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je mlajši od 40 let oziroma bo dopolnil 40 let v letu objave javnega
razpisa in gre za njegov prvi lastniški prevzem,
– imeti mora stalno prebivališče na naslovu kmetije,
– se obvezuje, da bo ostal nosilec in lastnik kmetijskega
gospodarstva še najmanj 5 let po prejemu pomoči iz tega
člena, razen v primeru višje sile,
– ob oddaji vloge mora biti ustrezno usposobljen za
opravljanje kmetijske dejavnosti;
2. kot ustrezna usposobljenost za opravljanje kmetijske
dejavnosti iz zadnje alinee prejšnje točke se šteje:
– najmanj poklicna kmetijska izobrazba ali sorodna
agroživilska izobrazba, ali
– katerakoli druga poklicna izobrazba in triletne delovne
izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti, ali
– opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po
programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja, ali
– končana osnovna šolo in vsaj 5 let delovnih izkušenj
na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti;
3. pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija:
– biti mora prijavljena v evidenci kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi MKGP,
– kmetijsko gospodarstvo je moralo v tekočem letu, v
skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem
roku posredovati na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: AKTRP) izpolnjene osnovne
obrazce o kmetijskem gospodarstvu, kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike,
– upravičenec mora imeti ob oddaji vloge v uporabi vsaj
za 5 ha, primerljivih kmetijskih površin v dejanski rabi, od
tega vsaj 3 ha v lasti,
– določbo iz prejšnje alinee se ne uporablja za pridelavo
medu in ostalih čebeljih proizvodov ter za vzrejo čebeljih matic. V takem primeru mora imeti upravičenec ob oddaji vloge
v uporabi vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin v dejanski
rabi, od tega vsaj 1 ha v lasti in 40 čebeljih družin,
– upravičenec, ki pridobi pomoč iz naslova tega ukrepa, mora najkasneje eno leto po prejetju sredstev uvesti
spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji po FADN
metodologiji ter mora spremljati rezultate gospodarjenja po
tej metodologiji vsaj še pet let po zadnjem izplačilu sredstev
iz naslova tega ukrepa,
– prvi lastniški prevzem kmetije in vzpostavitvi mladega
prevzemnika kot nosilca kmetijskega gospodarstva, mora biti
opravljen najkasneje v 12 mesecih pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev,
– za datum lastniškega prevzema se šteje datum vložitve predloga za vpis lastnine v zemljiško knjigo,
– ob predložitvi vloge mora biti prevzeta celotna kmetija
s strani mladega kmeta, oziroma s strani mladega kmeta in
njegovega zakonca iz naslova zakonske ali izvenzakonske
skupnosti,
– upravičenec mora predložiti načrt gospodarjenja
kmetije najmanj za obdobje petih let od oddaje vloge na
javni razpis,
– kmetija mora biti ob oddaji vloge ekonomsko vitalna.
To pomeni, da mora iz kmetijskih dejavnosti, ki se odvijajo na
kmetijskem gospodarstvu dosegati letne prihodke vsaj v višini
minimalne bruto letne plače na zaposlenega v gospodarstvu.
Pri izračunu letnega prihodka kmetije iz kmetijske dejavnosti
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se morajo upoštevati podatki veljavnega Kataloga kalkulacij
za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji,
– kmetija mora ob oddaji vloge, oziroma najkasneje tri
leta po prejemu sredstev, izpolnjevati vse minimalne standarde glede higiene, okolja in dobrega počutja živali;
4. za 1 ha primerljivih kmetijskih površin iz četrte alinee
prejšnje točke se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov, ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, ali
– 4 ha pašnikov, ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, ali
– 0,2 ha pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod
ali jagodičja oziroma 0,1 ha proizvodnih površin pri pridelavi
gob, ali
– 8 ha gozdov, ali
– 5 ha gozdnih plantaž, ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
(6) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do
največ 5,000.000 SIT na upravičenca.
(7) Kriteriji za izbor vlog:
1. višina sredstev se določi na podlagi doseženih točk
pri ocenitvi prispelih vlog, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje in omejitve. Pri izbiri in ocenjevanju vlog se uporabljajo
sledeča merila:
– razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva,
– tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje,
– socialni vidiki kmetijskega gospodarstva,
– okoljski vidiki kmetijske proizvodnje,
– stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa
kmetijskega gospodarstva;
2. vsa merila se točkujejo. Kolikor na razpis prispe več
vlog kakor je razpoložljivih sredstev, imajo prednost pri izbiri
tiste vloge, ki bodo dosegle večjo število točk.
(8) Če je kmetijsko gospodarstvo za isti namen, za katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem členu, že pridobilo
državno pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev Republike
Slovenije, potem skupna višina dodeljenih državnih pomoči
ne sme presegati delež dodeljenih sredstev iz šestega odstavka tega člena.
10. člen
(pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne
nesreče ali izjemni pojavi)
(1) Predmet podpore je reševanje težkega socialnega
položaja kmetij v primeru naslednjih škodnih dogodkov:
a) smrt, nad 50% invalidnost ali več kot 6-mesečna nesposobnost za delo nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, ki predstavlja polno delovno moč na kmetiji;
b) nastanek škode na kmetiji, ki je nastala zaradi naravne nesreče ali izjemnega pojava. Kot naravno nesrečo
ali izjemen pojav se šteje nepredviden dogodek, povzročen
s strani narave in ga ni mogoče preprečiti. Prav tako se šteje
za izjemen pojav izbruh bolezni, rastlinske ali živalske, v primerih ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi ali
ko je zaradi pojava bolezni na kmetiji prepovedan promet z
živalmi oziroma je dovoljen le zakol živali.
(2) Pomoč iz tega člena se dodeli v dveh oblikah:
– kot enkratna pomoč v primeru smrti, v primeru invalidnosti ali več kot 6-mesečne nesposobnosti za delo na kmetiji,
kjer gre za osebo, ki predstavlja polno delovno moč na kmetiji
in to pomeni hud poseg v delovni proces na kmetiji,
– kot pomoč za premostitev težav, ki so nastale zaradi
naravnih nesreč ali izjemnih pojavov.
(3) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– enkratna finančna pomoč, ki predstavlja izpad delovne sile za čas enega leta,
– stroški storitev ter materiala, ki so potrebni za vzpostavitev stanja pred nastankom škodnega dogodka ali preusmeritev kmetije.
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(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so kmetije na
območju Republike Slovenije.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev ustreznega poročila o škodnem dogodku
(kot škodni dogodek se smatra dogodek pod a) ali b) iz prvega odstavka tega člena,
2. predložitev sanacijskega načrta kmetije in poročilo o
že dobljenih pomočeh,
3. nastanek škodnega dogodka po 1. januarju 2004,
4. stavbe in pridelki morajo biti zavarovani,
5. upravičenci morajo večino dohodka pridobiti iz kmetijske dejavnosti.
(6) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za pokrivanje
škod po drugih predpisih. Prav tako se ne pokriva izgube
dohodka.
(7) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša:
– v primerih iz točke a) prvega odstavka tega člena največ 1,000.000 SIT. Sredstva so nepovratna in se upravičencu
dodelijo in izplačajo na podlagi ustreznih dokumentov;
– v primerih iz točke b) prvega odstavka tega člena do
35% ocenjene škode (do 50% nepovratnih in do 50% povratnih sredstev), razen v primeru bolezni BSE, kjer znaša delež
dodeljenih sredstev do 100% ocenjene škode (nepovratna
sredstva) in se sredstva lahko namenijo za zamenjavo črede ali preusmeritev kmetije. Sredstva se dodelijo na osnovi
predloženih dokumentov in izplačajo na osnovi predloženih
računov.
(8) Višina vseh prejetih sredstev ne sme presegati višine ugotovljene škode.
7. Proračunska postavka 1473 ukrep – Skupni nameni:
Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma
živil
11. člen
(pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil)
(1) Predmet podpore so:
– sofinanciranje strokovnih programov na mednarodnih
kmetijsko živilskih sejmih in organizacije specializiranih sejmov s področja kmetijstva in živilske industrije v Republiki
Sloveniji,
– sofinanciranje predstavitve slovenskega kmetijstva in
živilsko-predelovalne industrije na sejmih v tujini,
– sofinanciranje aktivnosti informiranja in promocije
kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji in v
tujini.
(2) Upravičenci do sredstev so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, nevladne, neprofitne organizacije,
registrirane v skladu s predpisom, ki ureja društva, gospodarska interesna združenja, ki združujejo živilsko industrijo v
Republiki Sloveniji, registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo
gospodarske družbe.
(3) Upravičljivi stroški za namen iz prve alinee prvega
odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri organizaciji in
izvedbi sejmov, strokovnih posvetov, predavanj, okroglih miz,
strokovnih razstav, predstavitev ali tekmovanj, pri čemer se
kot upravičljiv strošek upošteva ureditev ali najem prostorov
za sejemsko dejavnost in za predavanja, tekmovanja, strokovne razstave, stroški predavateljev, stroški, ki so vezani na
razstavne eksponate (transport, ureditev pogojev za postavitev razstavnih eksponatov) in izdelava strokovnih materialov
(tiskani, video materiali, panoji).
(4) Upravičljivi stroški za namen iz druge alinee prvega
odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri najemu, ureditvi ter uporabi razstavnega prostora za svojo predstavitev
na sejmu, potni stroški in stroški bivanja v času sejma, priprava in tisk promocijskega materiala, kot so plakati, tiskani
materiali ter stroški, ki nastanejo z udeležbo na strokovnih
konferencah v okviru sejma, kot so kotizacije, priprave predstavitvenih gradiv.
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(5) Upravičljivi stroški za namen iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri izdelavi oziroma pripravi različnih aktivnosti informiranja in promocije
kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji in v
tujini, distribucijo in predvajanjem naslednjih sklopov informiranja in oglaševanja:
– priprava oglaševalskih akcij in izdelava celostne podobe, vključno s promocijskim materialom,
– spletne strani,
– medijske aktivnosti,
– družabne in družbeno-informativne dejavnosti.
(6) Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– za namen iz prve alinee prvega odstavka tega člena
mora upravičenec priložiti potrdilo o registraciji vlagatelja,
program strokovnih prireditev, organiziranih v sklopu mednarodnih kmetijsko živilskih sejmov in specializiranih sejmov
s področja kmetijstva in živilske industrije v Sloveniji, dokazilo
o zagotovitvi lastnega deleža sredstev vlagatelja;
– za namen iz druge alinee prvega odstavka tega člena mora upravičenec priložiti potrdilo o registraciji vlagatelja,
specifikacijo celotnih stroškov predstavitve s finančnimi dokazili o vseh izvedenih dejavnostih, katere se v skladu s to
uredbo lahko uveljavlja kot upravičljive stroške za sofinanciranje, natančen opis sejemske predstavitve z zadanimi in
uresničenimi cilji predstavitve, opis udeležbe na ob sejemskih
dejavnostih (konferencah, simpozijih…), dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev s strani vlagatelja;
– za namen iz tretje alinee prvega odstavka tega člena
morajo biti akcije informiranja in promocije naravnane tako,
da se promovirajo izdelki s priznanimi označbami kakovosti
s slovenskim poreklom doma in v tujini med čim več ciljnimi
javnostmi in hkrati informirajo potrošnika o različnih kategorijah posameznih izdelkov in spremembah, ki jih prinaša
harmonizacija zakonodaje na področju posamezne panoge
živilske industrije. Cilj promocijskih akcij mora biti večja prepoznavnost omenjenih izdelkov ter uveljavitev izdelkov tako
v Republiki Sloveniji kot tudi na notranjem trgu EU. Akcije informiranja in promoviranja morajo zagotoviti tudi obveščanje
o zdravem načinu prehranjevanja in o sistemih in predpisih,
ki zagotavljajo varno in kakovostno hrano.
(7) Za namene iz tretje alinee prvega odstavka tega
člena mora vlagatelj izkazati, da je bil za izvedbo aktivnosti
informiranja in promocije izbran izvajalec, ki ima ustrezne reference pri podobnih projektih in je bil ob izpolnjevanju vseh
predpisanih pogojev najcenejši. Promocijski in informativni
material, izdelan v sklopu teh aktivnosti, ne sme biti predmet
prodaje. Priloženo mora biti potrdilo o registraciji in aktivnem
delovanju vlagatelja ter dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev vlagatelja v višini do najmanj 50% upravičljivih
stroškov. Iz izbranega programa kampanje mora biti razvidna
specifikacija skupnih stroškov programa promocije in informiranja, posameznih aktivnosti v okviru programa ter okviren
terminski plan izvedbe posameznih komunikacijskih akcij.
(8) Merila za ocenjevanje vlog so:
1. za namen iz prve alinee prvega odstavka tega člena:
– obseg strokovnega programa v času trajanja priglašenih sejmov (število strokovnih prireditev v času trajanja
sejma),
– argumentirana in dejansko obračunana finančna
sredstva, namenjena za organizacijo strokovnih programov
s strani organizatorja,
– pomembnost sejemske prireditve v nacionalnem in
mednarodnem okviru (število držav, iz katerih so razstavljavci, število razstavljavcev, domačih in tujih),
– ocenjen obisk sejemske prireditve (podatki, podani s
strani organizatorja),
– ocenjen obisk strokovnega programa (podatki, podani
s strani organizatorja);
2. za namen iz druge alinee prvega odstavka tega
člena:
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– sejemska predstavitev je skupna za čim večje število
slovenskih pridelovalcev, predelovalcev in drugih institucij,
– sejemska predstavitev je skupna za čim večje število
slovenskih prehrambenih proizvodov,
– argumentirana in dejansko prikazana finančna sredstva, namenjena za organizacijo skupne sejemske predstavitve s strani organizatorja predstavitve,
– razpoložljivost spremljajočega promocijskega materiala,
– velikost predstavitvenega sejemskega prostora,
– aktivna strokovna udeležba slovenskih predstavnikov
na čim več obsejemskih dejavnostih (konferencah, simpozijih…);
3. za namen iz tretje alinee prvega odstavka tega člena:
– povezan nastop gospodarskih subjektov s področja
pridelave in predelave ter skupna vlaganja,
– sporočila promocijskih aktivnosti morajo biti pozitivno
naravnana in naj obveščajo, da ima proizvod posebne lastnosti, ki so pogoj za pridobitev uradnih zaščitnih znakov (geografsko poreklo, geografska označba, tradicionalen ugled,
ekološki proizvod, integriran proizvod, višja kakovost),
– celostno informiranje potrošnikov o različnih kategorijah posameznih izdelkov, spremembah, ki jih prinaša
harmonizacija zakonodaje, ter o sistemih in predpisih, ki
zagotavljajo varno in kakovostno hrano,
– akcije informiranja in promocije pokrivajo čim večji
spekter ciljnih javnosti,
– obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja oziroma
o tem, kaj konkretne posebne lastnosti proizvoda pomenijo
za zdravje in življenje ljudi.
(9) Višina sofinanciranja za ukrepe iz tega člena znaša
največ do 50% upravičljivih stroškov. Podpore se dodeljujejo
do porabe za ta namen razpoložljivih sredstev.
(10) Skupna višina dovoljene državne pomoči iz vseh
javnih virov za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
oziroma živil znaša do 50% upravičljivih stroškov.
8. Proračunska postavka 1458 – ukrep:
Obnova vasi
12. člen
(obnova vasi)
(1) Predmet podpore so investicije:
1. v ureditev prostora ali obnovo objektov v vasi, ki
spadajo med naložbe v javnem interesu,
2. v obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov
(kozolci, mlini, žage, kašče itd.) v smislu obnove stavbne
dediščine, vendar investicija ne sme povzročiti povečanja
proizvodnih zmogljivosti.
(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroške novogradnje ali adaptacije nepremičnin, ki
vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških
del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, keramičarska,
mizarska, parketarska, pleskarska, ključavničarska, vodovodna in inštalaterska dela, dodatna dela;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu
mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s
projektom (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov.
(3) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb,
– nakup opreme,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
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– stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in
najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,
nakup patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov,
– stroške promocije.
(4) Upravičenci do podpor iz 1. točke prvega odstavka
tega člena so občine, iz 2. točke prvega odstavka tega člena
pa kmetije na območju Republike Slovenije.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz 1. točke prvega odstavka tega člena za občine so:
1. vas oziroma objekt mora biti vključen v program
celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi (v nadaljnjem
besedilu: CRPOV), v program vinskih turističnih cest (v
nadaljnjem besedilu: VTC) ali v druge razvojne programe
podeželja;
2. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja;
3. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programih podeželja;
4. predložen mora biti investicijski program v skladu
s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja;
5. predložen mora biti finančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev;
6. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega
deleža sredstev;
7. soglasje ministrstva, pristojnega za finance;
8. predmet investicije mora biti v lasti lokalne skupnosti;
9. investicija ne sme biti začeta pred izdajo odločbe o
dodelitvi sredstev in soglasja ministrstva za finance.
(6) Sredstva iz tega člena se občinam izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo, katerega podlaga so gradbene situacije potrjene s strani nadzornega organa in upravičencev,
oziroma računov, potrjenih s strani upravičencev.
(7) Pogoji za pridobitev podpor iz 2. točke prvega odstavka tega člena za kmetije so:
1. vpisane morajo biti v register kmetijskih gospodarstev;
2. nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma družinski
član nosilca kmetije mora biti pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet;
3. nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno
prebivališče na naslovu kmetije;
4. vas oziroma objekt mora biti vključen v program
CRPOV ali VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;
5. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja;
6. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta
CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;
7. upravičenec mora priložiti soglasje lastnika oziroma
morebitnih solastnikov kmetije za izvedbo investicije;
8. predložiti mora izdelan poslovni načrt kmetije;
9. predložen mora biti finančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev;
10. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega
deleža sredstev;
11. investicija ne sme biti začeta pred izdajo odločbe o
dodelitvi sredstev;
12. predložitev kulturnovarstvenega soglasja, v primeru, da je kmetija oziroma stavba evidentirana kot kulturna
dediščina.
(8) Sredstva iz tega člena se kmetijam izplačajo na
podlagi plačanih računov ali plačanih in s strani nadzornega
organa potrjenih gradbenih situacij.
(9) Višina podpore iz tega člena znaša do 50% upravičljivih stroškov. Za namene iz 1. točke prvega odstavka tega
člena znaša največ 8,000.000 SIT in največ 4,000.000 SIT
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za namene iz 2. točke prvega odstavka tega člena. Najnižja
priznana vrednost investicije mora presegati 2,000.000 SIT.
(10) V primeru, da so upravičenci kmetije, skupna višina
dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za namen
ohranjanja arheoloških ali zgodovinskih značilnosti ohranjanje neproizvodnjih oziroma negospodarskih objektov sme
znašati do 100% upravičljivih stroškov, v primeru ohranjanja
gospodarskih objektov v smislu stavbne dediščine, ki ne
povečujejo proizvodne zmogljivosti, ne sme presegati 60%
upravičljivih stroškov oziroma 75% upravičljivih stroškov na
območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo.
9. proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni
programi za razvoj podeželskih ekonomij
13. člen
(promocija, pomembna za razvoj podeželja)
(1) Predmet podpore je izdelava promocijskega in informacijskega materiala, pomembnega za razvoj podeželja na
celotnem območju Republike Slovenije.
(2) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so:
– priprava, oblikovanje in tiskanje gradiv.
(3) Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje višine priznane vrednosti za posamezno vrsto promocije, ki se
objavi v javnem razpisu. Podpore iz tega člena se ne dodelijo
za plačilo davkov.
(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so:
– za projekte iz 1. točke petega odstavka tega člena
pravne osebe, ki za potrebe svojih članov ali svoje dejavnosti
opravljajo promocijo, pomembno za kmetijstvo ali razvoj podeželja, ter imajo sedež na območju Republike Slovenije,
– za projekte iz 2. točke petega odstavka tega člena
občine oziroma izvajalska organizacija pooblaščena s strani
občin, vključene v CRPOV, VTC ali druge razvojne programe
podeželja, v katerih je izvajanje teh programov že v teku.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. projekt mora biti pomemben za razvoj kmetijstva in
podeželja na nacionalnem oziroma regionalnem nivoju, v
smislu podpore trženju kmetijskih pridelkov na domu, turistični dejavnosti na kmetiji itd., ali
2. projekt mora biti v skladu s prioriteto v programu
CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja, ki
so že v teku;
3. v primeru promocije dejavnosti na območju CRPOV,
VTC ali drugih razvojnih programov podeželja mora projekt
zajemati celo območje;
4. predložitev dokazila o zagotovitvi lastnega deleža
sredstev končnega koristnika ukrepa v primeru promocije
tržnih izdelkov;
5. promocijski in informacijski material ne sme biti predmet prodaje.
(6) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do
50% upravičljivih stroškov.
(7) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh
javnih virov za promocijo ne sme presegati 50% upravičljivih
stroškov.
10. Proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva
14. člen
(razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva)
(1) Predmet podpore so:
1. novogradnje in rekonstrukcija nekategoriziranih cest
(dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, ceste v
zasebni lasti);
2. izgradnja, ureditev in oprema tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture (učne, gozdne, jahalne,
kolesarske, pohodniške poti in druge v javni rabi);
3. oprema in označitev območij VTC;
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4. ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo:
– posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov,
– novogradnja vodovodnih sistemov;
5. izgradnja in ureditev poljskih poti na območju izvedbe
komasacij, uvedenih od leta 2000 naprej.
(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega odstavka vključujejo:
– v primeru 1. točke prejšnjega odstavka so vključeni
stroški izvedbe ene ali več od naštetih gradbenih in obrtniških
del: preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje,
betonska, zidarska, tesarska ter dodatna dela; pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala,
prevoza in opravljenih del),
– v primeru 2. točke prejšnjega odstavka so vključeni
stroški izvedbe ene ali več od naštetih gradbenih in obrtniških
del: preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje,
betonska, zidarska, tesarska ter dodatna dela; pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala,
prevoza in opravljenih del); nakup, izdelava, prevoz in montaža signalizacijske opreme (informacijske, usmerjevalne in
druge oznake) ter ostale opreme za razgledišča, izhodiščne
in informacijske točke, prostorov za počitek – klopi, sanitarije,
koši za smeti in drugo,
– v primeru 3. točke prejšnjega odstavka so vključeni
stroški nakupa, izdelave, prevoza in montaže signalizacijske
opreme (informacijske, usmerjevalne in druge oznake),
– v primeru 4. točke prejšnjega odstavka so vključeni
stroški izvedbe ene ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: preddela, zemeljska, tesarska, betonska in armirano betonska dela, zidarska, kanalizacijska, ključavničarska,
kleparska, pleskarska, keramična dela in nakup, prevoz in
montaža elektro in strojne opreme za vodohram, vodovod,
črpališče ter naprav za pripravo pitne vode; pri posameznih
gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala,
prevoza in opravljenih del),
– v primeru 5. točke prejšnjega odstavka so vključeni
stroški izvedbe ene ali več od naštetih gradbenih in obrtniških
del: preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje,
betonska ter dodatna dela; pri posameznih gradbenih in
obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali
stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del),
– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s
projektom (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov.
(3) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in
najema itd.);
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške promocije.
(4) Upravičenci do podpor iz 2., 3. in 5. točke prvega
odstavka tega člena so občine, za 1., 2. in 4. točko prvega
odstavka tega člena pa kmetijska gospodarstva.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena za občine so:
a) v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena:
1. upravičenci morajo biti na območjih CRPOV, VTC ali
drugi razvojnih programov podeželja,
2. investicija mora biti vključena v razvojni program
CRPOV, VTC ali drugega razvojnega programa podeželja,
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3. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta
CRPOV, VTC ali programskega odbora drugega razvojnega
programa podeželja,
4. investicija se izvaja izven naselja s statusom mesta,
5. predložen mora biti investicijski program ali dokument
identifikacije investicijskega projekta, izdelan v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja,
6. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja,
7. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega
deleža sredstev,
8. soglasje ministrstva, pristojnega za finance,
9. skupna vrednost investicij posameznega upravičenca
mora znašati vsaj 2,000.000 SIT,
10. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo, katerega podlaga so gradbene situacije, potrjene s
strani nadzornega organa in upravičencev, oziroma računov,
potrjenih s strani upravičencev,
11. predloženo mora biti dokazilo, da so bila dela ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
12. investicija ne sme biti začeta pred izdajo odločbe o
dodelitvi sredstev in soglasja ministrstva za finance,
13. predmet investicije mora biti v lasti lokalne skupnosti;
b) v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena:
1. vlogo za pridobitev sredstev predloži ena od občin v
imenu ostalih občin na območju VTC,
2. predložen mora biti program označitve z detajli za
celotno območje VTC oziroma elaborat s popisom del za izvedbo opreme ter ureditve,
3. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja,
4. predložena finančna konstrukcija razdelitve stroškov
po posameznih občinah,
5. soglasje ministrstva, pristojnega za finance,
6. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega
deleža sredstev,
7. predloženo mora biti soglasje projektnega sveta
VTC,
8. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo, katerega podlaga so gradbene situacije potrjene s
strani nadzornega organa in upravičencev oziroma računov,
potrjenih s strani upravičencev,
9. predložen mora biti investicijski program ali dokument
identifikacije investicijskega projekta, izdelan v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja,
10. predloženo mora biti dokazilo, da so bila dela ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
11. investicija ne sme biti začeta pred izdajo odločbe o
dodelitvi sredstev in soglasja Ministrstva za finance;
c) v primeru iz 5. točke prvega odstavka tega člena:
1. predložena mora biti pravnomočna odločba o uvedbi
komasacije ali predpis o uvedbi komasacije,
2. predložen mora biti investicijski program ali dokument
identifikacije investicijskega projekta, izdelan v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja,
3. predložena mora biti projektna dokumentacija, izdelana v skladu z določbami zakona, ki določa graditve
objektov ter predpisom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije,
4. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega
deleža občine,
5. predloženo mora biti soglasje Ministrstva za finance,
6. predloženo mora biti dokazilo, da so bila dela ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
7. predložena mora biti izjava upravičenca, da za to
naložbo še ni prejel finančnih sredstev MKGP,
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8. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo, katerega podlaga so gradbene situacije, potrjene s strani
nadzornega organa in upravičencev, oziroma računov, potrjenih s strani upravičencev,
9. investicija ne sme biti začeta pred izdajo odločbe o
dodelitvi sredstev in soglasja Ministrstva za finance.
(6) Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu za kmetijska gospodarstva so:
1. upravičenci morajo biti na območjih CRPOV, VTC ali
drugih razvojnih programih podeželja;
2. investicija mora biti vključena v CRPOV, VTC ali
drugih razvojnih programov podeželja;
3. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta
CRPOV, VTC ali programskega odbora drugega razvojnega
programa podeželja;
4. investicija se izvaja izven naselja s statusom mesta;
5. v primeru oskrbe z vodo je potrebno priložiti potrdilo
o ustreznosti kvalitete pitne vode;
6. kmetijsko gospodarstvo, ki je fizična oseba, mora
predložiti poslovni načrt (poslovni načrt mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije);
7. kmetijsko gospodarstvo, ki je pravna oseba, mora
predložiti investicijski program v skladu s predpisi, ki urejajo
enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (investicijski program mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije);
8. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja;
9. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v stečajnem
postopku ali v postopku prisilne poravnave (velja za pravne
osebe in samostojne podjetnike posameznike);
10. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega
deleža sredstev;
11. skupna vrednost investicij mora znašati vsaj
2,000.000 SIT;
12. sredstva iz tega člena se izplačajo na podlagi plačanih računov ali plačanih in s strani nadzornega organa
potrjenih gradbenih situacij;
13. investicija ne sme biti začeta pred izdajo odločbe o
dodelitvi sredstev.
(7) Delež dodeljenih sredstev znaša do 30% upravičljivih stroškov oziroma v primeru 1. točke prvega odstavka
tega člena največ 10,000.000 SIT, v primeru 2. točke prvega odstavka tega člena največ 3,000.000 SIT, v primeru
4. točke prvega odstavka tega člena največ 15,000.000 SIT
in v primeru 5. točke prvega odstavka največ 10,000.000 SIT.
V primeru 3. točke prvega odstavka tega člena znaša delež
dodeljenih sredstev do 50% priznanih stroškov investicije.
(8) V primeru, da je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh
javnih virov za razvoj infrastrukture, povezane z razvojem
kmetijstva, ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter
40% na ostalih območjih.
11. Proračunska postavka 2556 – ukrep:
Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in
interesnemu združevanju
15. člen
(podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in
interesnemu združevanju)
(1) Predmet podpore je sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom za pomoč pri izvajanju
strokovnih prireditev, informiranju na terenu in usposabljanju
kmetov, ki so registrirana in delujejo na območju Republike
Slovenije.
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(2) Upravičljivi stroški iz tega člena so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem
prostorov, oziroma nakup opreme),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah,
– stroški povezani z izobraževanjem in usposabljanjem
članstva (najemnine prostorov, honorarji predavateljem, materialni stroški povezani z izvedbo izobraževanja),
– stroški povezani s predstavitvijo svoje dejavnosti
(materialni stroški predstavitev na sejmih, pri organizaciji
demonstracij in razstav, izdelava in transfer predstavitvenih
gradiv).
(3) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev dokazil o zastopanosti čim večjega števila
aktivnega članstva;
2. predložitev dokazil o zagotavljanju čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti;
3. predložitev dokazil o zagotavljanju pomoči kmetijskim
gospodarstvom na področju izobraževanja;
4. delovati morajo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.
(4) Upravičenci do sredstev po tem členu so:
a) nevladne organizacije: Zveza slovenske podeželske
mladine, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije;
b) pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom,
ki ureja društva, ter so registrirane in delujejo na območju
Republike Slovenije: društva, zveze društev in združenja na
področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
(5) Upravičenci iz točke a) prejšnjega odstavka predložijo vlogo na obrazcu, ki ga pridobijo na AKTRP.
(6) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do
50% upravičljivih stroškov.
(7) Delež dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih
virov za namene iz tega člena znaša do 100% upravičljivih
stroškov, kot so stroški organizacije izobraževanja in usposabljanja, organizacije tekmovanj, razstav in sejmov. Na posameznega upravičenca iz točke b) četrtega odstavka tega
člena, skupni znesek pomoči iz vseh javnih virov v obdobju
treh let, ne sme presegati 100.000 EUR.
12. Proračunska postavka 5853 – ukrep:
Programi podpor za prestrukturiranje živilstva
16. člen
(programi podpor za prestrukturiranje živilstva)
(1) Podpore investicijam, v okviru tega ukrepa, bodo
prispevale k izboljšanju in racionalizaciji predelave živilskih
proizvodov ter tako prispevale k povečanju konkurenčnosti
in dodane vrednosti teh proizvodov.
(2) Investicije zadevajo predelavo in trženje živilskih
proizvodov, primernih za človeško prehrano in prehrano
živali (razen proizvodov iz rib, proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode in aktivnosti znotraj
sektorja sladkorja) in spadajo v naslednje sektorje: meso,
mleko, žita in druge rastline, ki se uporabljajo v mlinski industriji, vino, sadje, zelenjava, krompir, rastlinsko olje, jajca,
med in hrana za živali.
(3) Upravičene investicije so:
– izgradnja, nakup ali obnova nepremičnin z izjemo
nakupa zemljišč;
– nakup novih strojev in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov in svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in licenc
(stroški iz te alinee so dodatni stroški k stroškom iz prve in
druge alinee tega odstavka in štejejo za upravičene stroške
do zgornje meje 12% teh stroškov).
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(4) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska,
betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska,
kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije);
– stroški nakupa nepremičnin, to je že zgrajenih zgradb
in zemljišč, na katerih so zgrajene, če obstaja neposredna
povezava med nakupom in ciljem zadevne investicije;
– oprema (oprema za sprejem surovin, oprema za predelavo in proizvodnjo izdelkov (obdelava, priprava, dodelava, konzerviranje…), oprema za pakiranje in embaliranje,
oprema za nadzor in obvladovanje kakovosti, oprema za
skladiščenje, oprema za odpremo, laboratorijska oprema,
računalniška oprema s programi ter naprave za zmanjšanje
obremenjenosti okolja s proizvodnjo);
– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z
investicijo (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup
patentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov investicije.
(5) Podpore se ne dodelijo za:
– investicije na ravni trgovine,
– investicije v predelavo ali trženje proizvodov iz tretjih
držav. Za tretje države se štejejo države izven teritorija Evropske unije,
– nakup rabljene opreme,
– investicije, katerih cilj je povečati proizvodnjo, razen
če obstajajo zadostna dokazila, da za zadevne proizvode
obstajajo prodajne možnosti,
– investicije, ki spadajo v okvir programov podpor organizacij proizvajalcev v okviru tržnih redov,
– investicije, ki spadajo v okvir ukrepov za podporo raziskovalnih projektov, ukrepov za promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepov za preprečevanje bolezni živali,
– za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja, ki zajemajo tudi stroške vzdrževanja in najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške konverzije in tečajne izgube,
– investicije upravičencev, ki so v finančnih težavah,
v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
likvidacije.
(6) Upravičenci do sredstev iz tega člena so pravne
osebe in fizične osebe s prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje predelovalne
dejavnosti v okviru naslednjih sektorjev: meso, mleko, žita
in druge rastline, ki se uporabljajo v mlinski industriji, vino,
sadje, zelenjava, krompir, rastlinsko olje, jajca, med in hrana
za živali.
(7) Podpora se dodeli za financiranje investicij:
– za katere vlagatelj predloži poslovni načrt investicije, ki vključuje osnovne podatke o investitorju, podatke o
investiciji, analizo trga, časovni potek investicije, stroške
investicije, vire financiranja, ekonomsko analizo investicije.
Podrobna vsebina in zahtevane priloge (dokazilo o registraciji, gradbena dokumentacija, dokazilo o finančnem stanju,
strokovna ocena vpliva na okolje, in podobno) se določijo
z razpisom;
– za katere je možno dokazati ekonomsko upravičenost
(interna stopnja donosnosti višja kot 8%);
– kjer predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne standarde na področju okolja, higiene in dobrega počutja
živali ali bodo izpolnjevali ustrezne standarde ob zaključku
investicije;
– ki prispevajo k izboljšanju položaja zadevnega sektorja primarne kmetijske proizvodnje;
– za katere obstajajo zadostna dokazila, da za zadevne
proizvode obstaja primerno tržišče;
– ki niso bile začete pred izdajo odločbe o dodelitvi
sredstev.
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(8) Projekt se izbere na podlagi opredeljenih meril za
izbor. Načela na katerih bodo temeljila ta merila so:
– proizvodnja proizvodov višje kakovosti in skrb za
varstvo potrošnikov,
– vpliv na primarno kmetijsko proizvodnjo (% dolgoročnih pogodb o odkupu ali ocena tega vpliva na temelju
ustreznih analiz),
– vpliv na okolje (pozitiven vpliv na okolje),
– kazalniki uspešnosti poslovanja (izmerjena na podlagi
ekonomskih kazalnikov),
– regionalno pokritje (oddaljenost od najbližjega predelovalnega obrata s podobnim tipom proizvodnje),
– prisotnost na in izven trgov Evropske unije.
(9) Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih
sredstev:
A) V primeru, da se investicija nanaša na predelavo in
trženje živilskih proizvodov, pri kateri je proizvod, ki nastane s
tem postopkom, prav tako kmetijski proizvod, bo najvišja podpora znašala 50% upravičenih stroškov investicije, ob tem da
je najnižji znesek pomoči 5,900.000 SIT. Projekti s skupno
investicijsko vrednostjo nižjo od 11,800.000 SIT so izvzeti iz
dodelitve podpor v okviru tega ukrepa. Pri izračunu deležev
in zneskov odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški
investicije. Upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
B) V primeru, da se investicija nanaša na predelavo in
trženje živilskih proizvodov, pri kateri proizvod, ki nastane s
tem postopkom ni kmetijski proizvod, se upošteva pravilo »de
minimis«, kar pomeni da podpora ne sme presegati 100.000
EUR na upravičenca v obdobju treh let.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV –
NACIONALNI DEL
17. člen
(postopek in dodelitev sredstev)
(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ali na podlagi neposrednih vlog
za dodelitev sredstev v primeru ukrepa iz točke a) četrtega
odstavka 15. člena.
(2) O dodelitvi sredstev po tej uredbi odloča predstojnik
AKTRP. AKTRP izvede javni razpis in v njem podrobneje
obrazloži pogoje, določi kriterije ter način uveljavljanja in
koriščenja sredstev. V primeru ukrepa iz točke a) četrtega
odstavka 15. člena te uredbe, predstojnik AKTRP izda odločbo o dodelitvi sredstev neposredno na podlagi vloge. Vloge
je potrebno poslati priporočeno na naslov AKTRP, Dunajska
160, Ljubljana.
(3) V primerih ukrepa iz 10. člena te uredbe se sredstva
dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga skupno objavita in
izvedeta AKTRP in Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
(v nadaljnjem besedilu: javni sklad). V tem primeru morajo
vlagatelji vloge na javni razpis predložiti v dveh izvodih.
(4) AKTRP in javni sklad morata pridobiti soglasje
MKGP na vsebino javnih razpisov in razpisne dokumentacije najmanj en teden pred oddajo v objavo v Uradni list
Republike Slovenije.
(5) Poročilo o izvajanju javnih razpisov, višini dodeljenih
sredstev po upravičencih ter namenih je AKTRP dolžna dostaviti na MKGP sedem dni po izdaji odločb o dodelitvi sredstev ter sedem dni po realizaciji izplačila upravičencem.
18. člen
(imenovanje komisije za pregled in oceno vlog)
(1) Vloge, prispele na AKTRP, pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje predstojnik AKTRP v soglasju z
ministrom. Komisijo sestavljajo vsaj eden predstavnik MKGP,
predstavnik AKTRP in eden ali več zunanjih članov.
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(2) V komisijo za pregled in ocenitev vlog iz 6. člena
te uredbe se mora imenovati tudi strokovnjak iz Geodetske
uprave Republike Slovenije.
(3) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena
komisijo imenujeta predstojnik AKTRP in predsednik uprave
javnega sklada, v soglasju z ministrom. Komisijo sestavljajo
vsaj en predstavnik MKGP, predstavnik AKTRP, predstavnik
javnega sklada in eden ali več zunanjih članov.
(4) O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik,
ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– primerjalno analizo prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog,
z navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do sredstev po tej uredbi in
predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu
upravičencu,
– pripombe.
(5) Zapisnik iz prejšnjega odstavka podpišejo vsi člani
komisije. Po končanem delu komisija o predlogu seznani
AKTRP in MKGP. Komisija iz tretjega odstavka tega člena
o predlogu seznani predstojnika AKTRP, MKGP ter javni
sklad.
(6) Zunanji člani komisije so upravičeni do potnih stroškov in sejnine, v primeru priprave strokovnega mnenja pa
tudi do plačila za opravljeno delo. Višino sejnine ter višino
plačila za opravljeno delo določi predstojnik AKTRP.
19. člen
(odločitev o vlogah)
(1) Prepozno prispele vloge se zavržejo. Vlagatelje
nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki je
določen v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj
v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti,
se zavržejo.
(2) Na podlagi zapisnika komisije iz prvega in tretjega
odstavka prejšnjega člena, odloči o vloženih zahtevkih predstojnik AKTRP v roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
(3) O dodelitvi sredstev, ki jih dodeli Javni sklad, odloči
Uprava Javnega sklada v roku 60 dni po izteku razpisnega
roka.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka mora biti odločitev o dodelitvi sredstev za posamezno vlogo usklajena med
AKTRP in javnim skladom, pri čemer javni sklad za vsak odobren kredit zagotavlja, da z njim ni bila presežena skupna
dovoljena višina državnih pomoči.
(5) Zoper odločbo AKTRP je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno
poslati priporočeno po pošti na AKTRP. O pritožbi odloči
minister. Zoper odločbo ministra ni pritožbe, možen pa je
upravni spor.
20. člen
(sklenitev pogodb)
(1) Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz drugega
odstavka 17. člena te uredbe AKTRP sklene z upravičenci
pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev.
(2) Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz tretjega
odstavka 17. člena te uredbe javni sklad sklene z upravičenci
pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev.
21. člen
(oblika dodeljenih sredstev)
(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se sredstva za namene iz 10. člena te uredbe dodelijo kot nepovratna sredstva
MKGP in povratna sredstva javnega sklada.
22. člen
(vlagatelji v imenu upravičencev)
(1) Vlagatelji, ki sredstva pridobijo v imenu upravičencev, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
(2) Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila
sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega ali pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje
trgovske mreže.
(3) Za uveljavljanje sredstev lahko vlagatelj upravičencu
zaračuna stroške poslovanja največ v višini 1% od pridobljenih sredstev.
23. člen
(omejitev sredstev)
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen
samo iz enega ukrepa po tej uredbi.
(2) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva
Evropske unije. Skupna višina dodeljenih javnih sredstev Republike Slovenije ne sme presegati višine dovoljene državne
pomoči za posamezen ukrep, naveden v tej uredbi.
(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja
Republike Slovenije.
24. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Upravičenec, ki po tej uredbi prejme sredstva za
določen namen, mora opravljati dejavnost, za katero so mu
bila sredstva dodeljena, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem
izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih
sprememb oziroma odtujiti investicije, investicije pa ne sme
uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
(2) Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji
neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe
kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo v primeru višje sile. Za višjo silo se šteje, če nastanejo
in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in
katerih posledic ni mogoče odvrniti:
– kmetova smrt,
– dolgoročna poklicna nezmožnost kmeta,
– razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva,
če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta
zaveza,
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko
zemljišče gospodarstva,
– nenamerno uničenje objektov za živino na kmetijskem
gospodarstvu,
– epidemično bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino
ali njen del.
(4) O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora
upravičenec nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih
dneh obvestiti organ, ki je vodil postopek.
25. člen
(vrnitev sredstev)
(1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva
pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del
ni izvršil v skladu z investicijskim programom, mora vrniti
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vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za
dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja
ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
26. člen
(obrazec)
Za obrazce iz te uredbe štejejo obrazci iz predpisa, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, če ta
uredba ne določa drugače.
27. člen
(hramba dokumentacije)
Upravičenci, ki so pridobili sredstva na podlagi te uredbe, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve
sredstev.
IV. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE,
SOFINANCIRANI IZ USMERJEVALNEGA ODDELKA
EVROPSKEGA KMETIJSKEGA USMERJEVALNEGA IN
JAMSTVENEGA SKLADA
28. člen
(vrste ukrepov)
V okviru izvajanja kmetijske strukturne politike, sofinancirane iz usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada, se sredstva namenijo za naslednje ukrepe:
1. izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov;
2. naložbe v kmetijska gospodarstva;
3. diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki
so blizu kmetijstvu – alternativni dohodkovni viri;
4. trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov.
29. člen
(izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov)
(1) Podpore investicijam, v okviru tega ukrepa, bodo
prispevale k izboljšanju in racionalizaciji predelave in trženja
kmetijskih proizvodov ter tako prispevale k povečanju konkurenčnosti in dodane vrednosti teh proizvodov.
(2) Investicije zadevajo predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov, primernih za človeško prehrano in prehrano živali
(razen proizvodov iz rib, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode in aktivnosti znotraj sektorja sladkorja) in spadajo v naslednje sektorje: meso, mleko,
žita in druge rastline, ki se uporabljajo v mlinski industriji,
vino, sadje, zelenjava, krompir, rastlinsko olje, jajca, med in
hrana za živali. Podpora se dodeli le za tiste investicije, ki
se nanašajo na predelavo kmetijskih proizvodov, pri kateri
je proizvod, ki nastane s tem postopkom prav tako kmetijski
proizvod.
(3) Upravičene investicije so:
– izgradnja, nakup ali obnova nepremičnin z izjemo
nakupa zemljišč;
– nakup novih strojev in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov in svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in licenc
(stroški iz te alinee so dodatni stroški k stroškom iz prve in
druge alinee tega odstavka, in štejejo za upravičene stroške
do zgornje meje 12% teh stroškov).
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(4) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska,
betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska,
kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije);
– stroški nakupa nepremičnin, to je že zgrajenih zgradb
in zemljišč, na katerih so zgrajene, če obstaja neposredna
povezava med nakupom in ciljem zadevne investicije;
– oprema (oprema za sprejem surovin, oprema za predelavo in proizvodnjo izdelkov (obdelava, priprava, dodelava, konzerviranje,…), oprema za pakiranje in embaliranje,
oprema za nadzor in obvladovanje kakovosti, oprema za
skladiščenje, oprema za odpremo, laboratorijska oprema,
računalniška oprema s programi ter naprave za zmanjšanje
obremenjenosti okolja s proizvodnjo);
– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z
investicijo (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup
patentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov investicije.
(5) Podpore se ne dodelijo za:
– investicije na ravni trgovine,
– investicije v predelavo ali trženje proizvodov iz tretjih
držav,
– nakup rabljene opreme,
– investicije, katerih cilj je povečati proizvodnjo, razen
če obstajajo zadostna dokazila, da za zadevne proizvode
obstajajo prodajne možnosti,
– investicije, ki spadajo v okvir programov podpor organizacij proizvajalcev v okviru tržnih redov,
– investicije, ki spadajo v okvir ukrepov za podporo raziskovalnih projektov, ukrepov za promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepov za preprečevanje bolezni živali,
– za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja, ki zajemajo tudi stroški vzdrževanja in najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške konverzije in tečajne izgube,
– investicije, katerih izvedba se je pričela pred izdajo
odločbe o dodelitvi sredstev,
– investicije upravičencev, ki so v finančnih težavah,
v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
likvidacije.
(6) Do sredstev iz tega člena so upravičene pravne in
fizične osebe s prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje predelovalne dejavnosti v
okviru naslednjih sektorjev: meso, mleko, žita in druge rastline, ki se uporabljajo v mlinski industriji, vino, sadje, zelenjava, krompir, rastlinsko olje, jajca, med in hrana za živali.
(7) Podpora se dodeli za financiranje investicij:
za katere vlagatelj predloži poslovni načrt investicije, ki vključuje osnovne podatke o investitorju, podatke o
investiciji, analizo trga, časovni potek investicije, stroške
investicije, vire financiranja, ekonomsko analizo investicije.
Podrobna vsebina in zahtevane priloge (dokazilo o registraciji, gradbena dokumentacija, dokazilo o finančnem stanju,
strokovna ocena vpliva na okolje, in podobno) se določijo
z razpisom;
– za katere je možno dokazati ekonomsko upravičenost
(interna stopnja donosnosti višja kot 8%);
– kjer predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne standarde na področju okolja, higiene in dobrega počutja
živali ali bodo izpolnjevali ustrezne standarde ob zaključku
investicije;
– ki prispevajo k izboljšanju položaja zadevnega sektorja primarne kmetijske proizvodnje;
– za katere obstajajo zadostna dokazila, da za zadevne
proizvode obstaja primerno tržišče.
(8) Projekt se izbere na podlagi opredeljenih meril za
izbor. Načela na katerih bodo temeljila ta merila so:
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– proizvodnja proizvodov višje kakovosti in skrb za
varstvo potrošnikov,
– vpliv na primarno kmetijsko proizvodnjo (% dolgoročnih pogodb o odkupu ali ocena tega vpliva na temelju
ustreznih analiz),
– vpliv na okolje (pozitiven vpliv na okolje),
– kazalniki uspešnosti poslovanja (izmerjena na podlagi
ekonomskih kazalnikov),
– regionalno pokritje (oddaljenost od najbližjega predelovalnega obrata s podobnim tipom proizvodnje),
– prisotnost na in izven trgov Evropske unije.
(9) Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev. Najvišja podpora znaša 40% upravičenih stroškov
investicije, ob tem da je:
– najnižji znesek pomoči 25.000 EUR (preračunano
v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa). Projekti s skupno investicijsko vrednostjo
nižjo od 62.500 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa) so izvzeti iz
dodelitve podpor v okviru tega ukrepa;
– najvišji znesek pomoči 1,800.000 EUR (preračunano
v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa). Če skupna investicijska vrednost presega 4,500.000 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa), se izplača
najvišji znesek pomoči.
(10) Struktura financiranja je naslednja:
– 20% zagotovi Evropska unija (Evropski kmetijski
usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek);
– 20% zagotovi Republika Slovenija;
– 60% zagotovi vlagatelj/prejemnik pomoči.
30. člen
(naložbe v kmetijska gospodarstva)
(1) Podpore naložbam, v okviru tega ukrepa, bodo prispevale k izboljšanju konkurenčnosti in tržne naravnanosti
kmetijskih gospodarstev, ter tako prispevale k povečanju
njihovega dohodka ob hkratnem doseganju vseh predpisanih standardov na področju varstva okolja, veterinarsko
sanitarnih pogojev in pogojev za dobrobit živali.
(2) Naložbe zadevajo lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki so primerni za prehrano ljudi in živali,
vključno s proizvodnjo semenskega materiala, na naslednjih
sektorjih kmetijske pridelave: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, olivno olje, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne
rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material.
(3) Predmet podpore so naslednje naložbe v primarno
kmetijsko proizvodnjo:
1. naložbe v hleve s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa;
2. naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo
za potrebe lastne prireje;
3. naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za
pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za
trg;
4. naložbe v novogradnjo ali adaptacijo gospodarskih
poslopij in objektov, vključno s pripadajočo opremo za predelavo mleka, in naložbe v ureditev pitne vode za potrebe
predelave mleka na planinah, ki so v zasebni lasti;
5. nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
6. nakup kmetijskih zemljišč;
7. prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup
čebeljih matic in čebeljih družin;
8. obnova trajnih nasadov;
9. nakup in postavitev zavarovanih prostorov vključno
s pripadajočo opremo;
10. nakup in postavitev mrež proti toči;
11. naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne
sisteme, ki so v zasebni lasti;
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12. naložbe v objekte, vključno z vso pripadajočo opremo za neposredno prodajo nepredelanih proizvodov na kmetijah: skladiščni oziroma hladilni prostor, prodajni prostor.
Vlagatelj lahko kandidira za pridobitev pomoči za eno ali
več vrst zgoraj naštetih naložb v okviru iste vloge.
(4) Upravičljivi stroški za naložbe iz prejšnjega odstavka
vključujejo:
a) Upravičljive stroške za naložbe iz 1., 2., 3., 4., 11. in
12. točke prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroške izgradnje, nabave ali izboljšanja nepremičnin,
to je gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, vključno s pripadajočo opremo za kmetijsko proizvodnjo;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih ter nakupu opreme so upoštevani stroški dobave gotovih elementov
(nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– prispevek v naravi;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev
in svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in
licenc do 12% upravičenih stroškov.
b) Upravičljive stroške za naložbe iz 5. točke prejšnjega
odstavka vključujejo:
– nakup novih in rabljenih strojev in opreme, vključno z
računalniško programsko opremo;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev
in svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in
licenc do 12% upravičenih stroškov;
– nakup rabljene kmetijske mehanizacije in opreme se
šteje kot opravičljiv strošek samo če so izpolnjeni sledeči
pogoji:
1. upravičenec mora priložiti izjavo prodajalca rabljene
kmetijske mehanizacije oziroma opreme v kateri mora biti
navedeno njeno poreklo in iz katere mora biti razvidno, da v
preteklih sedmih letih ni bila nabavljena s pomočjo nepovratnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske unije,
2. cena rabljene kmetijske mehanizacije oziroma opreme ne presega njene tržne vrednosti in je nižja od stroškov
za podobno novo opremo,
3. rabljena kmetijska mehanizacija oziroma oprema
ima tehnične značilnosti, potrebne za delovanje ter izpolnjuje veljavne norme in standarde, tudi iz vidika varne vožnje in
varnosti pri delu.
c) Upravičljive stroške za naložbe iz 6. točke prejšnjega
odstavka vključujejo:
– nakup zemljišč, vključno s pravnimi honorarji in stroški
vpisa zemljišča v zemljiško knjigo;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev
in svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in
licenc do 12% upravičenih stroškov.
d) Upravičljive stroške za naložbe iz 7. točke prejšnjega
odstavka vključujejo:
– prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup
čebeljih matic in čebeljih družin;
– v primeru prvega nakupa plemenske živine, namenjenega izboljšavi genetske kakovosti staleža na področju
prireje mleka govedi se kot upravičljiv strošek prizna le nakup
brejih plemenskih telic;
– v primeru prvega nakupa plemenske živine, namenjenega izboljšavi genetske kakovosti staleža na področju reje
krav dojilj se ne prizna nakup krav ali brejih plemenskih telic
črnobele pasme (ČB), rdeči holštajn (RH) ali kombinirane
črnobele in rdeče holštajn pasme (ČB/RH);
– v primeru prvega nakupa plemenske živine, namenjenega izboljšavi genetske kakovosti staleža na področju
prireje mesa konj se kot opravičljiv strošek prizna le nakup
plemenskih kobil hladnokrvnih pasem;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev
in svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in
licenc do 12% upravičenih stroškov.
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e) Upravičljive stroške za naložbe iz 8. točke prejšnjega
odstavka vključujejo:
– stroški obnove trajnih nasadov, vključno s postavitvijo ali redno obnovo sadovnjakov ali oljčnikov in napravo
jagodišč;
– v primeru postavitve ali redne obnove sadovnjakov
ali oljčnikov, opravičljivi stroški vključujejo: zemeljska dela,
pripravo poti, nakup in postavitev mrež, opore, mrež proti toči
in sadik, stroški gnojenja in varstva rastlin v prvih treh letih
postavitve oziroma obnove nasada;
– v primeru naprave jagodišč, upravičljivi stroški vključujejo: nakup sadik, pripravo tal, stroški gnojenja in varstva
rastlin, prvi nakup namakalne opreme;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih ter nakupu opreme so upoštevani stroški dobave gotovih elementov
(nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– prispevek v naravi;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev
in svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in
licenc do 12% upravičenih stroškov.
f) Upravičljive stroške za naložbe iz 9. točke prejšnjega
odstavka vključujejo:
– stroške nakupa in postavitve mrež proti toči;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev
in svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in
licenc do 12% upravičljivih stroškov.
g) Upravičljive stroške za naložbe iz 10. točke prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroške nakupa in postavitve zavarovanih prostorov;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev
in svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in
licenc do 12% upravičenih stroškov.
(5) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– nakup in postavitev ograj za potrebe paše,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev,
kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe za dejavnost trgovine,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno
s stroški vzdrževanja in najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– naložbe, katerih izvedba se je pričela pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z
izvajanjem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov.
(6) Do podpor po tem členu so upravičena kmetijska
gospodarstva (fizične in pravne osebe), ter pašne skupnosti
po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, in imajo naslov
oziroma sedež v Republiki Sloveniji ter opravljajo kmetijsko
dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.
(7) Pogoji za pridobitev sredstev:
1. skupni pogoji za pridobitev sredstev za naložbe iz prvega odstavka tega člena, ki veljajo za vse sektorje primarne
kmetijske pridelave in za vse vrste naložb:
a) gospodarska vitalnost kmetijskega gospodarstva in
ekonomska upravičenost naložb:
– upravičenec mora imeti izdelan poslovni načrt, s katerim dokaže gospodarsko vitalnost kmetijskega gospodarstva
in ekonomsko upravičenost naložbe;
– poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki
bodo objavljena na spletnih straneh MKGP in sicer za obdobje izvajanja naložbe in še za nadaljnjih pet let;
– kumulativni finančni tok mora biti pozitiven in predstavljen v poslovnem načrtu kot merilo izvedljivosti naložbe;
– poslovni načrt mora tudi dokazati, da bo kmetijsko
gospodarstvo po končani naložbi v okviru tega ukrepa, do-
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segalo vsaj minimalni bruto prihodek, primerljiv z doseženim
prihodkom za enako delo v gospodarstvu. Kot primerljiv bruto
minimalni prihodek se šteje prihodek v višini bruto minimalne
plače na zaposlenega v gospodarstvu;
– pri oceni gospodarske vitalnosti kmetijskega gospodarstva se bo upošteval tudi obseg lastne primarne kmetijske
pridelave. Kmetijsko gospodarstvo bo moralo glede na posamezen sektor primarne kmetijske pridelave oziroma glede
na vrsto naložbe, najkasneje ob zaključku naložbe, dosegati
minimalne obsege lastne primarne kmetijske pridelave, ki
bodo določeni z javnim razpisom;
b) minimalni standardi glede varovanja okolja, higiene
in dobrobiti živali:
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske
pridelave, upoštevane vse zahteve glede okoljevarstvenih,
higiensko zdravstvenih in veterinarsko sanitarnih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali. Kolikor je naložba namenjena izpolnjevanju teh standardov, jih mora kmetijsko gospodarstvo
izpolnjevati do zaključka naložbe;
– do pomoči ne bodo upravičena kmetijska gospodarstva, ki ob predložitvi vloge ne izpolnjujejo zahtev na področju varovanja okolja, higiene in dobrobiti živali in jih kmetijsko
gospodarstvo ne rešuje s predlagano naložbo;
– kadar gre za naložbe v živinorejo, mora končni prejemnik zagotoviti dovolj kmetijskih površin (svojih ali najetih za dobo vsaj petih let) za porabo gnojevke ali gnoja,
maksimalno 2 glavi velike živine/ha (v nadaljnjem besedilu:
GVŽ/ha) za rejo prašičev in perutnine in maksimalno 2,5
GVŽ/ha za rejo ostalih vrst živali oziroma ima zagotovljen
odkup izločkov rejnih živali. Prav tako mora končni prejemnik
zagotoviti dovolj lastne krmne baze. Minimalni obsegi lastne
krmne baze po posameznih vrstah rejnih živali bodo določeni
z javnim razpisom;
c) minimalne zahteve glede izobrazbe, ki veljajo za
fizične osebe:
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti ob oddaji vloge primerno usposobljen za opravljanje kmetijske
dejavnosti. Šteje se, da je primerno usposobljen, če ima
najmanj poklicno kmetijsko oziroma sorodno agroživilsko
izobrazbo, katerokoli drugo poklicno izobrazbo in triletne
delovne izkušnje na kmetiji oziroma v posamezni kmetijski
dejavnosti ali opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih oziroma srednjih
šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo
opravlja. V primeru, da ima nosilec kmetijskega gospodarstva končano le osnovno šolo, pa mora imeti vsaj 5 let
delovnih izkušenj na kmetiji oziroma v posamezni kmetijski
dejavnosti;
d) podpora se lahko dodeli za financiranje naložb, za
katere obstajajo zadostna dokazila, da za zadevne proizvode
obstaja primerno tržišče;
e) za naložbo, deležno podpore po tem ukrepu, ne sme
biti prejeta pomoč po drugih ukrepih iz javnih sredstev;
f) za naložbo, deležno podpore po tem ukrepu, ne sme
biti prejeta pomoč iz naslova pomoči naložbam za skupine
proizvajalcev, ki se nanašajo na podporo po skupni tržni
ureditvi;
g) upoštevajo se kakršne koli omejitve proizvodnje ali
omejitve glede podpore po tržni ureditvi;
h) kjer tržna ureditev nalaga omejitve glede proizvodnje
ali omejitve glede podpore na ravni posameznih kmetov, gospodarstev ali predelovalnih obratov, se podpora ne dodeli
za naložbe, ki bi povečale proizvodnjo preko teh omejitev
proizvodnje ali omejitev glede podpore;
i) kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register
kmetijskih gospodarstev;
j) kadar je končni prejemnik fizična oseba, mora imeti
nosilec kmetijskega gospodarstva stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, biti mora lastnik ali solastnik
oziroma mora imeti kmetijsko gospodarstvo v najemu;
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k) kadar je končni prejemnik fizična oseba, ki je nosilec
kmetijskega gospodarstva, ne pa njegov edini lastnik, mora
nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in
da se strinjajo z navedeno naložbo;
l) v primeru, da je kmetijsko gospodarstvo samostojni
podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti,
ki je predmet podpore;
m) kmetijska gospodarstva morajo imeti ob oddaji vloge
v uporabi (v lasti, najemu ali v zakupu) vsaj 3 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč v dejanski rabi, veljavnost zakupne ali
najemne pogodbe mora biti najmanj do konca ekonomske
dobe projekta;
n) določba prejšnje točke se ne uporablja za pridelavo
medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic.
V takem primeru mora končni prejemnik imeti ob oddaji vloge
v lasti vsaj 40 čebeljih družin;
o) za potrebe tega člena se za 1 ha primerljivih kmetijskih površin šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov, ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, jagod
ali jagodičja oziroma 0,1 ha proizvodnih površin pri pridelavi
gob, ali
– 8 ha gozdov, ali
– 5 ha gozdnih plantaž, ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin;
p) naložba mora ustrezati predpisanim veterinarskosanitarnim, zdravstveno-sanitarnim in okoljevarstvenim
zahtevam;
r) gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
s) če glede na obseg naložbe v okviru dovoljenj iz prejšnje točke ni obvezna pridobitev presoje vpliva na okolje, mora
končni prejemnik predložiti strokovno oceno ministrstva, pristojnega za okolje, iz katere je razvidno, ali naložba in na
kakšen način povzroča obremenitev okolja (v primeru, da
naložba predstavlja obremenitev okolja, mora strokovna
ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali
zmanjšanje);
š) upravičenec je moral v tekočem letu, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na Agencijo izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem
gospodarstvu, kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov
kmetijske politike.
(8) Osnovni kriteriji za izbor vlog:
– kakovost proizvoda in varnost živil (pozitiven vpliv
na izboljšanje kakovosti proizvoda in skrb za zdravje potrošnikov),
– vpliv na okolje (pozitiven vpliv na okolje),
– finančna upravičenost (izmerjena na podlagi ekonomskih kazalnikov iz poslovnega načrta),
– regionalno pokrivanje (vpliv na območje, ki ga naložba
pokriva),
– izvedljivost naložbe,
– tržna naravnanost kmetijskega gospodarstva.
(9) Podrobnejši kriteriji za izbor vlog se določijo v javnem razpisu. Izberejo se projekti, ki dosežejo večje število
točk znotraj razpoložljivih sredstev.
(10) Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih
sredstev. Struktura financiranja je sledeča:
– od 40% do 65% se zagotovi iz javnih virov, od tega
1/2 zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek) in 1/2 zagotovi Republika
Slovenija,
– od 35% do 60% zagotovi upravičenec.
(11) Deleži javnega financiranja so enaki za vse vrste
pomoči v sklopu tega ukrepa, in sicer:
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– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost 50%,
– za druga območja 40%.
(12) Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči za
naložbe v ekološko pridelavo, je delež javnega financiranja
sledeč:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost 55%,
– za druga območja 45%.
(13) Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči za
naložbe kmetij, katerih nosilec je mladi kmet, ki še ni dopolnil 40 let ter se naložba izvaja v obdobju prvih petih let od
prevzema, je delež javnega financiranja višji za 10 odstotnih
točk, od deležev v predhodnih dveh točkah, in sicer:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost 60-65%,
– za druga območja 50-55%.
(14) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 5.300 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan objave javnega razpisa). V primeru, da je skupna priznana investicijska vrednost nižja od 13.250 EUR (preračunano
v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa), je do dodelitve podpore takšna investicija
v okviru tega ukrepa izvzeta.
(15) Najvišji znesek dodeljene pomoči je 413.140 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan objave javnega razpisa). Najvišja priznana vrednost
naložbe je 635.600 EUR (preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa).
(16) Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev
se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto za posamezno vrsto naložbe ter obseg lastne primarne kmetijske
pridelave končnega prejemnika.
(17) Seznam najvišjih priznanih vrednosti za posamezno vrsto investicije se objavi v javnem razpisu. V primeru nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, se kot najvišja
priznana vrednost upošteva vrednosti po zadnjem veljavnem
katalogu kmetijske mehanizacije in opreme. V primeru nakupa rabljene opreme, se prizna ocena s strani neodvisnega
ocenjevalca.
(18) Kadar je končni prejemnik kmetija, se kot opravičljiv strošek pri izvedbi investicije prizna tudi prispevke v
naravi v obliki zagotavljanja lastne opreme ali materialov
kmetije ali neplačanega prostovoljnega dela nosilca kmetijskega gospodarstva in ostalih družinskih članov kmetije pod
naslednjimi pogoji:
– da je njihovo vrednost mogoče neodvisno oceniti in
opraviti nadzor,
– v primeru neplačanega prostovoljnega dela, se bo
vrednost tega dela določila ob upoštevanju porabljenega
časa in normirane urne ali dnevne postavke za opravljeno
delo po normativu, ki bo naveden v javnem razpisu.
(19) Celotni prispevek v naravi se prizna do tiste višine
celotne priznane investicijske vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični normativi za posamezno vrsto investicije, ki se
objavijo v javnem razpisu.
(20) Kmetijska gospodarstva morajo predložiti dokazila
o svojem finančnem stanju.
(21) Kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v finančnih težavah, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave
ali v postopku likvidacije (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike).
(22) Kmetija, ki pridobi pomoč iz naslova tega ukrepa,
mora najkasneje z začetkom novega obračunskega obdobja
uvesti spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji po
FADN metodologiji ter mora spremljati rezultate gospodarjenja po tej metodologiji vsaj še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev iz naslova tega ukrepa.
(23) Določbe od desetega do dvaindvajsetega odstavka
tega člena se uporabljajo tako za individualne kot za skupne
naložbe.
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31. člen
(diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki
so blizu kmetijstvu – alternativni dohodkovni viri)
(1) Podpore naložbam, v okviru tega ukrepa, bodo
prispevale k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na
kmetijah in s tem izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela
na kmetijah ter zagotovitvi dodatnih virov zaposlovanja in
boljši dohodek.
(2) Naložbe zadevajo ureditev pogojev za opravljanje
dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetiji.
(3) Upravičene naložbe so:
– naložbe v obnovo ali novogradnjo in opremo predelovalnih obratov za predelavo kmetijskih pridelkov, predelavo
lesa, zelišč in gozdnih sadežev,
– naložbe v obnovo ali novogradnjo in opremo prostorov
za opravljanje turistične dejavnosti ter rekreacijskih površin
za namene turistov na kmetiji,
– naložbe v obnovo ali novogradnjo in opremo delavnic in razstavno prodajnih prostorov za opravljanje domače
obrti,
– naložbe v obnovo ali novogradnjo in opremo prodajaln
kmetijskih pridelkov in proizvodov okoliških kmetij,
– naložbe v obnovo ali novogradnjo in opremo objektov
za pridobivanje energije iz biomase,
– naložbe združenja kmetov v obnovo ali novogradnjo
in opremo objektov za namen predelave ali prodaje.
(4) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska,
betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna
in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter dodatna
dela). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in
njihova montaža ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del);
– stroški nakupa nepremičnine, to je že zgrajenih zgradb
in zemljišča, na katerih so zgrajene, če obstaja neposredna
povezava med nakupom in ciljem zadevne investicije;
– oprema za predelavo kmetijskih pridelkov, lesa, zelišč
in gozdnih sadežev na kmetiji, oprema za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah, oprema za opravljanje domače
obrti na kmetijah, oprema za prodajalne kmetijskih pridelkov
in izdelkov okoliških kmetij na kmetiji, opreme za pridobivanje
energije iz biomase na kmetiji (oprema se podrobneje določi
v prilogi javnega razpisa);
– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z
investicijo (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup
patentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov investicije.
(5) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in
najema itd),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– investicije v prostore za zasebno rabo kmetov,
– naložbe izven območja Republike Slovenije,
– naložbe, katerih izvedba se je pričela pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev.
(6) Upravičenci so kmetije, združenja kmetov in fizične
ter pravne osebe. Fizične ter pravne osebe, ki so registrirane
v skladu s predpisom o gospodarskih družbah, niso upravičene pri naložbah v obnovo ali novogradnjo in opremo predelovalnih obratov za predelavo kmetijskih pridelkov.
(7) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
– biti vpisani v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo
vodi MKGP,
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– obrati morajo izpolnjevati standarde glede varstva
okolja in higiene ali bodo izpolnjevali ustrezne standarde ob
zaključku investicije,
– naložba mora biti izvedena na kmetiji,
– po registraciji dejavnosti morajo voditi evidence v
skladu s predpisom o poslovnih knjigah in drugih davčnih
evidencah,
– predložiti morajo poslovni načrt,
– naložba mora biti ekonomsko upravičena in mora prispevati k izboljšanju konkurenčnosti pridelave (interna stopnja donosnosti mora biti pozitivna), kar mora biti razvidno iz
poslovnega načrta,
– predložiti dokazila o finančnem stanju upravičenca,
– predložiti vso potrebno gradbeno dokumentacijo in
vsa ustrezna pridobljena dovoljenja, v kolikor gre za gradbene ukrepe,
– predložiti pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, v kolikor gre za novogradnjo ali obnovo
objekta,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno
bivališče na sedežu opravljanja dejavnosti,
– imeti registrirano dejavnost oziroma jo registrirati pri
ustreznem organu najkasneje eno leto po prejemu pomoči,
– naložba mora izpolnjevati fizične omejitve za dopolnilne dejavnosti po predpisih o kmetijstvu,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora porabiti najmanj 25% delovnega časa za kmetijsko dejavnost na lastni
kmetiji,
– imeti v uporabi vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– opravljati kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji, v
skladu z načeli dobre kmetijske prakse in izpolnjevati predpisane pogoje in merila za dodelitev sredstev,
– upravičenec je moral v tekočem letu, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na AKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem
gospodarstvu, kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov
kmetijske politike.
(8) Za potrebe tega člena se za 1 ha primerljivih kmetijskih površin šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov, ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, ali
– 4 ha pašnikov, ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, jagod
ali jagodičja oziroma 0,1 ha proizvodnih površin pri pridelavi
gob, ali
– 8 ha gozdov, ali
– 5 ha gozdnih plantaž, ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
(9) Posebni pogoji za posamezen namen:
1. predelava kmetijskih pridelkov, lesa, zelišč in gozdnih
sadežev na kmetiji:
– zagotoviti morajo, da so upoštevane vse predpisane
zahteve na veterinarskem ali sanitarnem področju,
– pri predelavi živil rastlinskega izvora je potrebno
zagotoviti najmanj 50% lastnih surovin, v primeru večjega
izpada letine zaradi naravnih pojavov, bolezni ali škodljivcev,
najmanj 20%. Za večji izpad letine zaradi naravnih pojavov,
bolezni ali škodljivcev se šteje, če je pridelek zmanjšan za
30%,
– za predelavo živil živalskega izvora je dovoljeno uporabiti samo mleko in meso, pridobljeno od živali, ki so bile
najmanj tri mesece ali od rojstva v reji na lastni kmetiji,
– pri peki kruha in peciva na tradicionalen način (v krušni peči) se ne uporablja druga alinea te točke in velja, da je
največja dovoljena količina 13.500 kg kruha na leto in 2.000
kg peciva na leto;
2. turizem na kmetiji:
– največji dovoljen obseg je 10 sob in dodatna skupna
ležišča ali 60 sedežev;
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3. domača obrt na kmetiji:
– potrdilo Obrtne zbornice Slovenije, da gre za izdelek
domače obrti;
4. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov okoliških
kmetij na kmetiji:
– kmetija mora zagotoviti z lastnimi pridelki in izdelki
najmanj 50% vrednosti prodajnih pridelkov in izdelkov okoliških kmetij;
5. pridobivanje energije na kmetiji iz biomase:
– generator ima lahko največ 1 MW nazivne moči,
– potrebno je zagotoviti najmanj 20% lastne surovine.
(10) Posebni pogoji za skupne naložbe združenja kmetov v prodajo in predelavo:
– objekti morajo izpolnjevati vse predpisane zahteve na
veterinarskem ali sanitarnem področju,
– upravičenci pooblastijo enega, da vloži vlogo v imenu
vseh,
– vsi upravičenci morajo biti registrirani za opravljanje
te dejavnosti oziroma se bodo najkasneje eno leto po zaključku naložbe,
– vsi upravičenci morajo porabiti najmanj 25% delovnega časa za kmetijsko dejavnost na lastnih kmetijah.
(11) Kot opravičljiv strošek se nakup rabljene opreme
šteje samo, kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. upravičenec mora priložiti izjavo prodajalca rabljene
opreme v kateri mora biti navedeno njeno poreklo in iz katere
mora biti razvidno, da v preteklih sedmih letih ni bila nabavljena s pomočjo nepovratnih sredstev Republike Slovenije
ali Evropske unije,
2. cena rabljene opreme ne presega njene tržne vrednosti in je nižja od stroškov za podobno novo opremo,
3. rabljena oprema ima tehnične značilnosti, potrebne
za uporabo ter izpolnjuje veljavne norme in standarde ter
varnosti pri delu.
(12) Projekt se izbere na podlagi opredeljenih meril za
izbor. Načela, na katerih bodo temeljila ta merila so:
– regionalni vidik lokacije naložbe,
– ocena tržnih in ekonomskih elementov naložbe,
– ocena izvedljivosti naložbe.
(13) Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih
sredstev.
(14) V primeru, da se naložba nanaša na kmetijske pridelke in dejavnosti povezane s kmetijstvom, so deleži pomoči
za vse namene naslednji:
– območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost
do 50% upravičljivih stroškov,
– druga območja do 40% upravičljivih stroškov.
(15) V primeru mladega kmeta, ki še ni dopolnil 40 let
ter se naložba izvaja v obdobju prvih petih let od prevzema,
je delež naslednji:
– območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost
do 60% upravičljivih stroškov,
– druga območja do 50% upravičljivih stroškov.
(16) Višina naložbe za namene iz štirinajstega in petnajstega odstavka tega člena, za programsko obdobje izvajanja Enotnega programskega dokumenta, ki je upravičena
do podpore, je omejena kot sledi:
– najvišji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 100.000 EUR (preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa),
– najnižji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 4.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa).
(17) V primeru, da se naložba nanaša na turizem na
kmetiji, pridobivanje energije biomase in domačo obrt, znaša
delež pomoči do 50% upravičljivih stroškov iz vseh javnih
virov, za vse namene znotraj tega ukrepa. Višina naložbe je
omejena kakor sledi:
– najvišji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 100.000 EUR v obdobju treh let (preračunano
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v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa),
– najnižji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 4.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa).
(18) Struktura financiranja za ukrep iz tega člena je
naslednja:
– 20–30% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni
in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek),
– 20–30% zagotovi Republika Slovenija,
– 40–60% zagotovi vlagatelj/prejemnik pomoči.
32. člen
(trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov)
(1) Ukrep trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov se
bo izvajal v okviru dveh podukrepov, in sicer:
1. ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke oziroma živila;
2. program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije
simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov
kakovosti.
(2) Namen podukrepa iz 1. točke prejšnjega odstavka je
spodbuditi pridelovalce in predelovalce posebnih kmetijskih
pridelkov in živil k uspešni udeležbi na trgu ob sočasnem doseganju višjih cen ter zadovoljevanje zahtev potrošnikov po
avtentičnih proizvodih višje kakovosti. Namen je povečati število certificiranih kmetijskih pridelkov in živil višje kakovosti s
pridobljenim zaščitnim znakom, izboljšati konkurenčnost skupin proizvajalcev na evropskem trgu, vzpostaviti učinkovite
povezave med vsemi členi prehrambene verige ter zagotoviti
varno in kakovostno hrano.
(3) Namen podukrepa iz 2. točke prvega odstavka tega
člena je seznaniti potrošnike o sistemih zaščit posebnih kmetijskih pridelkov in živil, ki obstajajo v Sloveniji in Evropski
uniji ter tako potrošniku ponuditi izdelke z višjo in dodatno
kontrolirano kakovostjo. Z obveščanjem o sistemih zaščit se
potrošnikom tako ponudi večjo izbiro po avtentičnih proizvodih višje kakovosti.
(4) Podukrep iz 1. točke prvega odstavka tega člena je
namenjen vsem, ki so vključeni v sisteme zaščit posebnih
kakovostnih kmetijskih pridelkov in živil v skladu z zakonodajo Evropske unije.
(5) Podukrep iz 2. točke prvega odstavka tega člena je
namenjen pravnim in fizičnim osebam, ki se ukvarjajo s promocijskimi dejavnostmi.
(6) Za namen iz 1. točke prvega odstavka tega člena se
bodo izvajale naslednje upravičene aktivnosti:
1. priprava dokumentacije za registracijo in certificiranje
posebnih kmetijskih pridelkov in živil z dodano višjo kakovostjo, za katere so potrebni sledeči dokumenti:
– specifikacija oziroma elaborat posebnega kmetijskega
pridelka oziroma živila,
– plan notranje kontrole,
– poročilo o posebnostih kmetijskih pridelkov ali živil z
dodano višjo kakovostjo,
– analiza trga;
2. registracija in certificiranje, ki se izvaja za zagotavljanje skladnosti geografskih poimenovanj in certifikatov posebnega značaja, katere aktivnosti izvajajo pristojni upravni
organi ali neodvisne organizacije, ki so odgovorne za nadzor
in kontrolo uporabe nazivov porekla ali znakov kakovosti:
– postopek registracije, ki zajema aktivnosti priprave
popolne vloge za registracijo,
– postopek certificiranja, ki zajema aktivnosti priprave
popolne vloge za certificiranje;
3. ustanavljanje novih skupin proizvajalcev oziroma
razširitev dejavnosti že obstoječih skupin proizvajalcev, ki se
vključujejo v sheme kakovosti za geografska poimenovanja
ali certifikate posebnega značaja;
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4. uvajanje programov zagotavljanja kakovosti, kot SIST
EN 45011, ki določa splošne kriterije za organe, ki delujejo na
področju sistemov certificiranja proizvodov:
– priprava potrebne dokumentacije (poslovnik kakovosti, navodila za izvajanje postopkov certificiranja, natančen
cenik storitev itd.),
– pridobitev akreditacije;
5. predhodne študije v mejah ustanavljanja shem
kakovosti, ki bodo pokazale povpraševanje po posebnih
kmetijskih pridelkih in živilih ter bodo zagotovile potrebne
informacije za potencialne vlagatelje:
– analiza trga, ki vključuje identifikacijo in opis trga
proizvoda (obseg trga, pričakovana cena proizvoda, glavna
konkurenca, prepoznavne značilnosti proizvoda itd.);
– opis organizacije proizvodne verige (na posameznih
stopnjah verige, sorazmeren obseg proizvodnje na vsaki
stopnji verige, ustrezna kakovost proizvodnje na vsaki stopnji
proizvodnje, tehnologija na posamezni stopnji proizvodne verige, glavne stopnje v proizvodnji, ki pripomorejo k posebnim
značilnostim proizvoda itd.);
– prepoznavnost proizvoda za izbiro najprimernejšega
imena in zaščitnega znaka;
– študije glede najprimernejše zasnove in design-a proizvoda skupaj z najprimernejšo analizo pristopa določenega
proizvoda na trgu.
(7) Za namen iz 2. točke prvega odstavka tega člena se
bodo izvajale naslednje upravičene aktivnosti:
1. oblikovanje in zasnova celostne podobe promocije
simbolov Evropske unije in državnih simbolov kakovosti (idejni projekt izvedbe enkratnega projekta promocije, oblikovanje
reklamnih spotov, plakatov, brošur, oglaševanje na televiziji,
spletu, radiu, plakatih, tiskanih medijah, brošurah, vključevanje v kontaktne televizijske in radijske oddaje).
(8) Upravičljivi stroški za namen iz 1. točke prvega
odstavka tega člena so stroški, ki so nastali z ustanovitvijo
in vzdrževanjem shem kakovosti za posebne kakovostne
kmetijske proizvode v skladu z zakonodajo Evropske unije,
ki so proizvodi z geografskim poimenovanjem ali certifikatom
posebnega značaja, in sicer:
1. stroški za pripravo potrebne dokumentacije za registracijo in certificiranje posebnih kmetijskih proizvodov
z geografskim poimenovanjem ali certifikatom posebnega
značaja (stroški svetovanj, priprave projektnih in tehničnih
študij vključno s študijami upravičenosti, zasnova in oblikovanje proizvodov;
2. stroški postopkov registracije in certificiranja, ki se
izvajajo za zagotavljanje skladnosti geografskih poimenovanj
in certifikatov posebnega značaja, katere aktivnosti izvajajo
pristojni upravni organi ali neodvisne organizacije, ki so odgovorne za nadzor in kontrolo uporabe nazivov porekla ali
znakov kakovosti;
3. stroški ustanavljanja oziroma razširitev dejavnosti
(upravni stroški za začetek poslovanja, najem ustrezni objektov, pridobitev pisarniške opreme, stroški administrativnega
osebja, režijski stroški in sodne ter upravne dajatve);
4. stroški certifikacijskih organov glede izpolnjevanja zahtev standarda SIST EN 45011 in ostalih sistemov kakovosti
do konca obdobja financiranja v skladu z zakonodajo Evropske unije (stroški uvedbe programa zagotavljanja kakovosti
sistema SIST EN 45011, stroški pridobitve akreditavcije);
5. stroški predhodnih študij posebnih kmetijskih proizvodov potrebnih za uspešno trženje le-teh:
– stroški priprave podrobne analize trga za specifičen
proizvod, ki prikazuje ekonomsko upravičenost kmetijskega
pridelka oziroma živila, vključenega v sistem zaščit posebnih
kakovostnih kmetijskih proizvodov (stroški strokovnjakov, ki
so analizo opravili, ostali administrativni stroški, pri pripravi
analize trga),
– stroški analize, ki določa najprimernejšo strategijo pri
zasnovi, oblikovanju in nastopu proizvoda na trgu (stroški
strokovnjakov, ostali administrativni stroški).
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(9) Upravičljivi stroški za namen iz druge točke prvega odstavka tega člena so stroški vseh promocijskih
aktivnosti znotraj tega podukrepa (stroški idejnega projekta promocije, stroški televizijskih in radijskih oglasov,
stroški oglaševanja na plakatih, stroški priprave in tiskanja
brošur in plakatov, stroški televizijskih, spletnih strani in
radijskih oddaj).
(10) Podpore za namen tega člena se ne dodelijo za:
– neposredno promocijo točno določenega posebnega
kmetijskega pridelka oziroma živila (oglaševanje, priprava
brošur, nastopi na sejmih itd.),
– naložbe, za katere so vlagatelji dobili podporo znotraj
ukrepa Naložba v kmetijska gospodarstva in ukrepa Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
– promocijo blagovne znamke točno določenega posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila.
(11) Upravičenci do sredstev:
1. iz 1. točke prvega odstavka tega člena so fizične in
pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, ki so vključene v sistem kakovosti posebnih kakovostnih
kmetijskih pridelkov in živil;
2. iz 2. točke prvega odstavka tega člena so fizične in
pravne osebe, registrirane za promocijske dejavnosti.
(12) Projekt bo izbran na podlagi opredeljenih meril za
izbor. Načela na katerih bodo temeljila ta merila so:
1. za namen iz prve točke prvega odstavka tega člena
a) upravičenci morajo biti vključeni v proizvodnjo oziroma kontrolo posebnih proizvodov visoke kakovosti, ki bodo
izpolnjevali vsaj eno od naslednjih meril:
– proizvodi s pridobljeno označbo porekla (geografsko
poreklo), geografsko označbo ali certifikatom posebnega
značaja (tradicionalni ugled),
– proizvodi iz tipično geografskih območij s klimatskim
in zgodovinskim vplivom na proizvod,
– proizvodi proizvedeni na tradicionalen način, s tradicionalnimi surovinami,
– certifikacijski organ, ki ima akreditacijo po standardu
SIST EN 45011 oziroma je v postopku pridobivanja akreditacije;
b) ekonomska izvedljivost projekta (natančno definirane
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti zaščite posebnega kmetijskega proizvoda);
2. za namen iz druge točke prvega odstavka tega
člena:
a) najprimernejša celostna podoba idejnega projekta
promocije izbrana s strani strokovne komisije;
b) natančna finančna in časovna konstrukcija izvedbe
vseh aktivnosti podukrepa promocije simbolov kakovosti
Evropske unije in državnih simbolov kakovosti, ki nakazuje
ekonomsko izvedljivost projekta.
(13) Višina dodeljenih sredstev za namena iz tega
člena je:
1. za namen iz prve točke prvega odstavka tega člena, odobrena v okviru tega podukrepa, ne sme presegati
100.000 EUR na enega upravičenca v obdobju treh let:
– od 100% upravičljivih stroškov v prvem letu s postopnim zmanjševanjem po 10% na leto v obdobju šestih let za
ukrepe postopkov certificiranja in registracije, ki se izvajajo
za nadzor in kontrolo nad verodostojnostjo geografskih poimenovanj in certifikatov posebnega značaja,
– od 100% upravičljivih stroškov v prvem letu s postopnim zmanjševanjem po 10% na leto v obdobju šestih
let za uvedbo programov zagotavljanja kakovosti, kot SIST
EN 45011,
– do 80% upravičljivih stroškov za pripravo dokumentacij za registracijo in certificiranje posebnih kmetijskih pridelkov,
– do 100% upravičljivih stroškov za začetno podporo za
ustanavljanje in razširitev dejavnosti skupin proizvajalcev, ki
so vključeni v eno od shem kakovosti za geografsko poimenovanje in certifikate posebnega značaja,
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– do 100% upravičljivih stroškov se lahko odobri za
predhodne študije, ki se navezujejo na ustanavljanje shem
kakovosti;
2. za namen iz druge točke prvega odstavka tega člena
100% upravičljivih stroškov.
(14) Struktura financiranja iz javnih virov je naslednja:
– 50% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni in
jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek),
– 50% zagotovi Republika Slovenija.
V. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA
UKREPE KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE, KI SO
SOFINANCIRANI IZ USMERJEVALNEGA ODDELKA
EVROPSKEGA KMETIJSKEGA USMERJEVALNEGA
IN JAMSTVENEGA SKLADA
33. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Minister v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje
porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, pripravi izvedbeno strukturo za posamezni ukrep, kar predstavlja podlago za pripravo in objavo javnih razpisov in razpisne
dokumentacije za posamezne ukrepe.
(2) Sredstva v okviru tega poglavja uredbe se upravičencem dodelijo na podlagi javnih razpisov, ki jih v Uradnem
listu Republike Slovenije objavi AKTRP. V javnih razpisih se
podrobneje razložijo pogoji, določijo kriteriji in postopki za
dodelitev in koriščenje sredstev. Pri dodelitvi sredstev se
bo upoštevalo regionalne kriterije za indikativno alokacijo
sredstev.
(3) AKTRP mora pridobiti soglasje ministrstva na vsebino javnih razpisov in razpisne dokumentacije pred oddajo
v objavo v Uradni list Republike Slovenije.
34. člen
(omejitev sredstev)
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen
samo iz enega ukrepa po tej uredbi.
(2) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti
namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej
uredbi, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja
Republike Slovenije.
35. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Upravičenec, ki po tej uredbi prejme sredstva za
določen namen, mora opravljati dejavnost, za katero so mu
bila sredstva dodeljena, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem
izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih
sprememb oziroma odtujiti investicije, investicije pa ne sme
uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
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(2) Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji
neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe
kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo v primeru višje sile. Za višjo silo se šteje, če nastanejo
in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in
katerih posledic ni mogoče odvrniti:
– kmetova smrt,
– dolgoročna poklicna nezmožnost kmeta,
– razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva,
če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta
zaveza,
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko
zemljišče gospodarstva,
– nenamerno uničenje objektov za živino na kmetijskem
gospodarstvu,
– epidemično bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino
ali njen del.
(4) O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora
upravičenec nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih
dneh obvestiti organ, ki je vodil postopek.
36. člen
(vrnitev sredstev)
(1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva
pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del
ni izvršil v skladu z investicijskim programom, mora vrniti
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za
dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja
ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
VI. KONČNA DOLOČBA
37. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-26
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0038
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Priloga: Seznam komasacijskih obmo�jih vklju�enih v program sanacije nedokon�anih komasacij:
UPRAVNA ENOTA
1. AJDOV�INA

KOMASACIJSKO OBMO�JE
Log-Zemono
Ajdovsko polje
Slap I, II
Dolenje-Ustje
Lozice
Brje-ablje
Lokavec
Vrtovin
Man�e-Podnanos
Selo
Vipavski kri-Male ablje

2. DOMALE

Radomlja II, III, IV

3. CERKNICA

Otok I-del

4. �RNOMELJ

Podturen�ica
Griblje

5. ILIRSKA BISTRICA

Vrbovo

6. KOPER

Malinska
Gra�ika vala
Movraka vala
Abrami

7. KRANJ

Visoko, Tupali�e, Lue
Britof-Primskovo

8. KRKO

Ra�na
Muzga-Mraevo
Krko poljeI, II

9. LENDAVA

Strehovci-Dobrovnik
Turni�e I
Turni�e II
Renkovci

10. LJUTOMER

Kozarica-Virje I
Kozarica-Virje II
Radoslavci
Logarovci II

11. MARIBOR

Jeenca, Fram, Ra�e

12. METLIKA

Rosalnice
Vinomer-Vidoi�i
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13. MURSKA SOBOTA

Ledava nad jezerom
Markovci
Domanjevci-Krievci
Domajinci
Gerlinci-Fikinci
alovci V

14. NOVA GORICA

Okroglica I,II, Podvogrsko
Bukovica
empaske gmajne
empasko polje
�rni�e-Dolenje
Ren�e-Merljaki-Podkraj
Lepenje
Bilje Orehovlje

15. NOVO MESTO

entjernejsko polje
Globodol

16. ORMO

Lenika dolina
Trgovi�e-Cvetkovci

17. POSTOJNA

mihel
Slavina-Ribnica-Sel�ek

18. PTUJ

Lovrenc Apa�e MO 17 del
Strejaci MO 12
Hvaletinci MO 4
Grlinci-Gradi�ak MO 5, 8
�reta MO 10
Apa�e MO 17
Gajevci-Placerovci MO 30
Sestre MO 28
Zamuani, Formin, Tibolci MO 31
Mihovce-Sp. Jablane del MO 21, 22, 24
turmovec MO 29
Pacinje MO 32
Pongrce  Gaj MO 25

19. SEVNICA

�olni�ek-Bu�ka
mar�na-Kompolje
Hinje-Podbort

20. SEANA

Rasa

21. SLOV. BISTRICA

Ob Devini
Oplotniko polje

22. ENTJUR PRI CELJU

Nova vas - �rnolica

23. MARJE PRI JELAH

Pod�etrtek-Olimje

24. TREBNJE

Rakovniko polje

25. VRHNIKA

Podlipska dolina II, III

26. ALEC

Konj�ica I, II, III
Virte
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Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih
organizacijskih enot carinske službe v
Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem
področju

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02 – ZDU-1 in 110/02
–ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi izpostav, kot notranjih
organizacijskih enot carinske službe v Republiki
Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
Kot notranje organizacijske enote carinskih uradov v
Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje izpostave:
1. na območju Carinskega urada Celje:
– Izpostava Celje,
– Izpostava Bistrica ob Sotli,
– Izpostava Rogatec;
2. na območju Carinskega urada Dravograd:
– Izpostava Dravograd;
3. na območju Carinskega urada Jesenice:
– Izpostava Plavški Travnik;
4. na območju Carinskega urada Koper:
– Izpostava Dragonja,
– Izpostava Luka Koper,
– Izpostava Piran,
– Izpostava Sečovlje,
– Izpostava Sočerga;
5. na območju Carinskega urada Ljubljana:
– Izpostava Jarše,
– Izpostava Kranj,
– Izpostava Letališče Brnik,
– Izpostava Ljubljana,
– Izpostava Metlika,
– Izpostava Novo mesto,
– Izpostava Petrina,
– Izpostava Pošta Ljubljana,
– Izpostava Terminal Ljubljana;
6. na območju Carinskega urada Maribor:
– Izpostava Gruškovje,
– Izpostava Letališče Maribor,
– Izpostava Maribor,
– Izpostava Ptuj,
– Izpostava Zavrč;
7. na območju Carinskega urada Murska Sobota:
– Izpostava Gibina,
– Izpostava Murska Sobota,
– Izpostava Ormož,
– Izpostava Petišovci,
– Izpostava Središče ob Dravi,
– Izpostava ŽP Lendava,
– Izpostava ŽP Središče ob Dravi;
8. na območju Carinskega urada Nova Gorica:
– Izpostava Vrtojba;
9. na območju Carinskega urada Sežana:
– Izpostava Jelšane,
– Izpostava Starod,
– Izpostava Terminal Sežana,
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– Izpostava ŽP Hrpelje Kozina,
– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica;
10. na območju Carinskega urada Brežice:
– Izpostava Obrežje,
– Izpostava ŽP Dobova.
2. člen
(1) Notranje organizacijske enote iz prejšnjega člena se
delijo na mejne in blagovne izpostave.
(2) Mejna izpostava je notranja organizacijska enota
carinskega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko
kontrolo ter druge predpisane kontrole nad vnosom in iznosom blaga, plačilnih sredstev ter stvari, ki jih osebe nosijo s
seboj ali na sebi, preko njej pripadajočega mejnega prehoda, ne glede na to, na kakšen način je bilo blago vneseno.
Mejna izpostava izvaja carinjenje blaga, določenega s to
uredbo.
(3) Blagovna izpostava je notranja organizacijska enota
carinskega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo nad blagom, ki se ji predloži, in nad blagom, za katero
je v dovoljenju, ki ga je izdala carinska služba, določeno, da
opravlja nadzor in kontrolo. Blagovna izpostava izvaja carinjenje v skladu s to uredbo.
3. člen
Na mejnih izpostavah se predloži blago za vnos na
oziroma iznos iz carinskega območja in lahko opravljajo naslednja opravila:
a) predložitev in evidentiranje ocarinjenega blaga, ki se
iznaša iz carinskega območja;
b) predložitev in deklariranje blaga za tranzitni postopek;
c) predložitev in carinjenje blaga v potniškem prometu
in blaga, ki se v skladu s predpisi lahko deklarira ustno, ali,
če gre za izvajanje poenostavitev, na podlagi dovoljenja Generalnega carinskega urada;
d) carinjenje blaga za izvoz in ponovni izvoz, do vrednosti 3000 EUR, če zanj ne veljajo prepovedi in omejitve;
e) carinjenje blaga v skladu s predpisi o maloobmejnem
prometu;
f) izstop kmetijskega blaga, ki je v primeru izvoza deležno izvoznih spodbud.
4. člen
Na posameznih mejnih izpostavah se lahko opravljajo
naslednja opravila iz 3. člena te uredbe:
a) opravila iz a), b), c), d), e) in f) točke na izpostavah:
– Letališče Brnik,
– Petišovci,
– Dragonja,
– Gruškovje,
– Zavrč,
– Jelšane,
– Starod,
– Obrežje,
– ŽP Dobova;
b) opravila iz a), b), c), d) in f) točke na izpostavi:
– Luka Koper;
c) opravila iz a), b), c), d) in e) točke na izpostavah:
– Pošta Ljubljana,
– Petrina,
– Metlika,
– Rogatec, mejni prehod Dobovec,
– Središče ob Dravi,
– Sočerga,
– ŽP Ilirska Bistrica,
– ŽP Hrpelje – Kozina,
– ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce;
d) opravila iz a), b), c) in d) točke na izpostavi:
– Letališče Maribor;

Uradni list Republike Slovenije
e) opravila iz a), b), c) in e) točke na izpostavah:
– Piran,
– Piran, mednarodni morski mejni prehod Izola,
– Piran, mednarodni morski mejni prehod Koper,
– ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod Babno Polje;
f) opravila iz a), b) in c) točke na izpostavi:
– Sečovlje, letališče Portorož;
g) opravila iz a), c), d) in e) točke na izpostavi:
– Rogatec, mejni prehod ŽP Rogatec;
h) opravila iz a), c) in e) točke na izpostavah:
– ŽP Središče ob Dravi,
– Sečovlje;
i) opravila iz b), c) in e) točke na izpostavi:
– Bistrica ob Sotli;
j) opravila iz c) in e) točke na izpostavah:
– Metlika, mejni prehod Vinica,
– Metlika, mejni prehod ŽP Metlika,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod Orešje,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod Imeno,
– Rogatec,
– Ormož,
– Gibina,
– Gibina, mejni prehod Razkrižje,
– ŽP Lendava,
– Sočerga, mejni prehod Podgorje,
– Zavrč, mejni prehod Meje,
– Gruškovje, mejni prehod Zgornji Leskovec,
– Obrežje, mejni prehod Slovenska vas,
– ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod Podplanina;
k) opravila iz e) točke na izpostavah:
– Petrina, mejni prehod za obmejni promet Osilnica,
– Petrina, mejni prehod za obmejni promet Sodevci,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Krasinec,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Božakovo,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Krmačina,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Radovica,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Brezovica,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Žuniči,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet
Rakovec,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet
Stara vas – Bizeljsko,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet
Nova vas ob Sotli,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet
Sedlarjevo,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet
Podčetrtek,
– Rogatec, mejni prehod za obmejni promet Rajnkovec,
– Rogatec, mejni prehod za obmejni promet Rogatec
I,
– Središče ob Dravi, mejni prehod za obmejni promet
Središče ob Dravi I,
– ŽP Lendava, mejni prehod za obmejni promet Hotiza,
– Sočerga, mejni prehod za obmejni promet Brezovica
pri Gradinu,
– Sočerga, mejni prehod za obmejni promet Rakitovec,
– Zavrč, mejni prehod za obmejni promet Drenovec,
– ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod za obmejni promet
Novi kot,
– Jelšane, mejni prehod za obmejni promet Novokračine,
– Starod, mejni prehod za obmejni promet Starod I,
– Obrežje, mejni prehod za obmejni promet Planina v
Podboču.
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5. člen
(1) Na blagovnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja opravila:
a) predložitev in evidentiranje blaga, vključno z vložitvijo
skupne deklaracije in izvajanje carinskega nadzora;
b) izvozno in uvozno carinjenje in carinjenje za tranzit
vseh vrst blaga, za katerega se vloži pisna carinska deklaracija ali deklaracija, vložena z uporabo sredstev za avtomatsko izmenjavo podatkov, razen, če ni s tem ali z drugimi
predpisi določena omejitev glede kraja carinjenja blaga;
c) izvajanje poenostavljenih postopkov carinjenja in
sprejem dopolnilnih carinskih deklaracij na podlagi dovoljenj
za poenostavitve, ki jih izdaja Generalni carinski urad;
d) izvozno carinjenje kmetijskega blaga, ki je v primeru
izvoza deležno izvoznih spodbud.
(2) Generalni direktor ali generalna direktorica Carinske
uprave Republike Slovenije lahko za določeno visoko obdavčeno ali rizično blago ter za blago, ki zahteva posebno
kontrolo zaradi zagotovitve javnega reda in miru, varovanja
zdravja in življenja ljudi ter varstva okolja, prostora in naravnih dobrin, odredi, da se tako blago carini samo pri določenih
izpostavah.
6. člen
Na posameznih blagovnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja opravila iz 5. člena te uredbe:
a) opravila iz a), b), c) in d) točke na izpostavah:
– Terminal Ljubljana,
– Novo Mesto,
– Celje,
– Dravograd,
– Murska Sobota,
– Plavški travnik,
– Luka Koper,
– Maribor,
– Vrtojba,
– Terminal Sežana,
– Obrežje;
b) opravila iz a), b) in c) točke na izpostavah:
– Ljubljana,
– Kranj,
– Letališče Brnik,
– Pošta Ljubljana,
– Metlika,
– ŽP Središče ob Dravi,
– ŽP Lendava,
– Dragonja,
– Letališče Maribor,
– Ptuj,
– ŽP Ilirska Bistrica,
– Jelšane,
– ŽP Dobova;
c) opravila iz b) in c) točke na izpostavi:
– Jarše.
7. člen
(1) Nadzor nad vnosom, iznosom in razpošiljanjem
blaga po cevovodih, plinovodih, daljnovodih in vodovodih
opravljajo naslednje organizacijske enote:
Nadzor nad cevovodi opravlja:
– Izpostava ŽP Lendava:
a) z Republiko Hrvaško: JANAF Petišovci – Virje.
Nadzor nad plinovodi opravljajo:
– Izpostava Jarše:
a) z Republiko Avstrijo: Murfeld – Ceršak,
b) z Republiko Italijo: Gorica – Vrtojba;
– Izpostava Terminal Sežana:
a) z Republiko Italijo: Trst-Sežana;
– Izpostava Rogatec:
a) z Republiko Hrvaško: Rogatec – Hum na Sutli.
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Nadzor nad daljnovodi opravlja Izpostava Jarše, in
sicer:
a) z Republiko Avstrijo: Maribor – Kainachtal 473, Maribor – Kainachtal 474 in Podlog – Obersielach;
b) z Republiko Italijo: Divača – Redipuglia, Divača – Padricciano, Sežana-Trst;
c) z Republiko Hrvaško: Krško-Zagreb 1, Krško-Zagreb
2, Divača – Melina, Cirkovce – Mraclin, Divača – Pehlin,
Formin – Nedeljanec, Brestanice – Samobor, Ilirska Bistrica
– Buje.
Nadzor nad vodovodi opravljajo:
a) z Republiko Italijo:
– Izpostava Vrtojba: Golo Brdo-Breg, Nova GoricaGorica,
– Izpostava Terminal Sežana: Lipica – Bazovica, Sežana-Trst;
b) z Republiko Hrvaško:
– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica: Starod – Opatija,
– Izpostava Luka Koper: Sečovlje – Gradole in Hrvoji
– Slušnica.
(2) Carinjenje blaga, ki je uvoženo ali izvoženo po transportnih sredstvih, navedenih v prvem odstavku tega člena,
se izvaja pri izpostavi, pristojni glede na sedež uvoznika
oziroma izvoznika tega blaga.
(3) Carinski nadzor nad uvozom in izvozom blaga po
lokalnih cevovodih, plinovodih ali vodovodih ter nizkonapetostnih vodih opravlja carinski urad, pristojen glede na kraj,
kjer se to prenosno sredstvo nahaja.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske
službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
(Uradni list RS, št. 124/00, 8/01, 41/01, 25/02, 134/03, 18/04
in 29/04).
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 024-15/2000-8
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0095
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2207.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena in četrtega
odstavka 36. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 8/00 in 110/02-ZGO-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o tarifah
za izdajanje geodetskih podatkov
1. člen
V Uredbi o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov
(Uradni list RS, št. 60/02) se deveti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(9) Posredništvo geodetskih podatkov je komercialna
uporaba geodetskih podatkov z namenom večkratnega posredovanja istih geodetskih podatkov drugim uporabnikom
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ali omogočanje večkratnega vpogleda v iste geodetske podatke.«.
2. člen
V 5. členu se za prvo alineo doda nova alinea, ki se
glasi:
»– začetni stroški vpogleda v geodetske podatke,«.
Sedanja druga alinea postane tretja alinea.
Sedanja tretja alinea se črta.
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(nadomestilo za uporabo geodetskih podatkov)
Nadomestilo za uporabo geodetskih podatkov se v
primeru posredovanja geodetskih podatkov obračuna kot
nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov, v primeru vpogleda v geodetske podatke pa kot nadomestilo za
vpogled v geodetske podatke.«.
4. člen
Naslov 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov«.
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov
se določi tako, da se število enot geodetskega podatka pomnoži s številom točk za posredovanje geodetskih podatkov in
z vrednostjo točke. Tej vrednosti se prištejejo drugi stroški iz
5. člena te uredbe.
(2) Nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov se v primeru komercialne uporabe geodetskih
podatkov določi tako, da se število enot geodetskega podatka pomnoži s številom točk za posredovanje geodetskih
podatkov in z vrednostjo točke ter s faktorjem za določitev
višine nadomestila za komercialno uporabo geodetskih podatkov. Tej vrednosti se prištejejo drugi stroški iz 5. člena
te uredbe.
(3) Faktor za določitev višine nadomestila za posredovanje geodetskih podatkov za uporabo geodetskih podatkov
na način iz prejšnjega odstavka se določi glede na število
uporab (npr. število izdelkov, storitev, dostopov do podatkov
v primeru računalniškega dostopa do baz podatkov, …), v
katerih je geodetski podatek posredno ali neposredno uporabljen, in sicer:
– za uporabo v dveh do 10 izdelkih, storitvah
ali dostopih
faktor 2
– za uporabo v 11 do 500 izdelkih, storitvah ali
dostopih
faktor 3
– za uporabo v 501 do 3.000 izdelkih, storitvah
ali dostopih
faktor 4
– za uporabo v 3.001 do 10.000 izdelkih,
storitvah ali dostopih
faktor 5
– za uporabo v več kot 10.000 izdelkih,
storitvah ali dostopih
faktor 6.
(4) Če je geodetski podatek posredno ali neposredno
uporabljen v enem izdelku, storitvi ali dostopu, se nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov obračuna skladno
s prvim odstavkom tega člena.
(5) Nadomestilo za posredništvo geodetskih podatkov
se v primeru posredovanja geodetskih podatkov določi v
višini 72% zmnožka med številom točk za posredovanje
geodetskih podatkov in vrednostjo točke, za vsak geodetski
podatek, ki ga posrednik posreduje uporabnikom geodetskih
podatkov, tej vrednosti se prištejejo še drugi stroški iz 5. člena te uredbe.«.
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5. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(nadomestilo za vpogled v geodetske podatke)
(1) Nadomestilo za vpogled v geodetske podatke se
določi za posamezne vpoglede v geodetske podatke ali kot
letno nadomestilo za vpogled v geodetske podatke.
(2) Nadomestilo za posamezne vpoglede v geodetske
podatke se določi tako, da se število enot geodetskega podatka, v katere je bilo vpogledano, pomnoži s številom točk
za vpogled v geodetske podatke in z vrednostjo točke. Tej
vrednosti se prištejejo drugi stroški iz 5. člena te uredbe.
(3) Letno nadomestilo za vpogled v geodetske podatke
se lahko obračuna za tiste geodetske podatke, za katere je v
tarifnem delu te uredbe določeno letno nadomestilo, in se določi tako, da se število točk za letno nadomestilo vpogleda v
geodetske podatke pomnoži z vrednostjo točke. Tej vrednosti
se prištejejo drugi stroški iz 5. člena te uredbe.
(4) Nadomestilo za posredništvo geodetskih podatkov
se v primeru vpogleda v geodetske podatke določi:
– v višini 72% zmnožka med številom enot geodetskega
podatka, v katere je bilo vpogledano, številom točk za vpogled v geodetske podatke in vrednostjo točke, tej vrednosti
pa se prištejejo drugi stroški iz 5. člena te uredbe, ali
– v višini 72% zmnožka med številom točk za letno nadomestilo za vpogled v geodetske podatke, v katere je uporabniku omogočen vpogled, in vrednostjo točke, tej vrednosti
pa se prištejejo drugi stroški iz 5. člena te uredbe.
(5) Letno nadomestilo za vpogled v geodetske podatke
iz tretjega odstavka tega člena in druge alinee prejšnjega odstavka tega člena se obračuna za vsakih začetih pet delovnih
mest, ki imajo pri uporabniku pravico vpogleda v geodetske
podatke.«.
6. člen
V drugem odstavku 8. člena se tarifna številka »11.4«
nadomesti s tarifno številko »13.4«.
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Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Uporabnikom geodetskih podatkov, ki so neposredni
uporabniki državnega proračuna in podatke uporabljajo za odločanje v upravnih stvareh ali jih sami uporabljajo za izvajanje
nalog iz svojih pristojnosti, se za nekomercialne namene uporabe geodetskih podatkov določi nadomestilo za uporabo geodetskih podatkov, razen če zakon ne določa drugače, glede na
obliko, v kateri se posredujejo geodetski podatki, in glede na
način posredovanja geodetskih podatkov:
– za posredovanje geodetskih podatkov v analogni obliki – nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov iz
prvega odstavka 6. člena te uredbe;
– za posredovanje geodetskih podatkov v digitalni obliki – materialni stroški posredovanja geodetskih podatkov iz
8. člena te uredbe.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) Vpogled v grafične in atributne podatke o posameznih parcelah, stavbah in delih stavb, ki so evidentirane
v zemljiškem katastru in katastru stavb in jih ima v lasti posamezna fizična ali pravna oseba, je za lastnika teh nepremičnin brezplačen.«.
10. člen
V celotnem 11. členu se besedilo »nadomestilo za komercialno uporabo geodetskih podatkov« v različnih sklonih
nadomesti z besedilom »nadomestilo za uporabo geodetskih
podatkov« v ustreznem sklonu.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Pogodba o komercialni uporabi geodetskih podatkov se z uporabnikom geodetskih podatkov ne sklene v
primeru uporabe geodetskih podatkov v enem izdelku, storitvi
ali dostopu.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

8. člen
V prvem odstavku 9. člena se tarifna številka »11.1«
nadomesti s tarifno številko »13.1«, tarifna številka »11.2«
s tarifno številko »13.2« in tarifna številka »11.3« s tarifno
številko »13.3« te uredbe.
V tretjem odstavku se za besedilom »izvedba izbora
podatkov« v oklepaju doda vejica in besedilo »pretvorba v
želeni format,«.

11. člen
Prvi in drugi odstavek 12. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Uporabnik geodetskih podatkov, ki bo geodetske
podatke pridobil za namene posredništva, sklene z geodetsko upravo pogodbo. Pogodba za posredništvo geodetskih
podatkov mora vsebovati: vrsto geodetskih podatkov, obseg
podatkov, ki jih posrednik lahko posreduje, način in pogoje pridobivanja podatkov ter njihovih sprememb, način zagotavljanja
pravilne uporabe in preprečevanja nedovoljenih dostopov do
geodetskih podatkov, čas veljavnosti pogodbe in način plačevanja nadomestila za posredništvo geodetskih podatkov.
(2) Pogodba za posredništvo geodetskih podatkov se
sklene najmanj za eno leto in pod pogojem, da bo posrednik
geodetskih podatkov plačal nadomestilo za posredovanje
geodetskih podatkov za tiste geodetske podatke, ki jih lahko
posreduje. Tako plačano nadomestilo se upošteva pri obračunu nadomestila za posredništvo geodetskih podatkov iz
petega odstavka 6. člena in četrtega odstavka 6.a člena te
uredbe.«.
Tretji odstavek se črta.

9. člen
Naslov 10. člena se spremeni tako, da se glasi: »izjeme pri obračunu nadomestila za uporabo geodetskih
podatkov«.

12. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Geodetski podatki se obračunajo z naslednjim številom točk:

7. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(začetni stroški vpogleda v geodetske podatke)
Začetni stroški vpogleda v geodetske podatke se obračunajo ob vsakokratnem zagonu sistema za vpogled v
geodetske podatke tako, da se število točk po tarifni številki
13.5 te uredbe pomnoži z vrednostjo točke.«.
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Geodetski podatek

TISKANE KARTE
Temeljni topografski na�rti meril 1 : 5000 in
1 : 10.000
Dravna topografska karta merila 1 : 25.000
Dravna topografska karta merila 1 : 50.000
Topografska karta merila 1 : 50.000
Topografska karta VGI merila 1 : 50.000,
1 : 100.000, 1 : 200.000
Pregledna karta Slovenije merila 1 : 250.000
Pregledna karta Slovenije merila 1 : 400.000
Pregledna karta Slovenije merila 1 : 500.000
Pregledna karta Slovenije merila 1 : 750.000
Pregledna karta Slovenije merila
1 : 1.000.000
Pregledna karta Slovenije merila
1 : 1.500.000
RASTRSKI PODATKI
Rastrska slika z geolokacijo temeljnega
topografskega na�rta ali drugega na�rta meril
1 : 5000 in 1 : 10.000  sloj
Rastrska slika z geolokacijo dravne
topografske karte merila 1 : 25.000  sloj
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Enota

tevilo to�k za
posredovanje
podatkov

tevilo
to�k za
vpogled v
podatke

list na�rta

420,00

-

list karte
list karte
list karte
list karte

590,00
840,00
420,00
420,00

-

Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija

690,00
590,00
590,00
590,00
0

-

Slovenija

0

-

list na�rta

485,00

0

list karte

485,00

0

2.3

Rastrska slika z geolokacijo dravne
topografske karte merila 1 : 50.000  sloj

list karte

485,00

0

2.4

Rastrska slika z geolokacijo dravne
topografske karte merila 1 : 100.000  sloj

list karte

485,00

0

2.5

Rastrska slika z geolokacijo pregledne karte
Slovenije merila 1 : 250.000  sloj

Slovenija

485,00

0

2.6

Rastrska slika z geolokacijo pregledne karte
Slovenije merila 1 : 400.000  sloj

Slovenija

485,00

0

2.7

Rastrska slika z geolokacijo pregledne karte
Slovenije merila 1 : 500.000  sloj

Slovenija

485,00

0

2.8

Rastrska slika z geolokacijo pregledne karte
Slovenije merila 1 : 750.000  sloj

Slovenija

485,00

0

2.9

Rastrska slika z geolokacijo pregledne karte
Slovenije merila 1 : 1.000.000 - sloj

Slovenija

0

0

2.10

Rastrska slika z geolokacijo pregledne karte
Slovenije merila 1 : 1.500.000 - sloj

Slovenija

0

0

3
3.1

ORTOFOTO in AERO
Ortofoto  format TIFF  �rnobel

3.933,00

5,11

3.2

Ortofoto  format MrSID20  �rnobel

3.933,00

0

3.3

Ortofoto  format TIFF  barvni

list merila
1 : 5000
list merila
1 : 5000
list merila
1 : 5000

5.900,00

7,00
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3.4

Ortofoto  format MrSID20 - barvni

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Skenogram �rnobelega letalskega posnetka
Skenogram barvnega letalskega posnetka
Parametri aerotriangulacije
Oslonilne to�ke aerotriangulacije
Podatki o aerosnemanju (cikli�no in posebno
aerosnemanje)

4
4.1.1

TOPOGRAFSKI PODATKI
Topografski podatki merila 1 : 5000
Zgradbe

4.1.2

Promet

4.1.3

Pokritost tal

4.1.4

Hidrografija

4.2.1

Topografski podatki merila 1 : 25.000
Hidrografija

4.2.2

Ceste

4.2.3

eleznice

4.2.4

Relief

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Topografski podatki merila 1 : 500.000
Promet
Imena
Naselja
Hidrografija
Skupne evropske podatkovne baze
Pokrovnost tal - Corine Land Cover
Pokrovnost tal - Satelitski posnetki (Landstat)
Karta merila 1:1.000.000 (Euroglobal Map)
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tevilo to�k za
posredovanje
podatkov

tevilo
to�k za
vpogled v
podatke

5.900,00

0

8.323,00
12.484,50
325,00
1.000,00
0

0

625,00

9,88

1.062,00

16,70

625,00

9,88

425,00

6,75

625,00

9,88

625,00

9,88

125,00

1,98

1.250,00

19,76

Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija

625,00
425,00
625,00
625,00

0
0
0
0

Slovenija
Slovenija
Slovenija

0
0
4.800,00

0
0
0

Slovenija

0

0

Enota

list merila
1 : 5000
posnetek
posnetek
posnetek
to�ka
Slovenija/leto

list merila
1 : 5000
list merila
1 : 5000
list merila
1 : 5000
list merila
1 : 5000
list merila
1 : 25.000
list merila
1 : 25.000
list merila
1 : 25.000
list merila
1 : 25.000

Pregledni sloji
4.5

4.6.1
4.6.2

1

Mrea listov kart (meril 1 : 5000 in 1 : 10.000,
1 : 1:25.000, 1 : 50.000) v vektorski obliki
Letna nadomestila
Letno nadomestilo za vpogled v topografske
podatke merila 1: 50001

19.876,
60

Letno nadomestilo za vpogled v podatke
topografske podatke merila 1: 25.000

9.545,0
0

Do vzpostavitve dravne topografske karte merila 1: 5000 na obmo�ju 2/3 povrine Slovenije se obra�una 75% letnega nadomestila
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5

Geodetski podatek

5.1

REGISTER PROSTORSKIH ENOT
Grafi�ni podatki
Prostorske enote in ulice v vektorski obliki

5.2
5.3

Ob�ine v vektorski obliki
Upravne enote v vektorski obliki

5.4

Katastrske ob�ine v vektorski obliki

5.5

Obmo�ne geodetske uprave v vektorski obliki

5.6
5.7

Izpostava obmo�ne geodetske uprave v
vektorski obliki
Hine tevilke v vektorski obliki
Opisni podatki

5.8

Centroid

5.9

ifrant

5.10

Opisni podatek

5.11.1

Letna nadomestila
Letno nadomestilo za vpogled v opisne
podatke registra prostorskih enot

5.11.2

Letno nadomestilo za vpogled v grafi�ne
podatke registra prostorskih enot

6
6.1

REGISTER ZEMLJEPISNIH IMEN
Podatki registra zemljepisnih imen 5

6.2

Podatki registra zemljepisnih imen 25

6.3
6.4

Podatki registra zemljepisnih imen 250
Podatki registra zemljepisnih imen

7
7.1

MODEL VIIN
Model viin 20

7.2

Model viin 25

7.3

Model viin 25 InSAR

7.4

Model viin 100 InSAR
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tevilo to�k za
posredovanje
podatkov

tevilo
to�k za
vpogled v
podatke

10,62

0,50

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

hina tevilka

0,56

0,10

prostorska
enota, hina
tevilka
prostorska
enota, ulica,
hina tevilka
prostorska
enota, ulica,
hina tevilka

0,56

0,10

0,29

0

0,29

0,04

-

3.532,8
0

-

4.600,0
0

20,00

0

140,00

0

16.000,00
-

0
0

100,00

0

89,00

0

89,00

0

30,00

0

Enota

prostorska
enota, ulica
ob�ina
upravna
enota
katastrska
ob�ina
obmo�na
geodetska
uprava
izpostava

list merila
1 : 5000
list merila
1 : 25.000
Slovenija
zemljepisno
ime

list merila
1 : 5000
list merila
1 : 5000
list merila
1 : 5000
list merila
1 : 5 000
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8
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4.
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3.1
8.4.1
9
9.1.1
9.1.2
9.1.3
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PODATKI OSNOVNEGA GEODETSKEGA
SISTEMA
Poloajne in viinske to�ke
Geodetska to�ka  opisni podatki s
topografijo
Geodetska to�ka  opisni podatki s
topografijo -prepis cele baze
Geodetska to�ka  opisni podatki brez
topografije
Grafi�ni podatki
GPS podatki
GPS - Realni �as, RTCM, centimetrska
natan�nost
GPS - Post-procesiranje, format RINEX
GPS  diferencialni GPS
Letna nadomestila
Letno nadomestilo za vpogled v poloajne in
viinske to�ke
Geoid
Digitalni model geoida
PODATKI ZEMLJIKEGA KATASTRA
Opisni podatki
Opisni podatki brez lastnikov
Opisni podatki z lastniki

9.2.3

Opisni podatki brez lastnikov  ena ali ve�
katastrskih ob�in
Opisni podatki z lastniki  ena ali ve�
katastrskih ob�in
Grafi�ni podatki
Grafi�ni podatki  posamezna parcela
Grafi�ni podatki  ena ali ve� katastrskih
ob�in
Centroidi parcel

9.2.4

Grafi�ni podatki

9.2.5

Rastrska slika
ZK to�ke
ZK to�ka  opisni podatek
Podatki o elaboratih
Podatki o elaboratih  elaborat do 20 strani
Podatki o elaboratih  elaborat 20  99 strani
Podatki o elaboratih  elaborat nad100 strani
Podatki o elaboratih

9.1.4
9.2.1
9.2.2

9.3.1
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4

Letna nadomestila
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tevilo to�k za
posredovanje
podatkov

tevilo
to�k za
vpogled v
podatke

to�ka

20,37

7,00

to�ka

1,87

-

to�ka

2,01

0,45

-

0,45

minuta

16,00

-

minuta
leto

32,00
23.700,00

-

-

3.634,0
0

20.000,00

-

parcela
parcela,lastni
k, posestni
list
parcela

3,15
6,30

0,60
1,20

1,11

-

lastnik,
posestni list

2,22

-

parcela
parcela

3,41
1.11

-

859,00

-

-

0,65

485,00

0

2,01

0,45

1.900,00
3.000,00
4.500,00
254,00

14,00
120,00
300,00
2,00

Enota

ekranski
prikaz

Slovenija

list merila
1 : 5000
ekranski
prikaz
list na�rta
to�ka
elaborat
elaborat
elaborat
stran iz
elaborata
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9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.5.4

10
10.1.1
10.1.2
10.1.3

Št.
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Geodetski podatek

PODATKI KATASTRA STAVB
Opisni podatki
Opisni podatki brez lastnikov
Opisni podatki z lastniki

10.2.3
10.2.3

Grafi�ni podatki

10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4

Podatki o elaboratih
Podatki o elaboratih  elaborat do 20 strani
Podatki o elaboratih  elaborat 20  99 strani
Podatki o elaboratih  elaborat nad100 strani
Podatki o elaboratih

10.2.1
10.2.2

10.4.1
10.4.2
10.4.3
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Enota

Letno nadomestilo za vpogled v opisne
podatke o parceli
Letno nadomestilo za vpogled v podatke o
lastniku
Letno nadomestilo za vpogled v grafi�ne
podatke o parceli
Letno nadomestilo za vpogled v ostale
podatke zemljikega katastra (ZK to�ke,
elaborati)

Opisni podatki brez lastnikov  ena ali ve�
katastrskih ob�in
Opisni podatki z lastniki  ena ali ve�
katastrskih ob�in
Grafi�ni podatki
Grafi�ni podatki  posamezna stavba
Grafi�ni podatki  ena ali ve� katastrskih
ob�in
Centroidi stavb

10.1.4

Uradni list Republike Slovenije

Letna nadomestila
Letno nadomestilo za vpogled v opisne
podatke o stavbi
Letno nadomestilo za vpogled v podatke o
lastniku
Letno nadomestilo za vpogled v grafi�ne
podatke o stavbi
IZPISI, IZRISI, KOPIJE
Izpis atributnih podatkov na papir
Izris grafi�nih podatkov na papir
Kopija iz elaborata (topografije, skice,
tahimetri�na ra�unanja, na�rt dela stavbe, )
format A4 ali A3
Kopija na�rta ali karte  format A4 ali A3
Kopija na�rta ali karte  format lista TTN ali
ZKN

tevilo to�k za
posredovanje
podatkov

-

tevilo
to�k za
vpogled v
podatke

4.416,0
0
3.312,0
0
9.568,0
0
3.374,1
0

stavba
stavba,
lastnik
stavba

5,82
6,30

1,00
1,20

1,69

-

stavba

3,38

-

stavba
stavba

6,21
1,69

-

list merila
1 : 5000
ekranski
prikaz

206,00

elaborat
elaborat
elaborat
stran iz
elaborata

1.900,00
3.000,00
4.500,00
254,00

14,00
120,00
300,00
2,00

-

7.360,0
0
3.312,0
0
8.832,0
0

6,21

-

DIN A4
DIN A4
kos

1.270,00
1.640,00
254,00

-

kos
kos

1.150,00
1.950,00

-
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Tarifna
tevilka

Št.

Kopija na�rta, karte, kontaktne kopije ali
aeroposnetka  obrabnina  kadar kopira
zunanji izvajalec

12
12.1

PUBLIKACIJE
Pravilnik o tehni�nih normativih za mree
temeljnih geodetskih to�k

12.2

Priro�nik za vzdrevanje katastrskega
operata
Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju
proizvodne sposobnosti vzor�nih parcel

12.3

Stran
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tevilo to�k za
posredovanje
podatkov

tevilo
to�k za
vpogled v
podatke

kos

330,00

-

izvod

109,00

-

izvod

499,00

-

izvod

220,00

-

Geodetski podatek

11.6
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Enota

12.4

Priro�nik za izvajanje komasacij in vodenje
komasacijskega postopka

izvod

220,00

-

12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15

Fotointerpretacija 3
ROTE in EHI  monografija
ROTE in EHI - analiza in razvoj
Seznam katastrskih ob�in
Katastrski okraji v RS (publikacija)
Katastrski okraji v RS (karta)
Bilance povrin in katastrskega dohodka
Toponimska navodila za Slovenijo
Slovar toponimske terminologije
Toponymic guidelines of Slovenia
Topografski klju� za dravno topografsko
karto v merilu 1 : 25.000

izvod
izvod
izvod
izvod
izvod
izvod
izvod
izvod
izvod
izvod
izvod

557,00
926,00
1.830,00
778,00
998,00
998,00
778,00
1.310,00
1.310,00
1.310,00
473,00

-

12.16

Topografski klju� za prikaz vsebine
geodetskega na�rta
Ob�ine v Sloveniji
Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih in
stvarnih lastnih imen

izvod

671,00

izvod
izvod

2.040,00
1.310,00

-

izvod

1.310,00

-

Ura

3.584,00

-

Ura
Ura
naro�ilo
za�etni
dostop

2.017,00
1.797,00
504,25
-

50,00

12.17
12.18
12.19

Zgo�eni imenik zemljepisnih imen Slovenije

13

DODATNA ALI NADSTANDARDNA
OBDELAVA GEODETSKIH PODATKOV,
OBDELAVA PODATKOV ZA IZVEDBO
NARO�ILA, FIKSNI MATERIALNI STROKI

13.1

Delo strokovnjaka z najmanj univerzitetno
izobrazbo
Delo strokovnjaka z visoko ali vijo izobrazbo
Delo s srednjo izobrazbo
Fiksni materialni stroki
Za�etni stroki vpogleda v geodetske
podatke

13.2
13.3
13.4
13.5

Legenda k tarifnemu delu:
- : podatek se na ta na�in ne izdaja
0 : vrednost izdajanja podatka je enaka 0 (ni�) to�k«.
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13. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(prehodna določba)
Novi tretji odstavek 10. člena uredbe se začne uporabljati, ko bodo zagotovljene tehnične možnosti za brezplačen
javno dostopen vpogled v grafične in atributne podatke o posameznih parcelah, stavbah in delih stavb, ki jih ima v lasti
posamezna fizična ali pravna oseba, prek interneta.«.
14. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/2002-3
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0049
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2208.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe toplotne obdelave
klavničnih odpadkov in kužnega materiala
živalskega porekla

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPC)
in drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1 in 10/04 – odl.
US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih opravljanja gospodarske
javne službe toplotne obdelave klavničnih
odpadkov in kužnega materiala živalskega
porekla
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla (Uradni list
RS, št. 11/01, 58/01 in 84/01) se v 1. členu besedilo v prvi
alinei prvega odstavka »odpadkov živalskega izvora z visokim tveganjem« nadomesti z besedilom »kužnega materiala
živalskega porekla«.
V drugi alinei prvega odstavka besedilo »predelanih
živalskih beljakovin in živalskih maščob, ki so pridobljene s
toplotno obdelavo klavničnih odpadkov v obratih za predelavo živalskih odpadkov« nadomesti z besedilom »predelanih
živalskih stranskih proizvodov in živalskih maščob, pridobljenih s toplotno obdelavo živalskih odpadkov.«.
2. člen
V 2. členu se besedilo 1., 2. in 3. točke spremeni tako,
da se glasi:
»1. Klavnični odpadki in kužni material živalskega porekla (v nadaljnjem besedilu: živalski odpadki) so:
– odpadki živalskega porekla, razvrščeni med živalske
stranske proizvode kategorije 1 v skladu s predpisi na po-
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dročju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske
stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi,
– odpadki živalskega porekla, razvrščeni med živalske
stranske proizvode kategorije 2 v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske
stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen
gnoja in vsebine prebavnega trakta, in
– kuhinjski odpadki, nastali pri izvajanju gostinskih
storitev na prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu in
razvrščeni med živalske stranske proizvode kategorije 1 v
skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni
prehrani ljudi.
2. Predelani živalski stranski proizvodi so s toplotno obdelavo predelani živalski odpadki iz prejšnje točke.
3. Toplotna obdelava živalskih odpadkov je obdelava
živalskih odpadkov v obratu za predelavo odpadkov (v nadaljnjem besedilu: kafilerija), ki obratujejo pod nadzorom
Veterinarske uprave Republike Slovenije tako, da je mogoče
zagotoviti, da se s toplotno obdelavo pridobljeni predelani
živalski stranski proizvodi ne uporabljajo za prehrano ljudi,
niti kot krmilo ali gnojilo.«.
V prvem stavku 4. točke se besedilo »beljakovin in
živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
3. člen
V 3. členu se besedilo »beljakovin in živalskih maščob«
nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
4. člen
V 4. členu se v 2. in 3. točki besedilo »beljakovin in
živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
5. člen
V 4. členu se 2. točka črta.
6. člen
Tretji odstavek 5. člena se črta.
7. člen
Tretji odstavek 6. člena se črta.
8. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta besedilo », skladno
s 133. členom Zakona o javnih naročilih«.
Drugi, četrti in peti odstavek se črtajo.
9. člen
V prvem odstavku 9. člena se v drugem stavku besedilo
»obveznih elementov, ki jih določa 68. člen ZJN-1,« nadomesti z besedilom »splošnih elementov«.
10. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Če koncedent na razpis za izvajanje javne službe pridobi samo nepravilne ali nepopolne ponudbe, se razpis za
izvajanje javne službe ponovi.«.
11. člen
V prvem odstavku 12. člena se v četrti alinei besedilo
»beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom
»stranskih proizvodov«.
12. člen
V prvem odstavku 15. člena se v prvi alinei črta besedilo »ali povzročitelj živalskih odpadkov iz četrtega odstavka
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6. člena te uredbe«, v drugi alinei pa se besedilo »beljakovin
in živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
V drugem odstavku se število »180« nadomesti s številom »100«.
Četrti odstavek se črta.
13. člen
V prvem odstavku 16. člena se v tretji alinei besedilo
»beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom
»stranskih proizvodov«.
14. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »beljakovine
in živalske maščobe« nadomesti z besedilom »stranske
proizvode«.
V drugem odstavku se besedilo »beljakovin in živalskih
maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
15. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionarju ni treba oddati predelanih živalskih
stranskih proizvodov v začasno skladiščenje ali neposredno
odstranjevalcem v sežiganje v skladu z določbami te uredbe
in drugimi predpisanimi pogoji uporabe predelanih živalskih
stranskih proizvodov, če sam zagotovi uporabo predelanih
živalskih stranskih proizvodov:
– maščob s sežigom v lastni sežigalnici ali napravi za
sosežig odpadkov,
– živalskih stranskih proizvodov kategorije 2 v obratih
za predelavo v bioplin ali kompost.«.
V drugem odstavku se besedilo »beljakovin in živalskih
maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
16. člen
V 21. členu se v napovednem stavku črta besedilo », ki
jih določa 41. člen ZJN-1,«.
17. člen
Tretji odstavek 22. člena se črta.
18. člen
V prvem odstavku 33. člena se v drugi alinei besedilo
»veterinarskemu inšpektoratu« nadomesti z besedilom »Veterinarski upravi Republike Slovenije«.
19. člen
V drugem odstavku 34. člena se besedilo »beljakovine
in živalske maščobe« nadomesti z besedilom »stranske proizvode«.
20. člen
V 35. členu se v tretji alinei besedilo »beljakovin in
živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
21. člen
V 37. členu se besedilo »veterinarska inšpekcija«
nadomesti z besedilom »Veterinarska uprava Republike
Slovenije«.
38.a člen se črta.

22. člen

23. člen
V tretjem odstavku 38.b člena se v drugi alinei besedilo
»beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom
»stranskih proizvodov«.
Četrti in peti odstavek se črtata.

Št.
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24. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-03/2001-6
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0082
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2209.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s
klavničnimi odpadki in kužnim materialom
živalskega porekla

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPC)
in drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1 in 10/04 – odl.
US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih opravljanja gospodarske
javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in
kužnim materialom živalskega porekla
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki
in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št.
13/98, 31/00 in 84/01) se v 2. členu besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. Klavnični odpadki in kužni material živalskega porekla (v nadaljnjem besedilu: živalski odpadki) so:
– odpadki živalskega porekla, razvrščeni med živalske
stranske proizvode kategorije 1 v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske
stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi,
– odpadki živalskega porekla, razvrščeni med živalske
stranske proizvode kategorije 2 v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske
stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in
– kuhinjski odpadki, nastali pri izvajanju gostinskih
storitev na prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu in
razvrščeni med živalske stranske proizvode kategorije 1 v
skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni
prehrani ljudi.«.
Besedilo 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
»5. Zbiralnica je vsak objekt ali del objekta za vmesno
in začasno skladiščenje živalskih odpadkov, v katerem so nameščeni zabojniki za začasno hranjenje živalskih odpadkov
pred njihovo oddajo izvajalcu javne službe po tej uredbi.«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba ne ureja ravnanja z živalskimi odpadki,
razvrščenimi med živalske stranske proizvode kategorije 3 v
skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena
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pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in gnoja ter vsebine prebavnega trakta.«.
3. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega člena uporaba storitev javne službe za uporabnika ni obvezna, če uporabnik
pridobi:
1. dovoljenje pristojne veterinarske službe, da lahko z
živalskimi stranskimi proizvodi krmi živali iz živalskih vrtov,
cirkuške živali, plazilce in ptice roparice, kožuharje, divjad,
katerih meso ni namenjeno prehrani ljudi, ali črve za ribiške
vabe;
2. dovoljenje pristojne veterinarske službe, da lahko
uporabi živalske odpadke za diagnostične, izobraževalne in
raziskovalne namene ali za toksidermične preparate;
3. dovoljenje pristojne veterinarske službe za izjemno
odstranjevanje z zakopom ali s sežigom v skladu s predpisi
na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi;
4. dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje, ob soglasju pristojne veterinarske službe za lastno oskrbo živalskih
odpadkov.«.
4. člen
V 16. členu se v 3. točki besedilo »o minimalnih higiensko-tehničnih pogojih za ureditev objektov, naprav in opreme
ter vozil za prevoz živalskih odpadkov« nadomesti z besedilom », ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske
proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi«.
5. člen
V 28. členu se v 1. točki črta vejica in besedilo »skladno
s predpisi na področju veterinarstva«.
V 2. točki se besedi »veterinarskega inšpektorata«
nadomestita z besedilom »Veterinarske uprave Republike
Slovenije«.
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Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99
– odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 10/04
– odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
kurilnih naprav
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98 – popr., 105/00, 50/01, 46/02
in 49/03) se za drugim odstavkom 9. člena dodata nova tretji
in četrti odstavek, ki se glasita:
»Mejna emisijska vrednost za dušikove okside (NOx)
za kurilno olje EL, določena v tabeli 4 velja za olja, v katerih
vsebnost dušika ne presega referenčne vrednosti dušika
140 mg/kg, za večje vsebnosti dušika v kurilnem olju EL pa
je treba izmerjeno vrednost NOx preračunati na referenčno
vsebnost dušika po metodi iz standarda SIST EN 267 – dodatek b in c.
Mejna emisijska vrednost za dušikove okside (NOx) za
težja kurilna olja v tabeli 4 velja za olja, v katerih vsebnost
dušika ne presega 0,09 odstotka, za večje vsebnosti dušika
v težjem kurilnem olju pa se mejna emisijska vrednost določi
na podlagi naslednjega izračuna:
– mejna emisijska vrednost za NOx = – 830.x2 + 1700.x
+ 200, kjer je x vsebnost dušika v težjem kurilnem olju, izražena v masnih odstotkih.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-01/2002-4
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0100

6. člen
V prvem odstavku 30. člena se črta 2. točka.
Drugi odstavek se črta.

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

7. člen
Črta se naslov »IX. PLAČILO ZA KONCESIJO« in besedilo 34. člena.
8. člen
V 35. členu se besedi »veterinarska inšpekcija« nadomestita z besedilom »Veterinarska uprava Republike
Slovenije«.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, določba tretje alinee
2. točke 2. člena te uredbe in določba 3. člena te uredbe pa se
začneta uporabljati 1. maja 2004.
Št. 322-01/2000-7
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0081
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Uredba o dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v
zrak iz kurilnih naprav
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o določitvi letnih povračil za uporabo cest,
ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna
motorna vozila in priklopna vozila

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02
– odl US, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZDARS-A) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi
letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila
1. člen
V Uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki
jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00,
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67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02 in 59/03) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:

Nad 10 t do vključno 11 t

75.301

Nad 11 t do vključno 12 t

82.147

»2. člen
(Višina letnega povračila za uporabo cest po vrstah vozil)
Višina letnega povračila za uporabo cest se za posamezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil, glede na
podatke, razvidne iz veljavnega prometnega dovoljenja in
drugih evidenc in listin, določenih s predpisi o obračunu letnega povračila za uporabo cest, določi glede na naslednja
merila in znaša za:
1. motorno kolo, trikolo s prostornino motorja nad
50 ccm in štirikolo (L3e-MOTORNO KOLO, L4e-MOTORNO
KOLO, L5e-TRIKOLO in L7e-ŠTIRIKOLO) glede na prostornino njegovega motorja:

Nad 12 t do vključno 13 t

88.994

– do vključno 125 cm
– nad 125 cm3 do vključno 500 cm3
– nad 500 cm3
3

2.549 tolarjev,
3.824 tolarjev,
5.089 tolarjev;

2. vse vrste osebnih avtomobilov (M1-OSEBNI AVTOMOBIL), razen vozil iz 3. in 4. točke tega člena, ter za bivalna
motorna vozila (M1-OSEBNI AVTOMOBIL, M2-AVTOBUS,
M3-AVTOBUS, N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO
VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z obliko nadgradnje: »SA-bivalno vozilo«), glede na prostornino njihovega
motorja:
– do vključno 1350 cm3
– nad 1350 cm3 do vključno
1800 cm3
– nad 1800 cm3 do vključno
2500 cm3
– nad 2500 cm3

11.462 tolarjev,
17.188 tolarjev,
25.464 tolarjev,
45.839 tolarjev;

3. kombinirano vozilo (M1-OSEBNI AVTOMOBIL z obliko nadgradnje: »AF-večnamensko vozilo« in N1-TOVORNO VOZILO z obliko nadgradnje: »SB-neprebojno vozilo«)
27.376 tolarjev;
4. vozilo
avtošole
(M1-OSEBNI
AVTOMOBIL,
M2-AVTOBUS, M3-AVTOBUS, N1-TOVORNO VOZILO,
N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z dodatnim opisom: »avtošola«) in pogrebno vozilo (M1-OSEBNI
AVTOMOBIL z obliko nadgradnje: »SD-pogrebno vozilo«)
11.462 tolarjev;
5. avtobus (M2-AVTOBUS in M3-AVTOBUS), glede na
število sedežev, za vsak sedež 761 tolarjev;
6. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno prevozu določenih tovorov (N1-TOVORNO VOZILO,
N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO), glede
na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno
maso:
Največja dovoljena masa

Tolarjev

do vključno 4 t

27.376

Nad 4 t do vključno 5 t

34.222

Nad 5 t do vključno 6 t

41.069

Nad 6 t do vključno 7 t

47.915

Nad 7 t do vključno 8 t

54.762

Nad 8 t do vključno 9 t

61.608

Nad 9 t do vključno 10 t

68.455

Dovoljena skupna
masa (pravilnik o
dimenzijah, masah in
opremi vozil, Uradni list
RS, št. 24/96 in 17/00;
v nadaljnjem besedilu:
pravilnik*)

Nad 13 t do vključno 14 t

95.840

Nad 14 t do vključno 15 t

102.687

Nad 15 t do vključno 16 t

109.533

Nad 16 t do vključno 17 t

116.380

Nad 17 t do vključno 18 t

123.226

Nad 18 t do vključno 19 t

130.073

Nad 19 t do vključno 20 t

136.919

Nad 20 t do vključno 21 t

143.766

Nad 21 t do vključno 22 t

150.612

Nad 22 t do vključno 23 t

157.459

Nad 23 t do vključno 24 t

164.305

Nad 24 t do vključno 25 t

171.152

Nad 25 t do vključno 26 t

177.998

Nad 26 t do vključno 27 t

184.845

Nad 27 t do vključno 28 t

191.691

Nad 28 t do vključno 29 t

198.538

Nad 29 t do vključno 30 t

205.384

Nad 30 t do vključno 31 t

212.231

Nad 31 t do vključno 32 t

219.077

Stran
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1. točka 6. člena
pravilnika

2.a točka 6. člena
pravilnika
2.b točka 6. člena
pravilnika

3. in 4. točka
6. člena pravilnika

*1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ
dvema osema (dovoljena skupna masa do 18 t);
2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot
dvema osema, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika
(dovoljena skupna masa do 25 t);
2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno
osjo, z razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m,
če je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim
ali temu enakovrednim vzmetenjem oziroma, če je vsaka
pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna
obremenitev posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena
skupna masa do 26 t);
2. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več
kot tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali
sta razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema
in obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b,
ter katerih največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t
na meter razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale
najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi (dovoljena skupna masa do 32 t).
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke veljajo za tovorno bivalno vozilo (N1-TOVORNO VOZILO,
N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z
obliko nadgradnje: »SA-bivalno vozilo«) določbe 2. točke
tega člena, za tovorno vozilo za posebne namene: prodajalna, knjižnica in zabaviščno vozilo ter za prevoz čebel in prevoz konj (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO
in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z dodatnim opisom:, »prodajalna«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z dodatnim
vpisom v potrdilu o skladnosti vozil: »za prevoz čebel«, »za
prevoz konj«) pa veljajo določbe 9. točke tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO),
katerega največja dovoljena masa (masa vozila z njegovo
nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest
glede na dovoljeno skupno maso vozila po pravilniku.
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7. vlečno vozilo – specialni vlačilec, specialni vlačilec z
dvigalom in večnamenski vlačilec (N2-VLEČNO VOZILO in
N3-VLEČNO VOZILO, oboje z obliko nadgradnje: »BD«) ter
vlečno vozilo s polpriklopnikom – sedlasti vlačilec in sedlasti
vlačilec z dvigalom (N2-VLEČNO VOZILO in N3-VLEČNO
VOZILO, oboje z obliko nadgradnje: »BC«), glede na največjo dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi
predpisane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41
kW/t skupne mase) za skupino vozil:
Moč motorja vlečnega
vozila

do 52,92 kW
do 57,33 kW
do 61,74 kW
do 66,15 kW
do 70,56 kW
do 74,97 kW
do 79,38 kW
do 83,79 kW
do 88,20 kW
do 92,61 kW
do 97,02 kW
do 101,43 kW
do 105,84 kW
do 110,25 kW
do 114,66 kW
do 119,07 kW
do 123,48 kW
do 127,89 kW
do 132,30 kW
do 136,71 kW
do 141,12 kW
do 145,53 kW
do 149,94 kW
do 154,35 kW
do 158,76 kW
do 163,17 kW
do 167,58 kW
do 171,99 kW
Nad 172,00 kW

Največja dovoljena masa skupine vozil

do vključno 12 t
nad 12 t do vključno 13 t
nad 13 t do vključno 14 t
nad 14 t do vključno 15 t
nad 15 t do vključno 16 t
nad 16 t do vključno 17 t
nad 17 t do vključno 18 t
nad 18 t do vključno 19 t
nad 19 t do vključno 20 t
nad 20 t do vključno 21 t
nad 21 t do vključno 22 t
nad 22 t do vključno 23 t
nad 23 t do vključno 24 t
nad 24 t do vključno 25 t
nad 25 t do vključno 26 t
nad 26 t do vključno 27 t
nad 27 t do vključno 28 t
nad 28 t do vključno 29 t
nad 29 t do vključno 30 t
nad 30 t do vključno 31 t
nad 31 t do vključno 32 t
nad 32 t do vključno 33 t
nad 33 t do vključno 34 t
nad 34 t do vključno 35 t
nad 35 t do vključno 36 t
nad 36 t do vključno 37 t
nad 37 t do vključno 38 t
nad 38 t do vključno 39 t
nad 39 t do vključno 40 t

Tolarjev

82.127
88.973
95.820
102.666
109.513
116.359
123.206
130.052
136.899
143.745
150.592
157.438
164.285
171.131
177.978
184.824
191.671
198.517
205.364
212.210
219.057
225.903
232.749
239.596
246.442
253.289
260.135
266.982
273.828

za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica)
– 6. in 7. točka pravilnika)*
do 180,81 kW
do 185,22 kW
do 189,83 kW
Nad 189,84 kW

nad 40 t do vključno 41 t
nad 41 t do vključno 42 t
nad 42 t do vključno 43 t
nad 43 t do vključno 44 t

280.613
287.460
294.306
301.153

* Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom, ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/
železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža
ISO zabojnik dolg 40 ft; če je polpriklopnik ojačan za prevoze
v nespremljanem kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v kombiniranem transportu (cesta/železnica)
pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč (dovoljena skupna
masa do 44 t).
Za
polpriklopnik
(O2-PRIKLOPNO
VOZILO,
O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa
z obliko nadgradnje: »DA«), ki se registrira samostojno, se
letno povračilo za uporabo cest ne plačuje.

Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena
masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo
nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil,
določeno s pravilnikom, se plača letno povračilo za uporabo
cest glede na dovoljeno skupno maso po pravilniku.
8. priklopno vozilo osebnih vozil in priklopno vozilo avtobusov, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, ter
tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno vozilo,
ki je namenjeno prevozu določenih tovorov (O1-PRIKLOPNO
VOZILO, O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO), glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso priklopnika:
Največja dovoljena masa

Tolarjev

do vključno 3.5 t
Nad 3.5 do vključno 4 t
Nad 4 t do vključno 5 t
Nad 5 t do vključno 6 t
Nad 6 t do vključno 7 t
Nad 7 t do vključno 8 t
Nad 8 t do vključno 9 t
Nad 9 t do vključno 10 t
Nad 10 t do vključno 11 t
Nad 11 t do vključno 12 t
Nad 12 t do vključno 13 t
Nad 13 t do vključno 14 t
Nad 14 t do vključno 15 t
Nad 15 t do vključno 16 t
Nad 16 t do vključno 17 t
Nad 17 t do vključno 18 t

6.363
16.427
20.539
24.651
28.763
32.875
36.987
41.099
45.211
49.323
53.435
57.547
61.659
65.771
69.883
73.995

Nad 18 t do vključno 19 t
Nad 19 t do vključno 20 t
Nad 20 t do vključno 21 t
Nad 21 t do vključno 22 t
Nad 22 t do vključno 23 t
Nad 23 t do vključno 24 t

78.107
82.219
86.331
90.443
94.555
98.667

Dovoljena skupna
masa (po pravilniku)*

1. točka 6. člena
pravilnika

2.c točka 6. člena
pravilnika

* 1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema
osema (dovoljena skupna masa do 18t);
2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot
dvema osema (dovoljena skupna masa do 24 t);
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke veljajo za priklopno bivalno vozilo (O2-PRIKLOPNO VOZILO,
O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa
z obliko nadgradnje: »SE-bivalna prikolica«) določbe 2. točke
tega člena, za tovorno priklopno vozilo za posebne namene:
prodajalna, knjižnica in zabaviščno vozilo ter za prevoz čebel in prevoz konj (O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa z dodatnim
opisom: »prodajalna«, »knjižnica« oziroma »zabaviščni« ali
dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti vozil: »za prevoz
čebel«, »za prevoz konj«) pa veljajo določbe 10. točke.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za
priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega
dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom,
plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno
skupno maso priklopnega vozila po pravilniku.
9. delovno vozilo (N1-DELOVNO VOZILO, N2-DELOVNO VOZILO in N3-DELOVNO VOZILO), ne glede na skupno
maso vozila 5.089 tolarjev. Po tej točki se obračunava povračilo tudi za specialni vlačilec – UNIMOG.
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10. delovno priklopno vozilo (O2-PRIKLOPNO VOZILO,
O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa
z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti vozil: »delovno«),
ne glede na skupno maso vozila 1.275 tolarjev.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedilom »vlečna vozila« doda besedilo »(N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO, N3-TOVORNO VOZILO, N2-VLEČNO VOZILO
in N3-VLEČNO VOZILO)«.
V drugem odstavku se za besedo »avtobuse« doda
besedilo »(M2-AVTOBUS in M3-AVTOBUS)«.
V tretjem odstavku se za besedilom »vlečna vozila«
doda besedilo »(N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO
VOZILO, N3-TOVORNO VOZILO, N2-VLEČNO VOZILO in
N3-VLEČNO VOZILO)«.
V četrtem odstavku se za besedo »avtobuse« doda
besedilo »(M2-AVTOBUS in M3-AVTOBUS)«.
3. člen
V drugi alinei 4. člena se za besedo »gasilska« doda
besedilo »(M1-OSEBNI AVTOMOBIL, M2-AVTOBUS,
M3-AVTOBUS, N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO
VOZILO, N3-TOVORNO VOZILO, N1-DELOVNO VOZILO, N2-DELOVNO VOZILO, N3-DELOVNO VOZILO,
O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in
O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa z dodatnim opisom: »gasilsko«)«.
Tretja, četrta in peta alinea se spremenijo tako, da se
glasijo:
»– za vozila prve pomoči iz 2. točke 2. člena te uredbe
(M1-OSEBNI AVTOMOBIL z obliko nadgradnje: »SC-reševalno vozilo«);
– za
traktorje
(T1-TRAKTOR,
T2-TRAKTOR,
T3-TRAKTOR, T4-TRAKTOR in T5-TRAKTOR) in traktorske priklopnike (11/6) (R1a-TRAKTORSKI PRIKLOPNIK,
R1b-TRAKTORSKI
PRIKLOPNIK,
R2a-TRAKTORSKI PRIIKLOPNIK, R2b-TRAKTORSKI PRIKLOPNIK,
R3a-TRAKTORSKI
PRIKLOPNIK,
R3b-TRAKTORSKI
PRIKLOPNIK,
R4a-TRAKTORSKI
PRIKLOPNIK
in
R4b-TRAKTORSKI PRIKLOPNIK);
– za kolesa z motorjem (L1e-KOLO Z MOTORJEM), trikolesa s prostornino motorja do vključno 50 ccm
(L2e-TRIKOLO) in lahka štirikolesa (L6e-LAHKO ŠTIRIKOLO);«.
Za peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– za lahke priklopnike, katerih največja dovoljena
masa ne presega 750 kg (O1-PRIKLOPNO VOZILO);«.
Dosedanji šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(Oprostitve plačila letnega povračila za uporabo cest)
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest iz
2. in 3. točke 2. člena te uredbe se lahko uveljavi za osebne
avtomobile (M1-OSEBNI AVTOMOBIL) z motorjem delovne
prostornine bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in
dizelskega motorja do vključno 1900 ccm, osebne avtomobile
z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja do vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do
vključno 2200 ccm ter za kombinirana vozila (M1-OSEBNO
VOZILO z obliko nadgradnje: »AF-večnamensko vozilo«),
prirejena za prevoz invalida na invalidskem vozičku, ki se
uporabljajo za prevoz:
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– oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80% telesna okvara ali 80% vojna invalidnost ter oseb, pri katerih je
zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali
medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60%
vojna invalidnost;
– oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno
prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o
družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in
– otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki
jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest
po prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka se uveljavlja na
podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe, izdane na
podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po
tretji alinei prvega odstavka tega člena se za odrasle osebe
uveljavlja na podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o
družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za
otroke in mladostnike pa na podlagi predložitve na vpogled
originalne odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in
mladostnikov v telesnem in duševnem razvoju.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest
po četrti alinei prvega odstavka tega člena se uveljavlja z
originalnim potrdilom zdravstvenega doma oziroma drugega
zdravstvenega zavoda, ki opravlja specialistično pediatrično
dejavnost. Mnenje ne sme biti starejše od šestih mesecev.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest lahko upravičenec iz tega člena, starejši od 18 let, uveljavlja za
eno vozilo, ki je v njegovi lasti. Za upravičence iz tega člena,
starejše od 18 let, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost,
lahko oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest za
eno vozilo uveljavlja upravičenčev skrbnik. Za upravičence
iz tega člena, mlajše od 18 let, lahko oprostitev plačila za
uporabo cest za eno vozilo uveljavljajo njegovi starši oziroma
tisti od staršev, pri katerem otrok živi, v primeru ko otrok ne
živi pri obeh starših, oziroma druga oseba, ki dokaže, da
otrok živi pri njej.
Oprostitev za invalidske organizacije se uveljavlja na
podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.«.
5. člen
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Vračilo sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest se upravičencem vrne na transakcijski račun.«.
6. člen
V drugem odstavku 12.a člena se besedilo »osme,
devete in desete točke 2. člena te uredbe« nadomesti z
besedilom »6., 7. in 8. točke 2. člena te uredbe«.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 425-00/2001-7
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2411-0026
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uradni list Republike Slovenije
Sklep o spremembi sklepa o določitvi
cestninskih cest in višine cestnine

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02
– odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZDARS-A), prvega
odstavka 8. člena Uredbe o cestnini za uporabo določenih
cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99, 105/00,
109/02 in 3/04) ter v zvezi s prvim odstavkom 16. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 126/03) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest
in višine cestnine
I
V Sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 109/01, 55/02, 64/02, 11/03, 38/03,
62/03, 122/03 in 3/04) se v prvem odstavku točke II. znesek
»9,1201« nadomesti z zneskom »9,2478«.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2004.
Št. 425-03/2001-11
Ljubljana, dne 22. aprila 2004
EVA 2004-2411-0029
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

–

Popravek
Zakona
o popisu
zalog
in dajatvi
na presežne
zaloge
določenih
kmetijskih
proizvodov
(ZPZDKP)

V Zakonu o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge
določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 42/04 z dne 23. 4. 2004, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) dajem

POPRAVEK
Zakona o popisu zalog in dajatvi na presežne
zaloge določenih kmetijskih proizvodov
(ZPZDKP)
Na koncu zakona se doda naslednja priloga:

»PRILOGA 1
Seznam proizvodov iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona
Tarifna oznaka

Poimenovanje po Kombinirani nomenklaturi

0201 30 00

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno, brez kosti

0202 30 90

Meso goveje, zamrznjeno, brez kosti, drugo

0204 30 00

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno, trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni

0204 43 10

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno, brez kosti, ovčje
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Tarifna oznaka

Poimenovanje po Kombinirani nomenklaturi

0206 29 91

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali
zamrznjeni, od goved, zamrznjeni, drugi, mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

0207 12 10

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, od kokoši in
petelinov vrste Gallus domesticus, nerazrezane na kose, zamrznjene, oskubljene in očiščene,
brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki in želodčki, znane kot »70% piščanci«

0207 12 90

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, nerazrezane na kose, zamrznjene, oskubljene in očiščene, brez
glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot »65% piščanci« ali pod drugim nazivom

0207 14 10

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, od kokoši in
petelinov vrste Gallus domesticus, kosi in odpadki, zamrznjeni, kosi, brez kosti

0207 14 60

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, od kokoši in
petelinov vrste Gallus domesticus, kosi in odpadki, zamrznjeni, noge in kosi nog

0207 14 70

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, od kokoši in
petelinov vrste Gallus domesticus, kosi in odpadki, zamrznjeni, drugo

0408 11 80

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana,
zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih,
rumenjaki, sušeni, drugi

0408 91 80

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana,
zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih,
drugo, sušeno, drugo

0703 20 00

Česen

0711 51 00

Vrtnine, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo, Gobe in gomoljike, gobe iz rodu Agaricus

1001

Pšenica in soržica

1002

Rž

1003

Ječmen

1004

Oves

1005

Koruza

1006 10

Riž, neoluščen riž (riž v luski ali surov)

1006 20

Riž, oluščen nebrušen (rjav) riž

1006 30

Riž, manj brušen ali dobro brušen, tudi poliran ali glaziran, manj brušen riž, predkuhan (parboiled)

1006 40

Riž, Lomljen riž

1007

Sirek v zrnu

1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita

1101

Pšenična moka ali moka iz soržice

1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice

1103

Žitni drobljenci, zdrob in pelati

1104

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z odstranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana
ali drobljena), razen žita tar. št. 1006; žitni kalčki, celi valjani, v kosmičih ali zmleti

1107

Slad, pražen ali nepražen

1108

Škrob; inulin

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

1510

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali neprečiščena, toda
kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar.št. 1509
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Tarifna oznaka

Poimenovanje po Kombinirani nomenklaturi

1602 32 11

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov in krvi, kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, ki vsebujejo 57 mas.% ali več perutninskega mesa ali klavničnih
odpadkov, nekuhano

1702 30 (1)

Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20
mas.% fruktoze

1702 40 (2)

Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas.% toda manj kot 50 mas.%
fruktoze, razen invertnega sladkorja

1702 90 (3)

Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v
suhem stanju vsebujejo 50 mas.% fruktoze

2003 10 20

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, gobe iz rodu
Agaricus, začasno konzervirane, popolnoma termično obdelane

2003 10 30

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, gobe iz rodu
Agaricus, drugo

2008 20

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, Ananas,
ki vsebuje dodan alkohol v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg

2008 30 55

Agrumi, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino več kot 1 kg: mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine, klementine,
wilking mandarine in drugi podobni hibridi agrumov

2008 30 75

Agrumi, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino do vključno 1 kg: mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine, klementine,
wilking mandarine in drugi podobni hibridi agrumov

2009 11

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo
dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila, Pomarančni sok, zamrznjen, z Brix vrednostjo več kot 67

2009 12

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo
dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila, Pomarančni sok, nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20

2009 19

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo
dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila, Pomarančni sok, drugo,
z Brix vrednostjo več kot 67

2009 41

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo
dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila, Ananasov sok, z Brix
vrednostjo do vključno 20

2106 90 98 (4)

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, drugo

Razen za tarifno oznako 1702 30 10.
Razen za tarifno oznako 1702 40 10.
3
Omejeno na tarifne oznake 1702 90 10, 1702 90 50, 1702
90 75, 1702 90 79.
4
Samo za blago z več kot 40% vsebnosti mleka.«
1
2

Št. 323-01/04-10/1
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EPA 1206-III
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

Uradni list Republike Slovenije
–

Št.

–

Popravek
o dodeljevanju
sredstev izpravilnika
občinskega
proračuna
zafinančnih
pospeševanje
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Preklic
pravilnika
o spremembah
in
dopolnitvah
pravilnika
o štipendiranju

Popravek

Preklic

V pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
123-5306/03 z dne 11. 12. 2003 in v Uradnem listu RS, št.
24-1061/04 z dne 15. 3. 2004, se v drugi alinei 5. člena za
besedno zvezo »brezposelna oseba,« vstavi besedna zveza
»ki ima stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina,«.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
štipendiranju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 37-1611/04 z
dne 15. 4. 2004, preklicujemo zaradi dvakratne objave.
Uredništvo

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

VSEBINA

2130.
2131.
2132.
2133.
2134.

2135.
2136.
2137.
2138.
2139.
2140.
2141.
2142.

2143.
2144.
2145.
2146.
2147.
2148.
2149.
2205.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o krmi
(ZKrmi-A)
Zakon o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi
določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
davku na dodano vrednost (ZDDV-D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
varnosti v železniškem prometu (ZVZP-A)
Zakon o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske
železnice, d.o.o. (ZPSHSZ)

2206.
5733
5736

2208.

5741
5742

2209.

5749
2210.

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
organih v sestavi ministrstev
Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
Uredba o oblikovanju cen učbenikov
Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov
po železnici v notranjem potniškem prometu
Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne izdelke
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o dumpinškem in subvencioniranem uvozu
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o zaščitnih ukrepih
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi mejnih prehodov, na katerih kontrolo prehajanja
oseb in blaga čez državno mejo opravljajo carinski
organi
Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki
Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Brezovica pri Gradinu
Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Rakitovec
Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Drenovec
Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Nova vas ob Sotli
Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Novi Kot
Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Novokračine
Uredba o programih kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005
in 2006

2207.

5754
5754
5755
5756
5757
5757
5757

5758
5758

2211.

2150.
2151.
2152.

2153.
2154.
2155.

5759

2156.

5759

2212.

5759
5759

2157.

5760

2158.

5760

2159.

5884

2160.

Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji,
in njihovem delovnem področju
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
tarifah za izdajanje geodetskih podatkov
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in
kužnim materialom živalskega porekla
Uredba o dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak
iz kurilnih naprav
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila
Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v Trstu
Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in
določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč
Sklep o sodelovanju in delitvi dela med Carinsko
upravo Republike Slovenije in Statističnim uradom
Republike Slovenije pri izvajanju statističnega raziskovanja Intrastat v Republiki Sloveniji
Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v
Ljubljani v študijskem letu 2004/2005
Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v
Mariboru v študijskem letu 2004/2005
Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za
upravljanje in poslovanje v Novem mestu v študijskem letu 2004/2005
Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na
Primorskem v študijskem letu 2004/2005
Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih
cest in višine cestnine

5904
5906

5914

5915
5916

5916
5760
5760

5761
5761
5763
5764
5764
5920

MINISTRSTVA

Pravilnik o izvajanju Zakona o nadzoru državne
meje
Pravilnik o označevanju mejnih prehodov in njihovih območij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o napravah in opremi vozil v cestnem prometu
Pravilnik o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil

5765
5769
5771
5775

Stran
2161.
2162.

2163.
2164.
2165.

2166.
2167.
2168.
2169.
2170.
2171.
2172.
2173.
2174.
2175.

5924 /

Št.

45 / 29. 4. 2004

Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu
Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve dajatev za
diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo
Pravilnik o načinu popisa zalog in obračuna dajatve na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc
državljanov držav članic Evropske unije, z njimi izenačenih državljanov in njihovih družinskih članov
o zaposlitvah, opravljanju dela na podlagi pogodb
civilnega prava in o napotenih delavcih, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini in načinu
vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme
pod tlakom
Pravilnik o oceni tveganja za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu
Pravilnik o definiciji in uporabi združljivih tehničnih
specifikacij za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa
Pravilnik o ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
ekstrakcijskih topilih
Pravilnik o merilih čistosti za aditive
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili
Pravilnik o posebnih pogojih za uvoz čilija in izdelkov s čilijem
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2004
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5778

2185.

5784

2186.

5795
5808

5820

2177.

2178.

2179.

2180.
2181.
2182.
2183.
2184.

2189.
2190.

5826
5826

2191.

5839
5841

2192.

5842
5843
5843

2193.

5843
5844
5845

2194.
2195.
2196.

OBČINE
2176.

2187.
2188.

AJDOVŠČINA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ajdovščina za leto 2003
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2004

5846

2197.

5846

2198.
2199.

CANKOVA

Sklep o digitalizaciji prostorskih planov Občine
Cankova

2200.
5847

CELJE

Program priprave za lokacijski načrt Toplarna Celje

CERKNO

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2004

5847
5849

DRAVOGRAD

Sklep o določitvi območij kratkotrajnega brezplačnega parkiranja v Občini Dravograd
Sklep o prenehanju javnega dobra

5851
5852

GROSUPLJE

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Grosuplje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III,
Grosuplje

5852
5852

2201.
2202.
2203.
2204.

–
–
–

KAMNIK

Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B8 – Zgornje Perovo

5854

LENART

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in
načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Lenart
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

MAJŠPERK

Sklep o povišanju najemnin za poslovne prostore
Sklep o povišanju najemnin za grobove na pokopališčih

5856
5857
5857
5857
5858

MIREN–KOSTANJEVICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor v Občini Nova Gorica

5858

MURSKA SOBOTA

Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije

5859

ROGAŠKA SLATINA

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
krajevnih skupnostih

ŠTORE

Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2004

5861
5861

ŽELEZNIKI

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Železniki za leto 2003
Odlok o spremembah odloka o podelitvi priznanj in
nagrad Občine Železniki

5862
5863

ŽALEC

Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Žalec
Odlok o ureditvi cestnega prometa
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
urejanja javnih parkirnih površin v Občini Žalec
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1506/7 k.o.
Levec
Pravilnik za vrednotenje programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za Mlekarno Celeia

5864
5865
5872
5876
5880
5881
5881
5883

Popravki

Popravek Zakona o popisu zalog in dajatvi na
presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov
(ZPZDKP)
Popravek pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina
Preklic pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o štipendiranju

5920
5923
5923
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