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VLADA

4066. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna
presoja vplivov na okolje

Na podlagi 57. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 in 22/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah
posegov v okolje, za katere je obvezna presoja

vplivov na okolje

1. člen
V uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je

obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št.
66/96 in 12/00) se v 3. členu:

(1) v skupini B) v 1. točki za besedo “vodovod“ vstavi
besedilo “zunaj ureditvenih območij strnjenih naselij“,

(2) v skupini C) besedilo 11. točke “ali na območju
arheološkega spomenika ali spomenika oblikovane nara-
ve državnega pomena“ nadomesti z besedilom “ali na
območju kulturne dediščine, varovanem na osnovi pred-
pisov o varstvu kulturne dediščine“,

(3) v skupini C) besedilo 12. točke spremeni tako,
da se glasi: “podzemno skladišče surove nafte ali naftnih
derivatov z zmogljivostjo skladiščenja 250 t ali več in
utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina ali vnet-
ljivih plinov z zmogljivostjo skladiščenja 50 t ali več v
vodonosnih kamninah ali 5.000 t ali več v polprepustnih
in neprepustnih kamninah pri surovi nafti ali naftnih deri-
vatih, oziroma 50 t ali več pri utekočinjenem naftnem
plinu, zemeljskem plinu ali vnetljivih plinih na območju, ki
ni območje iz prejšnje točke“,

(4) v skupini E) črtata 1. in 2. točka; sedanje 3., 4.,
5., 6. in 7. točka postanejo 1., 2., 3., 4. in 5. točka,

(5) v skupini G) besedilo 20. točke spremeni, tako
da se glasi: “nakupovalni center z bruto tlorisno površino
10.000 m2 ali več, v katero ni šteto parkirišče“,

(6) v skupini G) v 23. točki za besedo “elastomerov“
vstavi besedilo “ter termoplastov in duroplastov“,

(7) v skupini G) besedilo 26. točke spremeni tako,
da se glasi: “poslovno-storitveni center z bruto tlorisno
površino 10.000 m2 ali več, v katero ni šteto parkirišče“,

(8) v skupini H) v 8. točki številka “1.000“ nadomesti
s številko “2.000“, besedilo “v vsakem primeru“ pa se
nadomesti z besedilom “z zmogljivostjo 500 PE ali več“,

(9) besedilo v drugem odstavku “ali na območju ar-
heološkega spomenika ali spomenika oblikovane narave
državnega pomena“ nadomesti z besedilom “ali na obmo-
čju kulturne dediščine, varovanem na osnovi predpisov o
varstvu kulturne dediščine“,

(10) v skupini A) v 5. točki, v skupini B) v 3. točki, v
skupini C) v 8. točki in v skupini I) v 4. točki besedilo “ali
na območju, ki ga ustanovi država na osnovi predpisov o
varstvu kulturne dediščine“ nadomesti z besedilom “ali na
območju kulturne dediščine, varovanem na osnovi pred-
pisov o varstvu kulturne dediščine“.

2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

“3.a člen
Ne glede na določbe 2. in 3. člena te uredbe je

presoja vplivov na okolje obvezna pri posegih v okolje, če
gre za vire večjega tveganja za okolje ali vire manjšega
tveganja za okolje, ki so določeni v predpisu o ukrepih za
zmanjšanje tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z ne-
varnimi kemikalijami.“

3. člen
Priloga 1, priloga 2 in priloga 3 se črtajo.

4. člen
Postopki izdaje dovoljenj za poseg v prostor za po-

sege iz 1. in 2. člena te uredbe, ki so bili začeti pred
uveljavitvijo te uredbe, se zaključijo po dosedanjih pred-
pisih.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-09/2002-1
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

4067. Pravilnik o izvajanju 29. člena zakona o davku
na dodano vrednost

Na podlagi drugega odstavka 66. člena zakona o dav-
ku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 –
odločba US, 30/01 in 67/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o izvajanju 29. člena zakona o davku na dodano

vrednost

I. SPLOŠNO

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje določa kriterije in način uve-
ljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v
nadaljnjem besedilu: DDV) v skladu s 1. do 24. točko
29. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 89/98, 17/00 – odločba US, 30/01 in 67/02).

2. člen
(prepoved odtujitve)

(1) Blaga, oproščenega plačila DDV na podlagi 29. čle-
na zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljnjem bese-
dilu: zakon), ni dovoljeno pred potekom 3 let od dneva
uvoza odtujiti, dati v uporabo drugemu ali kako drugače
uporabiti za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je
bilo oproščeno plačila DDV, preden DDV ni plačan. Teh
predmetov prav tako ni mogoče zastaviti, posoditi ali druga-
če izročiti kot zavarovanje druge obveznosti.

(2) Če se blago pred potekom roka iz prejšnjega od-
stavka odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače upo-
rabi za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo
oproščeno plačila DDV, se plača DDV, ki se obračuna po
stopnji, ki velja na dan, ko se predmeti nenamensko upora-
bijo ter na podlagi podatkov o davčni osnovi, ki jo ugotovi na
ta dan pristojni carinski organ.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko
blago, ki je predmet oprostitve DDV v skladu z zakonom in
tem pravilnikom, s soglasjem pristojnega carinskega organa
prenese brez obračuna DDV na drugo osebo, ki dokaže da
izpolnjuje vse predpisane pogoje za uveljavljanje zadevne
oprostitve.

3. člen
(dokazovanje izpolnjevanja pogojev)

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev določenih z za-
konom in tem pravilnikom za uveljavljanje oprostitve plačila
DDV se smiselno uporabljajo carinski predpisi o dokazova-
nju pogojev za uveljavljanje oprostitve plačila carine v zadev-
nih primerih.

II. POŠILJKE NEZNATNE VREDNOSTI

4. člen
(obseg oprostitve)

V skladu s 1. točko 29. člena zakona o DDV je
plačila DDV od uvoza oproščena pošiljka, poslana pre-
jemniku kot pismo ali paket v skupni vrednosti do največ
6.000 tolarjev.

III. RABLJENO OSEBNO PREMOŽENJE

5. člen
(obseg oprostitve)

(1) Osebno premoženje v skladu z 2. točko 29. člena
zakona je vsako premoženje, namenjeno za osebno rabo ali
rabo v gospodinjstvu, ki:

– ga je fizična oseba uporabljala oziroma je bilo v njeni
lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo, če gre za predme-
te trajnejše uporabne vrednosti;

– bo uporabljeno za enake namene, kot pred preseli-
tvijo.

(2) Za osebno premoženje iz prejšnjega odstavka se
šteje predvsem naslednje blago:

– predmeti za gospodinjstvo;
– kolesa in motorna kolesa, osebni avtomobili, avto-

mobilske prikolice, avtodomi, jahte in čolni, zasebna letala;
– domače živali, vključno z jahalnimi konji.
(3) Za osebno premoženje se v skladu s prvim odstav-

kom tega člena štejejo tudi prenosni instrumenti in naprave,
namenjene za opravljanje svobodnega poklica osebe, ki jih
uvaža.

6. člen
(priznavanje oprostitev)

(1) Oprostitve iz prejšnjega člena se priznajo v roku
12 mesecev od dneva, ko je fizična oseba pridobila dovolje-
nje za stalno bivanje v Sloveniji oziroma se je preselila v
Slovenijo, in se lahko uvozi v več ločenih pošiljkah.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko upravičen-
cu prizna oprostitev plačila DDV preden se preseli oziroma
pridobi dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji, če se obve-
že, da se bo v roku šestih mesecev dejansko preselil in če
položi ustrezen instrument zavarovanja za plačilo morebitne-
ga davčnega dolga.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se šestmesečni
rok iz prve alinee prvega odstavka 5. člena tega pravilnika
ugotavlja glede na dan, ko je osebno premoženje dejansko
uvoženo v Slovenijo.

IV. PREDMETI, UVOŽENI OB SKLENITVI ZAKONSKE
ZVEZE

7. člen
(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 3. točko 29. čle-
na zakona se nanaša na:

– predmete za gospodinjstvo, stare ali nove;
– običajna poročna darila, ki jih osebi iz 3. točke

29. člena zakona, pošlje oseba s stalnim bivališčem v tuji
državi, če vrednost posameznega darila ne presega 50.000
tolarjev.

(2) Za pridobitev pravice do oprostitve iz prejšnjega
odstavka mora upravičenec carinskemu organu predložiti
dokaz o sklenjeni zakonski zvezi.

8. člen
(priznavanje oprostitev)

(1) Oprostitev plačila DDV se nanaša na blago, ki je
uvoženo:

– ne prej kot dva meseca pred datumom, ki je določen
za sklenitev zakonske zveze, če upravičenec predloži us-
trezni instrument zavarovanja plačila davčnega dolga;

– ne pozneje kot 4 mesece od dneva sklenitve zakon-
ske zveze.
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(2) Blago iz 7. člena tega pravilnika se lahko, v rokih iz
prejšnjega odstavka, uvozi v več ločenih pošiljkah.

V. PREDMETI, PRIDOBLJENI Z DEDOVANJEM

9. člen
(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 4. točko 29.
člena zakona se nanaša na osebno premoženje, ki ga držav-
ljani Slovenije s stalnim bivališčem v Sloveniji, podedujejo v
tujini.

(2) Za prevozna sredstva iz 4. točke 29. člena zakona
se štejejo motorna vozila, ki se uporabljajo za opravljanje
dejavnosti.

(3) Za opremo iz 4. točke 29. člena zakona se ne
štejejo prenosni instrumenti in naprave, ki jih je zapustnik
uporabljal v svojem poklicu.

10. člen
(priznavanje oprostitev)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s prejšnjim členom
se lahko uveljavlja za osebno premoženje, ki je bilo deklari-
rano za sprostitev v prost promet najpozneje v dveh letih od
dneva pridobitve dediščine.

(2) Podedovano blago se lahko uvozi v več ločenih
pošiljkah, v roku, določenem v prejšnjem odstavku.

VI. UČNI PRIPOMOČKI

11. člen
(obseg oprostitve)

Učni pripomočki iz 5. točke 29. člena zakona so pred-
meti in inštrumenti (vključno z računalniki in pisalnimi stroji),
ki jih dijaki in študentje uporabljajo pri svojem šolanju.

VII. POŠILJKE NEKOMERCIALNEGA BLAGA

12. člen
(obseg oprostitve)

V skladu s 7. točko 29. člena zakona nekomercialno
blago pomeni pošiljko blaga, ki:

– je priložnostna,
– vsebuje blago, namenjeno izključno osebni uporabi

prejemnika ali njegove družine; narava oziroma količina bla-
ga pa kaže na to, da ne gre za pošiljko, poslano v komercial-
ne namene,

– skupna vrednost blaga v pošiljki, skupaj z vrednostjo
izdelkov iz 13. člena tega pravilnika, ne presega 9.000
tolarjev,

– jo pošiljatelj pošlje prejemniku brezplačno.

13. člen
(količinske omejitve)

 Če pošiljka vsebuje tobačne izdelke, alkoholne pijače,
parfume ali toaletne vode, se v skladu s 7. točko 29. člena
zakona šteje za pošiljko nekomercialnega blaga, če količine
posamezne vrste izdelkov v pošiljki ne presegajo naslednjih
količin:

(a) tobačni izdelki:
– 50 cigaret, ali
– 25 cigarilosov (cigare, težke največ 3 grame), ali
– 10 cigar, ali
– 50 gramov tobaka za kajenje;

(b) alkoholne pijače:
– 1 liter destilirane pijače in žgane pijače z vsebnostjo

alkohola nad 22% vol, ali
– 1 liter destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z

vinsko ali alkoholno osnovo, z vsebnostjo alkohola do naj-
več 22% vol.; peneča vina, desertna vina, ali

– 2 litra mirnih vin,
(c) parfumi: 50 gramov, ali
toaletne vode: 0,25 litra.

14. člen
(omejitve za večje pošiljke)

Če količina izdelkov iz prejšnjega člena v pošiljki prese-
ga količine, navedene v prejšnjem členu in zato ni mogoče
uveljavljati oprostitve plačila DDV, se DDV obračuna od vre-
dnosti celotne pošiljke.

VIII. ČASTNA ODLIKOVANJA IN NAGRADE, DARILA
PREJETA V OKVIRU MEDNARODNIH ODNOSOV IN

PREDMETI, NAMENJENI ŠEFOM TUJIH DRŽAV

1. Častna odlikovanja in nagrade

15. člen
(obseg oprostitve)

(1) Častna odlikovanja in nagrade so oproščena plačila
DDV v skladu z 8. točko 29. člena zakona, če se pristojnemu
carinskemu organu dokaže, da narava ali posamična vre-
dnost predmetov kaže na to, da niso komercialne narave.

(2) Za častna odlikovanja in nagrade iz prejšnjega od-
stavka se štejejo:

– odlikovanja, ki so jih osebam s stalnim prebivališčem
v Sloveniji, podelile tuje vlade ali mednarodne organizacije;

– pokali, medalje in podobni predmeti simbolične na-
rave, ki so bili podeljeni v drugi državi osebam, ki imajo
stalno prebivališče v Sloveniji kot darilo oziroma izraz spoš-
tovanja za njihovo delovanje na področjih, kot so umetnost,
znanost, šport ali javna dela ali v znak priznanja za zasluge
ob posebnih priložnostih;

– pokali, medalje in podobni predmeti simbolične na-
rave, ki jih uvozijo tuji organi in tuje fizične osebe z name-
nom, da jih brezplačno podelijo v Sloveniji za enake name-
ne, kot po prejšnji alinei;

– pokali, medalje in podobni predmeti simbolične na-
rave, namenjeni brezplačni podelitvi na poslovnih konferen-
cah in podobnih dogodkih osebam, ki imajo stalno prebivali-
šče v tujini.

2. Darila prejeta v okviru mednarodnih odnosov

16. člen
(obseg oprostitve)

(1) V skladu z 8. točko 29. člena zakona je plačila DDV
oproščeno blago, ki:

– ga uvažajo osebe, ki so bile na uradnem obisku v
državi, v kateri nimajo stalnega prebivališča in, ki so prejela
te izdelke kot darilo organov države gostiteljice;

– ga uvažajo osebe, ki nameravajo uradno obiskati Slo-
venijo in te izdelke nameravajo podeliti organom države
gostiteljice;

– je poslano kot darilo, v znak prijateljstva ali dobre
volje, s strani tujih organov ali skupin z dejavnostjo v javnem
interesu, slovenskim uradnim organom ali skupini, ki deluje
v javnem interesu in je upravičenec pridobil soglasje pristoj-
nega organa, da uveljavi oprostitev plačila DDV.
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(2) Oprostitev plačila DDV iz prejšnjega odstavka se
nanaša samo na:

– priložnostna darila;
– darila, ki po naravi, vrednosti in količini ne odražajo

nobenega komercialnega namena;
– darila, ki niso uporabljena za komercialne namene.

3. Predmeti, namenjeni šefom tujih držav

17. člen
(obseg oprostitve)

(1) V skladu z 8. točko 29. člena zakona, se oprostitve
nanašajo na:

– darila šefom držav;
– blago, ki ga bodo uporabljali oziroma potrošili tuji šefi

države ali osebe, ki uradno predstavljajo te države v času
uradnega obiska v Sloveniji, če obstoja vzajemnost.

(2) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na osebe, ki uživa-
jo posebne pravice v skladu z mednarodnim javnim pravom,
podobne tistim, ki jih uživajo šefi držav.

IX. TERAPEVTSKE SUBSTANCE ČLOVEŠKEGA IZVORA
IN REAGENTI ZA DOLOČANJE KRVNIH SKUPIN IN TIPOV

TKIV TER FARMACEVTSKI IZDELKI, KI SE
UPORABLJAJO NA MEDNARODNIH ŠPORTNIH

PRIREDITVAH

1. Terapevtske substance človeškega izvora in
reagenti za določanje krvnih skupin in tipov tkiv

18. člen
(obseg oprostitve)

 V skladu z 9. točko 29. člena zakona so:
– terapevtske substance človeškega izvora: človeška

kri in njeni derivati;
– reagenti za določanje krvnih skupin: vsi reagenti člo-

veškega, živalskega, rastlinskega ali drugega izvora, ki se
uporabljajo za določanje krvnih skupin in za zaznavanje krv-
nih nepravilnosti;

– reagenti za določanje tipov tkiv: vsi reagenti člove-
škega, živalskega, rastlinskega ali drugega izvora, ki se upo-
rabljajo za določanje tipov človeških tkiv.

19. člen
(pogoji)

(1) Izdelki iz prejšnjega člena so ob uvozu oproščeni
plačila DDV, če:

– so namenjeni za ustanove ali laboratorije, izključno
za uporabo za nekomercialne medicinske ali znanstvene
namene;

– so opremljeni s certifikatom, ki ga izda pristojni organ
v državi odhoda;

– je embalaža opremljena s posebno nalepko, ki ozna-
čuje te izdelke.

(2) Oprostitev plačila DDV vključuje tudi posebno paki-
ranje, pomembno za transport izdelkov iz tega poglavja,
vključno z raztopili in pripomočke, ki so potrebni za uporabo
in so vključeni v pošiljkah.

2. Farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo na
mednarodnih športnih prireditvah

20. člen
(obseg oprostitev)

 Oprostitev plačila DDV se nanaša na farmacevtske
izdelke, ki so namenjeni športnikom ali živalim, ki sodelujejo

na mednarodnih športnih prireditvah v Sloveniji, in sicer v
količinah, ki so potrebne za zadovoljitev njihovih potreb v
času bivanja v Sloveniji.

X. BLAGO, KI GA UVAŽAJO DRŽAVNI ORGANI TER
DOBRODELNE IN ČLOVEKOLJUBNE ORGANIZACIJE

21. člen
(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 10. točko 29.
člena zakona se nanaša na:

– osnovne življenjske potrebščine, ki jih brezplačno
pridobijo in uvozijo državni organi ali druge dobrodelne ali
človekoljubne organizacije, če so namenjene za brezplačno
razdelitev osebam, potrebnim pomoči;

– vsakovrstno blago, ki ga organom in organizacijam iz
prejšnje alinee pošlje tuja oseba brezplačno in brez komer-
cialnih namenov, zaradi zbiranja prispevkov na priložnostnih
dobrodelnih ali človekoljubnih prireditvah, in je namenjeno
osebam, potrebnim pomoči;

– opremo, ki jo organom in organizacijam iz prve ali-
nee tega člena pošlje tuja oseba brezplačno in brez komer-
cialnih namenov, izključno za namene njihove dejavnosti
oziroma doseganje dobrodelnih oziroma človekoljubnih ci-
ljev.

(2) Osnovne življenjske potrebščine iz prve alinee prej-
šnjega odstavka zajemajo tisto blago, ki je namenjeno zado-
voljevanju nujnih življenjskih potreb, kot na primer: hrana,
zdravila, oblačila, posteljnina, šotori in bivalni kontejnerji.

XI. PREDMETI, UVOŽENI ZA POTREBE SLEPIH ALI
GLUHIH OZIROMA DRUGIH FIZIČNO ALI DUŠEVNO

PRIZADETIH OSEB

22. člen
(deli in orodje)

 Oprostitev plačila DDV v skladu z 12. točko 29. člena
zakona se nanaša tudi na sestavne in nadomestne dele ter
orodje, namenjeno vzdrževanju ali popravilu predmetov, uvo-
ženih za potrebe slepih ali gluhih ali drugih fizično ali dušev-
no prizadetih oseb pod pogojem, da so uvoženi istočasno
kot predmeti, na katere se nanaša oprostitev. Če so sestav-
ni deli in orodje uvoženi ločeno od osnovnih predmetov
oprostitve, mora upravičenec dokazati, da so namenjeni za
predmete, ki so bili predhodno ob uvozu oproščeni plačila
DDV oziroma bi bili oproščeni plačila DDV, če bi se uvozili
hkrati s temi deli oziroma orodji.

XII. OPREMA, UVOŽENA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

23. člen
(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 13. točko 29.
člena zakona se nanaša na opremo, ki:

– jo je imetnik uporabljal in je bil njen lastnik vsaj 12
mesecev pred prenehanjem opravljanja svoje dejavnosti v
državi odhoda;

– jo bo imetnik uporabljal za enako dejavnost, kot pred
prenosom dejavnosti;

– se ne bo uporabljala za dejavnosti, oproščene plačila
DDV brez pravice do odbitka vstopnega davka ali za dejav-
nosti, ki ne sodijo v okvir sistema DDV;

– po naravi in velikosti ustreza dejavnosti konkretnega
imetnika;
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– je uvožena v roku 12 mesecev od dneva, ko je imet-
nik v državi odhoda prenehal opravljati svojo dejavnost.

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za opre-
mo, ki jo v Slovenijo uvažajo dobrodelne in človekoljubne
organizacije zaradi prenosa sedeža dejavnosti v Slovenijo,
če so od te opreme v državi izvoza plačale DDV in ga niso
dobile povrnjenega.

(3) Oprostitev plačila DDV po tem členu se ne more
uveljaviti, če se s preselitvijo ne vzpostavi nove dejavnosti,
temveč se v Sloveniji oprema vloži v že ustanovljeno podje-
tje.

(4) Za prevozna sredstva iz 13. točke 29. člena zakona
se štejejo motorna vozila, ki po svoji naravi ne predstavljajo
sredstva za proizvodno oziroma storitveno dejavnost.

XIII. ŽIVINA IN KMETIJSKI TER GOZDARSKI PRIDELKI, KI
JIH SLOVENSKI DRŽAVLJANI PRIDELAJO NA SVOJIH

POSESTVIH V OBMEJNEM OBMOČJU SOSEDNJE
DRŽAVE TER SEMENA IN GNOJILA, KI JIH UVOZIJO TUJI

DRŽAVLJANI ZA SVOJA POSESTVA V SLOVENIJI

24. člen
(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 14. točko 29.
člena zakona se nanaša na poljedeljske, živinorejske, čebe-
larske, vrtnarske in gozdarske pridelke, ki jih uvozijo sloven-
ski državljani, ki opravljajo osnovno dejavnost v Sloveniji, te
proizvode pa pridelajo na svojih posestvih v obmejnem ob-
močju sosednje države. Oprostitev plačila DDV se nanaša
samo na živino in pridelke, ki jih uvažajo kmetijski proizvajal-
ci oziroma so uvoženi za njihov račun.

(2) Oprostitve iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na
živinorejo, se uporabljajo le za živinorejske izdelke tistih
živali, ki izvirajo iz Slovenije ali živalih, ki so bile v Sloveniji
sproščene v prost promet.

(3) Oprostitev plačila DDV velja za tiste predelane pro-
izvode, ki niso bili predelani ali obdelani bolj, kot je to
običajno po pridelovanju ali žetvi.

25. člen
(obseg oprostitve za tuje kmetovalce v Sloveniji)

(1) V skladu s 14. točko 29 člena zakona se lahko ob
uvozu oprostijo plačila DDV semena, gnojila in izdelki za
obdelavo zemlje in pridelkov, ki jih kmetijski pridelovalci s
prebivališčem oziroma sedežem v državi, ki meji na Sloveni-
jo, uvozijo za uporabo na svojih posestvih v Sloveniji.

(2) Oprostitev – plačila DDV v skladu s prejšnjim od-
stavkom se lahko uveljavlja le za tolikšne količine semena,
gnojil ali drugih izdelkov, kot so potrebni za opravljanje
dejavnosti na posestvu upravičenca in jih sam uvozi kmetij-
ski pridelovalec oziroma se uvozijo za njegov račun.

XIV. VZORCI BLAGA NEZNATNE VREDNOSTI

26. člen
(obseg oprostitve)

(1) Za vzorce blaga neznatne vrednosti iz 15. točke
29. člena zakona se šteje blago, ki je reprezentativno za
določeno skupino blaga in ki je glede izgleda ter količine
neuporabno za kakršnekoli druge namene, razen za pospe-
ševanje prodaje blaga iste vrste in kvalitete.

(2) Carinski organ lahko zahteva, da se določeni vzorci
napravijo trajno neuporabni za trgovske namene (s tem, da
se žigosajo, preluknjajo ali na drug način napravijo neupora-
bni), vendar tako, da ne izgubijo lastnost vzorca.

XV. TISKOVINE IN REKLAMNI MATERIAL

27. člen
(obseg oprostitve)

 V skladu s 16. točko 29. člena zakona so plačila DDV
oproščeni:

1. tiskovine, kot so katalogi, ceniki, navodila za upora-
bo, brošure, če se nanašajo na:

– blago za prodajo ali najem;
– prometne storitve, storitve zavarovanja ali bančne sto-

ritve, ki jih ponujajo osebe, s sedežem poslovanja izven
Slovenije;

2. predmeti za reklamne namene, ki so brez komercial-
ne vrednosti, ki jih dobavitelj brezplačno pošilja svojim stran-
kam in jih je mogoče uporabiti le v reklamne namene.

28. člen
(pogoji)

Oprostitev iz 1. točke prejšnjega člena velja le, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:

– iz tiskovine mora biti jasno razvidno ime podjetja, ki
proizvaja, prodaja ali oddaja v najem ustrezno blago ali, ki
nudi ustrezne storitve;

– vsaka pošiljka lahko vsebuje največ eno tiskovino ali
posamezen primerek vsake tiskovine, če pošiljko sestavlja
več tiskovin. Pošiljka, ki jo sestavlja več izvodov istih tisko-
vin, je lahko kljub temu oproščena plačila DDV, če njena
bruto teža ne presega enega kilograma;

– tiskovine ne smejo biti predmet zbirnih pošiljk istega
pošiljatelja istemu naročniku.

XVI. BLAGO, NAMENJENO UPORABI NA SEJMU,
RAZSTAVI ALI PODOBNI PRIREDITVI

29. člen
(obseg oprostitve)

(1) V skladu s 17. točko 29. člena zakona je plačila
DDV oproščeno naslednje blago:

– majhni vzorci blaga, proizvedeni izven carinskega ob-
močja, namenjeni za razstavljanje na sejmu ali podobni pri-
reditvi;

– blago, uvoženo izključno za to, da se na sejmu ali
podobni prireditvi predstavi blago ali delovanje stroja ali
aparata;

– različni materiali manjše vrednosti kot so: barve, laki,
tapete, ki se porabijo za postavitev, opremljanje in krasitev
začasnih stojnic na sejmu ali podobni prireditvi in se popol-
noma potrošijo;

– reklamne tiskovine kot so: katalogi, prospekti, ce-
niki, plakati, koledarji (ilustrirani ali ne), neokvirjene foto-
grafije in ostali predmeti, ki se brezplačno razdelijo obi-
skovalcem kot propagandni material na sejmu ali podobni
prireditvi.

(2) Za namene iz prejšnjega odstavka izraz “sejem ali
podobna prireditev“ pomeni:

– sejem, razstavo in podobno prireditev s področja
trgovine, industrije, kmetijstva ali domače obrti;

– razstavo ali prireditev, organizirano v dobrodelne na-
mene;

– razstavo ali prireditev, organizirano predvsem za
pospeševanje znanosti, tehnike, domače obrti, umetno-
sti, kulturnega, izobraževalnega ali športnega sodelova-
nja, verskega sodelovanja, dela sindikatov, sodelovanja
na področju turizma ali zaradi mednarodnega sporazume-
vanja;
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– srečanja predstavnikov mednarodnih organizacij ali
združenj;

– uradne slovesnosti in spominske shode;
razen razstav, prirejenih za zasebne namene v proda-

jalnah ali drugih poslovnih prostorih zaradi prodaje blaga.
(3) Oprostitev iz prve alinee prvega odstavka tega člena

je omejena na vzorce, ki:
– so brezplačno uvoženi ali so na sejmu, razstavi ali

podobni prireditvi pridobljeni iz nepakirane količine blaga, ki
se uvozi zaradi predstavitve na sejmu;

– se delijo brezplačno izključno obiskovalcem med pri-
reditvijo;

– imajo v primerjavi s ceno za mersko enoto istovrstne-
ga blaga majhno vrednost;

– jih je v vzorčnih ovitkih očitno manj, kot jih je v stan-
dardnih ovitkih za prodajo na drobno;

– se v primeru živil in pijač, ki niso pakirane tako kot je
določeno v prejšnji alinei potrošijo na sejmu, razstavi ali
podobni prireditvi;

– njihova skupna vrednost in količina ustreza naravi
sejma, razstave ali podobni prireditvi ter številu obiskoval-
cev, trajanju prireditve in času razstavljavčeve udeležbe.

(4) Oprostitev iz druge alinee prvega odstavka tega
člena je omejena na blago:

– ki je potrošeno ali uničeno na razstavi, in
– je primerno, po vrednosti in količini naravi sejma,

razstave ali podobne prireditve, številu obiskovalcev, traja-
nju prireditve in času razstavljavčeve udeležbe.

(5) Oprostitev iz četrte alinee prvega odstavka tega
člena je omejena na tiskovine in reklamne materiale, ki so:

– izključno namenjeni brezplačnemu razdeljevanju jav-
nosti na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi;

– po vrednosti in količini ustrezni naravi prireditve, šte-
vilu obiskovalcev, trajanju prireditve in času razstavljavčeve
udeležbe.

XVII. BLAGO, UVOŽENO ZARADI PREIZKUŠANJA,
PREISKOVANJA ALI TESTIRANJA

30. člen
(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 18. točko
29. člena zakona se nanaša na blago, ki je namenjeno
preizkušanju, preiskovanju ali testiranju za potrebe zbira-
nja informacij ali za potrebe industrijskih ali komercialnih
raziskav.

(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka velja le za količino
blaga, ki je nujno potrebna za namene, zaradi katerih je
blago uvoženo.

(3) Količino iz prejšnjega odstavka določi pristojni ca-
rinski organ, pri čemer upošteva omenjene namene.

(4) Carinski organ odobri oprostitev plačila DDV samo
za blago, ki se med preizkušanjem, preiskovanjem ali testi-
ranjem v celoti porabi ali uniči.

31. člen
(blago, ki ni v celoti porabljeno ali uničeno)

(1) Ne glede na četrti odstavek prejšnjega člena se
oprostitev plačila DDV nanaša tudi na blago, ki med preizku-
šanjem, preiskovanjem ali testiranjem ni v celoti porabljeno
ali uničeno, če se preostanek blaga, s soglasjem in pod
nadzorom pristojnega carinskega organa:

– na stroške uvoznika popolnoma uniči ali predela v
blago brez komercialne vrednosti;

– brezplačno prepusti državi brez povzročitve stroškov;
– v utemeljenih primerih ponovno izvozi.

(2) Blago iz prejšnjega odstavka je blago, ki je rezultat
preizkušanja, preiskovanja ali testiranja ali blago, ki dejan-
sko ni bilo uporabljeno.

32. člen
(plačilo DDV od neporabljenega blaga)

(1) Razen v primerih iz prejšnjega člena se od blaga, ki
ni v celoti porabljeno ali uničeno po končanem preizkuša-
nju, preiskovanju ali testiranju, plača DDV. DDV se obraču-
na na podlagi podatkov, ki veljajo za neporabljeno blago na
dan zaključka preizkušanja, preiskovanja ali testiranja, na
podlagi podatkov o davčni osnovi, ki jo na ta dan ugotovi
carinski organ in po davčni stopnji, ki na ta dan velja za
uvoženo blago.

(2) Če se neporabljeno blago predela v odpadek, lah-
ko ne glede na prejšnji odstavek, carinski organ obračuna
DDV po stopnji, ki v času predelave velja za tak odpadek.

33. člen
(rok)

 Rok, v katerem mora biti zaključeno preizkušanje, pre-
iskovanje ali testiranje ter pogoje za zagotovitev predpisane
uporabe blaga, določi carinski organ.

XVIII. PREDMETI IN SPREMLJAJOČI DOKUMENTI V
ZVEZI S PRIDOBITVIJO ALI VARSTVOM BLAGOVNIH

ZNAMK, PATENTOV IN MODELOV

34. člen
(obseg oprostitve)

 Oprostitev plačila DDV v skladu z 19. točko 29. člena
zakona se nanaša na blagovne znamke, vzorce, načrte in
spremljajoče dokumente, ki se pošiljajo subjektom, ki se
ukvarjajo z varstvom pravic intelektualne lastnine.

XIX. TURISTIČNA INFORMATIVNA DOKUMENTACIJA

35. člen
(obseg oprostitve)

Plačila DDV je v skladu z 20. točko 29. člena zakona
oproščena:

– turistična informativna dokumentacija (prospekti,
brošure, knjige, revije, vodiči, uokvirjeni in neokvirjeni po-
sterji, neokvirjene fotografije in fotografske povezave, ilus-
trirani in neilustrirani zemljevidi, diapozitivi in ilustrirani ko-
ledarji), ki je namenjena za brezplačno razdelitev in katere
glavni namen je vzpodbujati obisk tujih držav, predvsem
obiskovanje kulturnih, turističnih, športnih, verskih, gospo-
darskih ali strokovnih srečanj in prireditev. Takšna doku-
mentacija ne sme vsebovati več kot 25% zasebnih komer-
cialnih reklam in, mora biti razviden njen vzpodbujevalni
namen;

– listi in letopisi tujih hotelov, ki jih izdajajo uradne
turistične agencije ali se izdajajo po njihovem naročilu ter tuji
vozni redi tujih prevoznikov, če so namenjeni za brezplačno
razdelitev in če ne vsebujejo več kot 25% zasebnih komerci-
alnih reklam;

– tehnični material, ki ga nacionalne turistične organi-
zacije pošiljajo svojim pooblaščenim zastopnikom ali kore-
spondentom, če ni namenjen za nadaljnjo razdelitev, kot
npr. letopisi, seznami telefonskih številk in številk za tele-
faks, hotelski listi, sejemski katalogi, vzorci domače obrti
majhne vrednosti ter prospekti muzejev, univerz, zdravilišč
ali drugih podobnih ustanov.
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XX. MATERIALI ZA NATOVARJANJE TER ZAVAROVANJE
BLAGA MED TRANSPORTOM

36. člen
(obseg oprostitve)

 Material, potreben za natovarjanje ter zavarovanje bla-
ga med transportom iz 22. točke 29. člena zakona je mate-
rial, ki se uporablja za natovarjanje oziroma zaščito (vključno
s toplotno zaščito) blaga med transportom v Slovenijo, ki
običajno ni ponovno uporaben (kot so vrvi, slama, papir,
karton, les, plastika ipd.).

XXI. GORIVO IN MAZIVO V REZERVOARJIH MOTORNIH
VOZIL

37. člen
(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 23. točko 29. čle-
na zakona se nanaša na količine goriv, ki so v:

– tovarniško vdelanih rezervoarjih komercialnih motor-
nih vozil do 200 litrov;

– tovarniško vdelanih rezervoarjih zasebnih motornih
vozil ter motornih koles;

– prenosnih ročkah, ki se prevažajo v zasebnih motor-
nih vozilih oziroma na motornih kolesih, vendar z maksimal-
nim volumnom 10 litrov/vozilo;

– tovarniško vdelanih rezervoarjih specialnih kontejner-
jev.

(2) Za tovarniško vdelane rezervoarje po prejšnjem od-
stavku se štejejo:

– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vsa
motorna vozila in motorna kolesa istega tipa in ki omogoča-
jo, da se goriva neposredno uporabljajo za pogon, kot tudi
za delovanje hladilnih in drugih naprav med transportom;

– plinski rezervoarji, vgrajeni v motorna vozila, ki za
pogon uporabljajo plin;

– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vse
kontejnerje istega tipa in ki omogočajo, da se gorivo med
transportom direktno uporablja za delovanje hladilnih in dru-
gih naprav, s katerimi so specialni kontejnerji opremljeni.

(3) Komercialno motorno vozilo je vsako cestno motor-
no vozilo, ki po konstrukciji in opremi omogoča prevoz,
bodisi za plačilo ali brezplačno:

– več kot 9 oseb, vključno z voznikom;
– blaga;
– ter vsako cestno motorno vozilo za posebne namene

razen prevoza samega.
(4) Zasebno motorno vozilo je vsako motorno vozilo, ki

ni vozilo iz prejšnjega odstavka.
(5) Za specialne kontejnerje se štejejo vsi kontejnerji,

ki so opremljeni s posebnimi napravami za hladilne sisteme,
sisteme za dovajanje kisika, toplotno izolacijske ali druge
sisteme.

XXII. MATERIAL ZA POSTAVITEV, VZDRŽEVANJE ALI
OKRASITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ, GROBOV ALI

POKOPALIŠČ VOJNIH ŽRTEV, KRSTE, ŽARE IN DRUGI
POGREBNI ARTIKLI

38. člen
(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 24. točko 29. čle-
na zakona se nanaša na blago, ki ga uvažajo pristojni organi
in pooblaščene organizacije, in ki se uporablja za postavi-
tev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih obeležij, grobov ali

pokopališč vojnih žrtev iz drugih držav, ki so pokopane v
Sloveniji.

(2) Oprostitev plačila DDV velja tudi za cvetje in druge
okrasne predmete, ki jih prinese oseba, ki živi v tujini, in ki
prisostvuje pogrebu ali prihaja okrasiti grobove v Slovenijo,
če to blago niti po svoji naravi niti po količini ne odraža
nobenih komercialnih namenov.

XXIII. KONČNI DOLOČBI

39. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
izvajanju 29. in 30. člena zakona o davku na dodano vre-
dnost (Uradni list RS, št. 40/99).

40. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2002.

Št. 14971/02
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.

4068. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o prepre-
čevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02)
izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu
sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije

za preprečevanje pranja denarja

1. člen
V naslovu in členih navodila o načinu sporočanja podat-

kov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denar-
ja (Uradni list RS, št. 84/01) se beseda “navodilo“ v različnih
sklonih nadomesti z besedo “pravilnik“ v ustreznem sklonu.

2. člen
V prilogi se obrazec za sporočanje podatkov o transak-

cijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum
pranja denarja (obrazec II), in navodilo o načinu izpolnjeva-
nja obrazcev spremenita in dopolnita tako, kot je določeno v
prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 12212
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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NAVODILO O NAČINU IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV

Z navodilom o načinu sporočanja podatkov Uradu Re-
publike Slovenije za preprečevanje pranja denarja sta pred-
pisana dva obrazca. Prvi obrazec (v nadaljevanju: obrazec I)
je namenjen sporočanju podatkov o gotovinskih transakci-
jah in povezanih gotovinskih transakcijah, ki presegajo vre-
dnost 5,000.000 SIT. Drugi obrazec (v nadaljevanju: obra-
zec II) je namenjen sporočanju podatkov o vseh transakcijah
ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja
denarja.

Obrazec II se od obrazca I razlikuje v prvi (1) rubriki, ki
je pri obeh obrazcih vsebinsko različna, in zadnjih šestnajst-
ih rubrikah (56-71), ki jih obrazec I ne vsebuje.

Na obrazcih I in II so vse rubrike obvezne. Pri sumljivih
transakcijah oziroma osebah se vnese v obrazec tiste podat-
ke, ki se jih glede na okoliščine lahko pridobi, oziroma
podatke, s katerimi organizacije že razpolagajo.

Podatke se vpisuje s tiskanimi črkami. Pri več ponuje-
nih možnostih je potrebno izbrati eno in prekrižati kvadrat
pred besedilom, če pri posamezni rubriki ni določeno dru-
gače.

Kratica ZPPD pomeni zakon o preprečevanju pranja
denarja.

1 V obrazcu I se pri izpolnjevanju rubrike “Vrsta tran-
sakcije“ kot ena transakcija štejejo vse transakcije, ki
jih hkrati izvede ali zahteva ista stranka v isti enoti
organizacije, pri čemer se pri ugotavljanju skupne
vsote transakcije, upošteva vsota vsega sprejetega
ali izročenega denarja, ne da bi med seboj seštevali
vplačila in izplačila.
Med povezane gotovinske transakcije se šteje več
transakcij, ki jih opravi ali zahteva v istem času ena ali
več med seboj povezanih oseb, pa tudi transakcije,
izvedene ali zahtevane v krajšem časovnem obdob-
ju, ki se nanašajo na isto osebo.
V obrazcu II se rubrika “Transakcija še ni opravljena“
označi v primeru, ko je stranka sicer zahtevala tran-
sakcijo, pa ta kasneje iz kakršnihkoli razlogov ni bila
opravljena, pri čemer v zvezi s transakcijo ali stranko
obstajajo razlogi za sum pranja denarja.

2 V rubriko “Datum in čas izvedbe transakcije“ se vpiše
dan, mesec, leto in uro, ko je transakcija bila zahte-
vana ali opravljena.
V primeru povezanih gotovinskih transakcij se v rubri-
ko “Datum in čas izvedbe transakcije“ vpiše datum in
uro transakcije, pri kateri se ugotovi, da gre za pove-
zano transakcijo. Datum in uro predhodnih transak-
cij, ki so del povezane transakcije, se vpiše v rubriko
4 “Namen transakcije“. Kolikor podatkov o uri pred-
hodnih transakcij ni, se tega podatka ne navede. V
rubriki 4 se navede tudi namen predhodnih transak-
cij.

3 V rubriko “Način izvedbe transakcije“ se označi na-
čin izvedbe transakcije s strani organizacije iz 2.
člena ZPPD.

3a Rubriko “Način izvedbe transakcije: sprejem“ se oz-
nači v primeru, ko organizacija sprejme denar od
stranke.

3b Rubriko “Način izvedbe transakcije: izročitev“ se oz-
nači v primeru, ko organizacija izroči denar stranki.

3c Rubriko “Način izvedbe transakcije: zamenjava“ se
označi le pri opravljanju menjalniških poslov.

3d Rubriko “Način izvedbe transakcije: drugo“ se izpol-
ni v primeru, ko stranka opravlja več različnih oblik
(a, b ali c) transakcij hkrati. V tem primeru je potre-

bno navesti, katera “druga“ transakcija je bila izvede-
na, oziroma zahtevana.
Rubrika “Način izvedbe transakcije: drugo“ se v
obrazcu II izpolni tudi v primeru, ko stranka opravlja
negotovinsko transakcijo, pa v zvezi s stranko ali
transakcijo obstajajo razlogi za sum pranja denarja. V
tem primeru je potrebno opisati način opravljanja
sumljive negotovinske transakcije.

4 V rubriki “Namen transakcije“ se navede vrsto računa
(npr. hranilna knjižica, devizna hranilna knjižica, te-
koči račun, žiro račun, devizni račun, transakcijski
račun) in opiše razloge za transakcijo (npr. plačilo
računa z gotovino ali negotovinsko, polog na račun
ali dvig z računa, nakup ali prodaja vrednostnih papir-
jev, nakup ali prodaja tuje valute, nakazilo v tujino,
najem kredita ali posojila, plačilo zavarovalne premi-
je, nakup ali prodaja nepremičnin).

5-6 V rubriki “Znesek“ in “Valuta“ se vpiše znesek in
valuto, v kateri je bila transakcija opravljena. Za ozna-
ko valut se uporablja mednarodno uveljavljene ozna-
ke (npr. EUR ali 978).

7-8 Rubriki “Znesek“ in “Valuta“ se izpolni v primeru, ko
gre za opravljanje menjalniških poslov, to je v prime-
ru, ko se v rubriki 3. označi točka “c – zamenjava“.
Če gre za menjavo tuje valute, se v rubriki “7. Zne-
sek“ vpiše dejanski znesek izplačila po uporablje-
nem menjalnem tečaju.

9 Rubriko “Znesek v SIT“ se izpolni samo v primeru, ko
gre za transakcijo v tuji valuti in se znesek preračuna
v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan, ko
je transakcija opravljena ali zahtevana.
Ta rubrika se izpolni tudi pri opravljanju menjalniških
poslov, pri katerih gre za zamenjavo tuje valute v SIT.
V primeru menjave iz ene tuje valute v drugo tujo
valuto se kot kriterij za sporočanje podatkov upošte-
va znesek, izračunan po srednjem tečaju Banke Slo-
venije za valuto, ki jo je stranka dala v zamenjavo
organizaciji.

10b Rubriko “Transakcijo opravlja: dve ali več oseb“ se
označi v primeru povezane transakcije. V tem prime-
ru se vpiše prvo osebo v obrazec, ostale pa v prilo-
go.

13 V rubriko “Stalno prebivališče“ se vpiše podatke v
zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

16 V rubriko “Davčna številka“ se vpiše davčno številko
fizične osebe – rezidenta, ki opravlja ali zahteva (sa-
mo pri obrazcu II) izvedbo transakcije.

17  “Identifikacijski dokument“ je lahko samo uradni do-
kument s sliko, ki ga je izdal državni organ.

17d V rubriko “Identifikacijski dokument: drugo“ se vpiše
vse druge identifikacijske dokumente, ki ustrezajo
zahtevi pod točko 17 (npr. službena izkaznica po-
oblaščene uradne osebe, diplomatski potni list). V
primeru sumljivih transakcij (obrazec II), ko identifika-
cije ni mogoče opraviti (npr. ker je bila transakcija
zahtevana po telefonu ali ker je stranka odklonila
identifikacijo), se v to rubriko vpiše osebni opis oziro-
ma druge podatke o stranki, s katerimi organizacija
razpolaga.

20a Rubriko “Oseba opravlja transakcijo v svojem imenu“
se označi v primeru, ko opravlja oseba transakcijo v
svojem imenu in za svoj račun. V tem primeru ni
potrebno izpolnjevati poglavja “C, Stranka, za katero
se opravlja transakcija“, poglavje “D, Stranka, ki ji je
transakcija namenjena“ pa se izpolni samo, če stran-
ka, ki ji je transakcija namenjena, ni oseba, ki zahte-
va ali opravlja transakcijo.
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20b Rubriko “Oseba opravlja transakcijo kot pooblašče-
nec“ se označi tako v primeru, ko pooblaščenec
nastopa v tujem imenu in za tuj račun, kot tudi v
primeru, ko pooblaščenec nastopa v svojem imenu
za tuj račun (npr. odvetnik, notar,  družbenik civilno-
pravne  družbe).

C V poglavje “Stranka, za katero se opravlja transakci-
ja“ se vnese podatke o osebi, po katerem pooblastilu
se opravlja transakcija. Zahtevani podatki se pridobi-
jo iz izjave stranke in uradnih osebnih dokumentov
ter originalne ali overjene dokumentacije, ki jo za
izvedbo transakcije predloži stranka. To rubriko se
izpolni samo, če je bila v rubriki 20 označena točka
b.

22b V primeru, ko je označena rubrika “Transakcija se
opravlja v imenu ali za račun dveh ali več oseb“, se v
obrazec vpiše samo prvo osebo, ostale pa v prilogo.

23 V primeru, ko je označena rubrika 22b, se v rubriki
23 označi samo tisto osebo, katere podatki so vpisa-
ni v obrazcu. Podatke o ostalih osebah se vpiše v
prilogo.

23d Rubriko “Stranka je oseba, ki samostojno opravlja
dejavnost“ se označi v primerih, ko se transakcija
opravlja za osebo, ki je registrirana kot samostojni
podjetnik posameznik (s.p.). Ta rubrika se označi
tudi v primerih, ko se transakcija opravlja za stranko
– fizično osebo, ki je na podlagi posebnih predpisov
registrirana za opravljanje določene dejavnosti in ima
zato poseben status (npr. odvetnik, notar, svobodni
umetnik, obrtnik, izvršitelj).

23e Rubriko “Stranka je druga oseba“ se označi v prime-
rih, ko je stranka oseba, ki je ni mogoče uvrstiti med
osebe v rubrikah 23 a, b, c ali d. To so civilnopravne
ali javnopravne osebe, ki nimajo statusa pravnih oseb,
fizičnih oseb ali fizičnih oseb s posebnim statusom
(npr. podružnica, tiha  družba, civilnopravna  družba).

24 V rubriko “Firma“ se vpiše vse tri elemente firme, in
sicer: označbo, ki napotuje na dejavnost  družbe,
jedro firme in označbo pravne oblike  družbe.
V primeru, ko gre za rezidenta, se v to rubriko lahko
vpiše tudi skrajšana firma.

25 V rubriko “Sedež“ se vpiše podatke v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

26 Rubriko “Matična številka“ se izpolni samo za rezi-
dente.

29 V rubriko “Stalno prebivališče“ se vpiše podatke v
zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

32 V rubriko “Davčna številka“ se vpiše davčno številko
fizične osebe – rezidenta, za katerega se opravlja
transakcija.

33 “Identifikacijski dokument“ je lahko samo uradni do-
kument s sliko, ki ga je izdal državni organ. Zahtevani
podatki se pridobijo iz pisnega pooblastila stranke, v
imenu ali za račun katere nastopa pooblaščenec.

D Podatki za poglavje “Stranka, ki ji je transakcija na-
menjena“ se pridobijo iz listin in poslovne dokumen-
tacije, ki jih za izvedbo transakcije predloži stranka.
Če iz listin in poslovne dokumentacije ni mogoče
pridobiti vseh podatkov, se manjkajoči podatki prido-
bijo od stranke.

36b V primeru, ko je označena rubrika “Transakcija je
namenjena dvema ali več osebam“, se v obrazec
vpiše samo prvo osebo, ostale osebe pa v prilogo.

37 V primeru, ko je označena rubrika 36b, se v rubriki
37 označi samo tisto osebo, katere podatki so vpisa-
ni v obrazcu. Podatke o ostalih osebah se vpiše v
prilogo.

37d Rubriko “Stranka je oseba, ki samostojno opravlja
dejavnost“ se označi v primerih, ko je transakcija
namenjena osebi, ki je registrirana kot samostojni
podjetnik posameznik (s.p.). Ta rubrika se označi
tudi v primerih, ko je transakcija namenjena stranki –
fizični osebi, ki je na podlagi posebnih predpisov
registrirana za opravljanje določene dejavnosti in ima
zato poseben status (npr. odvetnik, notar, svobodni
umetnik, obrtnik, izvršitelj).

37e Rubriko “Stranka je druga oseba“ se označi v prime-
rih, ko kot stranka nastopa oseba, ki je ni mogoče
uvrstiti med osebe v rubrikah 37 a, b, c ali d. To so
civilnopravne ali javnopravne osebe, ki nimajo statu-
sa pravnih oseb, fizičnih oseb ali fizičnih oseb s
posebnim statusom (npr. podružnica, tiha  družba,
civilnopravna  družba).

38 V rubriko “Firma“ se vpiše vse tri elemente firme in
sicer: označbo, ki napotuje na dejavnost  družbe,
jedro firme in označbo pravne oblike  družbe.
V primeru, ko gre za rezidenta, se v to rubriko lahko
vpiše tudi skrajšana firma.

39 V rubriko “Sedež“ se vpiše podatke v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

42 V rubriko “Prebivališče“ se vpiše podatke o stalnem
ali začasnem prebivališču v zaporedju: ulica, hišna
številka, kraj in država.

54 V rubriko “Datum“ se vpiše datum, ko je pooblašče-
nec ali namestnik pooblaščenca pregledal in podpi-
sal obrazec.

56 V rubriko “Sporočilo je bilo že posredovano“ se vpiše
dan, mesec, leto in uro, ko je bila transakcija pred-
hodno sporočena uradu po telefonu ali telefaksu.

57 V rubriko “Datum odpiranja računa ali vzpostavitve
trajnega poslovnega razmerja“ se vpiše datum v za-
poredju DDMMLLLL (D-dan, M-mesec, L-leto).

58 V rubriki “Razlogi za odpiranje računa ali vzpostavitve
trajnega poslovnega razmerja in informacija o dejav-
nosti stranke“ se navedejo razlogi, zaradi katerih želi
stranka odpreti račun ali vzpostaviti trajno poslovno
razmerje (npr. ker ustanavlja  družbo, ker začenja z
opravljanjem samostojne dejavnosti, ker pričakuje,
da bo daljše obdobje prejemala nakazila iz tujine).
Prav tako je potrebno navesti podatke o dejavnosti,
ki jo opravlja stranka.
V primeru, ko kot stranka nastopa fizična oseba, se v
tej rubriki navedejo tiste aktivnosti stranke (npr. v
zvezi s poklicnim, športnim, kulturnim ali drugim udej-
stvovanjem stranke), ki so povezane z odpiranjem
računa oziroma sklepanjem trajnega poslovnega ra-
zmerja.
Navedeni podatki se pridobijo iz listin in poslovne
dokumentacije, ki jo predloži stranka. Če iz listin in
poslovne dokumentacije ni mogoče pridobiti vseh
podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo od stran-
ke.

59 V rubriko “Podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki
je predmet transakcije“ se vpiše podatke, ki so v
času transakcije organizaciji že znani, oziroma so ji
dostopni na podlagi pridobljenih listin in poslovne
dokumentacije. V primerih, ko organizacija pri prido-
bivanju navedenih podatkov ravna v skladu z zgoraj
navedenim, pa podatki o izvoru vseeno niso dosto-
pni, se ta rubrika izpolni tako, da se navede, da ta
podatek ni znan.

60 Rubriko “Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja“
se izpolni, ko v zvezi s transakcijo ali stranko obstaja-
jo razlogi za sum pranja denarja. Pri tem se podro-
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bno opiše dejansko stanje in opisno navede relevan-
tni indikator ali indikatorje iz seznama za prepoznava-
nje sumljivih transakcij.

61-64 V primeru, ko gre za večje število nalogodajalcev pri
nakazilih iz tujine, in v zvezi z njimi obstajajo razlogi
za sum pranja denarja, se izpolni podatke o prvi
osebi v tej rubriki, podatke o ostalih osebah pa se
vnese v rubrike 61-64 tako, da se izpolni toliko kopij
tretje strani obrazca II, kot je nalogodajalcev.

63 V rubriko “Firma“ se vpiše vse tri elemente firme, in
sicer: označbo, ki napotuje na dejavnost  družbe,
jedro firme in označbo pravne oblike  družbe.

64 V rubriko “Sedež“ se vpiše podatke v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

H Poglavje “Podatki o dejanskem lastniku tuje pravne
osebe – stranke“ se izpolni samo v primeru, če je
stranka tuja pravna oseba, ki ne opravlja ali ne sme
opravljati trgovske ali proizvodne dejavnosti v državi,
v kateri je registrirana, ali v primerih, ko gre za fiduci-
arne ali druge podobne  družbe tujega prava z nezna-
nimi lastniki ali upravljalci. V to poglavje se vnese
podatke, ki se pridobijo z vpogledom v originalno ali
overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega jav-
nega registra, ki ne sme biti starejša od treh mese-
cev. Če iz sodnega ali drugega javnega registra ni
mogoče pridobiti vseh podatkov, se manjkajoči po-
datki pridobijo z vpogledom v listine in poslovno do-
kumentacijo, ki jo predloži pooblaščenec. Če manjka-
jočih podatkov iz objektivnih razlogov ni mogoče pri-
dobiti na zgoraj opisani način, se podatki pridobijo iz
pisne izjave pooblaščenca.
V rubrike 65-71 se vpiše podatke o vsaki fizični
osebi, ki ima v določeni tuji pravni osebi – stranki
najmanj 20% poslovni delež oziroma ima tak delež v
obliki delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je
udeležena pri upravljanju te pravne osebe, oziroma
je v enakem deležu udeležena v kapitalu ali ima
obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi v tej
pravni osebi. V primeru, ko je druga pravna oseba
posredni ali neposredni imetnik 20% poslovnega
deleža, delnic oziroma drugih pravic tuje pravne
osebe – stranke ali je v njenem kapitalu udeležena
z najmanj 20% deležem, se v rubrike 65-71 vpiše
podatke o vsaki fizični osebi, ki ima v tej pravni
osebi najmanj 20% poslovni delež oziroma ima tak
delež v obliki delnic ali drugih pravic, na podlagi
katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe,
oziroma je v enakem deležu udeležena v kapitalu ali
ima obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi v
tej pravni osebi.

65 V rubriki “Oseba“ se označita vrsta in delež udeležbe
dejanskega lastnika v tuji pravni osebi – stranki, pri
čemer se lahko izpolnita največ dve točki hkrati.

66 V rubriki “Fizična oseba je“ se lahko označi samo
eno izmed dveh točk.

66a To rubriko se označi takrat, ko fizična oseba nastopa
kot lastnik ali upravljalec tuje pravne osebe – stranke
z najmanj 20% deležem. V primeru, da je takih fizič-
nih oseb več, se za vsako od teh oseb izpolni toliko
kopij tretje strani obrazca II, kot je oseb.

66b To rubriko se označi takrat, ko fizična oseba z naj-
manj 20% deležem nastopa kot lastnik ali upravljalec
druge pravne osebe, ki je lastnik ali upravljalec tuje
pravne osebe – stranke.

69 V rubriko “Prebivališče” se vpiše stalno ali začasno
prebivališče fizične osebe v zaporedju: ulica, hišna
številka, kraj in država.

4069. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov
odvetnika, odvetniške  družbe, notarja,
revizijske  družbe, samostojnega revizorja ali
pravne oziroma fizične osebe, ki opravlja
računovodske storitve ali storitve davčnega
svetovanja, Uradu Republike Slovenije za
preprečevanje pranja denarja

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena zakona o pre-
prečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in
59/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o načinu sporočanja podatkov odvetnika,

odvetniške  družbe, notarja, revizijske  družbe,
samostojnega revizorja ali pravne oziroma fizične

osebe, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, Uradu Republike

Slovenije za preprečevanje pranja denarja

1. člen
Odvetnik, odvetniška  družba, notar, revizijska  druž-

ba, samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki
opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega sveto-
vanja, sporoča podatke o vseh transakcijah ali strankah, v
zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja,
Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denar-
ja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih
načinov:

– po telefonu,
– po telefaksu,
– s priporočeno pisemsko pošiljko in
– po kurirju.

2. člen
Odvetnik, odvetniška  družba, notar, revizijska  družba,

samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki oprav-
lja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja,
pošilja podatke uradu na obrazcu, ki je skupaj s prilogo in
navodilom o načinu izpolnjevanja obrazca sestavni del tega
pravilnika.

3. člen
Po telefonu ali telefaksu se uradu sporoča podatke

samo v primeru, če transakcija, v zvezi s katero obstajajo
razlogi za sum pranja denarja, še ni bila izvršena.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora odvetnik, od-
vetniška  družba, notar, revizijska  družba, samostojni revi-
zor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja računovod-
ske storitve ali storitve davčnega svetovanja, najkasneje v
treh dneh od takrat, ko je ugotovil razloge za sum pranja
denarja, sporočiti uradu podatke tudi s priporočeno pi-
semsko pošiljko ali po kurirju in v obliki, predpisani v prej-
šnjem členu.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 12213
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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NAVODILO O NAČINU IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV

Z navodilom o načinu sporočanja podatkov je predpi-
san obrazec, s katerim mora odvetnik, odvetniška  družba,
notar, revizijska  družba, samostojni revizor ali pravna oziro-
ma fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali stori-
tve davčnega svetovanja (v nadaljevanju: zavezanec), sporo-
čiti podatke o vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s kateri-
mi obstajajo razlogi za sum pranja denarja, Uradu Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

V obrazec se vnese tiste podatke, ki se jih glede na
okoliščine lahko pridobi, oziroma podatke, s katerimi zave-
zanec že razpolaga.

Podatke se vpisuje s tiskanimi črkami. Pri več ponuje-
nih možnostih je potrebno izbrati eno in prekrižati kvadrat
pred besedilom, če pri posamezni rubriki ni določeno dru-
gače.

Kratica ZPPDen-1 pomeni zakon o preprečevanju pra-
nja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02). Z izrazom
“Stranka“ je mišljena pravna oseba ali posameznik, ki oprav-
lja samostojno dejavnost, za katerega odvetnik, odvetniška
družba ali notar opravlja storitve, oziroma pri katerem poteka
revidiranje ali se zanj opravljajo računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja.

A V poglavje “Podatki o stranki“ se vnese podatke, ki
se pridobijo z vpogledom v uradni osebni dokument
stranke oziroma v originalno ali overjeno dokumenta-
cijo iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne
sme biti starejša od treh mesecev. Če podatkov ni
mogoče dobiti na opisani način, se manjkajoči po-
datki pridobijo od stranke.

1 V rubriko “Datum vzpostavitve poslovnega razmerja“
se vpiše datum, ko je zavezanec s stranko vzpostavil
poslovno razmerje.

2d Rubriko “Stranka je oseba, ki samostojno opravlja
dejavnost“ se označi v primerih, ko je stranka re-
gistrirana kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.).
Ta rubrika se označi tudi v primerih, ko je stranka -
fizična oseba, ki je na podlagi posebnih predpisov
registrirana za opravljanje določene dejavnosti in ima
zato poseben status (npr. odvetnik, notar, svobodni
umetnik, obrtnik, izvršitelj).

2e Rubriko “Stranka je druga oseba“ se označi v prime-
rih, ko je stranka oseba, ki je ni mogoče uvrstiti med
osebe v rubrikah 2a, b, c ali d. To so civilnopravne ali
javnopravne osebe, ki nimajo statusa pravnih oseb,
fizičnih oseb ali fizičnih oseb s posebnim statusom
(npr. podružnica, tiha  družba, civilnopravna  druž-
ba).

3 V rubriko “Firma“ se vpiše vse tri elemente firme in
sicer: označbo, ki napotuje na dejavnost  družbe,
jedro firme in označbo pravne oblike  družbe.
V primeru, ko gre za rezidenta, se v to rubriko lahko
vpiše tudi skrajšana firma.

4 V rubriko “Sedež“ se vpiše podatke v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

7 V rubriko “Stalno prebivališče“ se vpiše podatke v
zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

B V poglavje “Podatki o delavcu ali pooblaščencu, ki za
pravno osebo vzpostavi poslovno razmerje ali opravi
transakcijo“ (10-13) se vnese podatke o delavcu ali
pooblaščencu, ki za pravno osebo vzpostavi poslov-
no razmerje ali opravi transakcijo. Podatki se pridobi-
jo z vpogledom v njegov uradni osebni dokument.

12 V rubriko “Stalno prebivališče“ se vpiše podatke v
zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

C Poglavje “Podatki o dejanskem lastniku tuje pravne
osebe - stranke“ se izpolni samo v primeru, če je
stranka tuja pravna oseba, ki ne opravlja ali ne sme
opravljati trgovske ali proizvodne dejavnosti v državi,
v kateri je registrirana, ali v primerih, ko gre za fiduci-
arne ali druge podobne  družbe tujega prava z nezna-
nimi lastniki ali upravljalci. V to poglavje se vnese
podatke, ki se pridobijo z vpogledom v originalno ali
overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega jav-
nega registra, ki ne sme biti starejša od treh mese-
cev. Če iz sodnega ali drugega javnega registra ni
mogoče pridobiti vseh podatkov, se manjkajoči po-
datki pridobijo z vpogledom v listine in poslovno do-
kumentacijo, ki jo predloži pooblaščenec pravne ose-
be. Če vseh podatkov ni mogoče pridobiti na opisani
način, se manjkajoči podatki pridobijo od stranke.
V rubrike 14-20 se vpiše podatke o vsaki fizični
osebi, ki ima v določeni tuji pravni osebi – stranki
najmanj 20% poslovni delež oziroma ima tak delež v
obliki delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je
udeležena pri upravljanju te pravne osebe, oziroma
je v enakem deležu udeležena v kapitalu ali ima ob-
vladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi v tej pravni
osebi. V primeru, ko je druga pravna oseba posredni
ali neposredni imetnik 20% poslovnega deleža, del-
nic oziroma drugih pravic tuje pravne osebe – stran-
ke ali je v njenem kapitalu udeležena z najmanj 20%
deležem, se v rubrike 14-20 vpiše podatke o vsaki
fizični osebi, ki ima v tej pravni osebi najmanj 20%
poslovni delež oziroma ima tak delež v obliki delnic
ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri
upravljanju pravne osebe, oziroma je v enakem dele-
žu udeležena v kapitalu ali ima obvladujoč položaj pri
upravljanju s sredstvi v tej pravni osebi.

14 V rubriki “Oseba“ se označita vrsta in delež udeležbe
dejanskega lastnika v tuji pravni osebi - stranki, pri
čemer se lahko izpolnita največ dve točki hkrati.

15 V rubriki “Fizična oseba je“ se lahko označi samo
eno izmed dveh točk.

15a To rubriko se označi takrat, ko fizična oseba nastopa
kot lastnik ali upravljalec tuje pravne osebe - stranke
z najmanj 20% deležem. V primeru, da je takih fizič-
nih oseb več, je za vsako od teh oseb potrebno
izpolniti ustrezno rubriko v prilogi obrazca.

15b To rubriko se označi takrat, ko fizična oseba z naj-
manj 20% deležem nastopa kot lastnik ali upravljalec
druge pravne osebe, ki je lastnik ali upravljalec tuje
pravne osebe - stranke.

D V poglavje “Podatki o transakciji, v zvezi s katero
obstajajo razlogi za sum” se vnese podatke o vsaki
sumljivi transakciji, ki se pridobijo z vpogledom v
listine in poslovno dokumentacijo. V primeru večjega
števila takšnih transakcij, se vnese podatke v ustrez-
ne rubrike v prilogi obrazca.

21 Rubrika “Transakcija še ni opravljena“ se označi v
primeru, ko je stranka sicer zahtevala transakcijo, pa
ta kasneje iz kakršnihkoli razlogov ni bila opravljena.

22 V rubriko “Datum ali obdobje opravljanja transakcij“
se vpiše dan, mesec in leto, ko je transakcija bila
zahtevana ali opravljena. V primeru, da zavezanec s
temi podatki ne razpolaga, se vpiše samo obdobje
opravljanja transakcij.

23-24 V rubrikah “Znesek“ in “Valuta“ se vpiše znesek in
valuto, v kateri je bila transakcija opravljena ali zahte-
vana. Za oznako valut se uporablja mednarodno uve-
ljavljene oznake (npr. EUR ali 978).
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4070. Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic

Na podlagi prvega odstavka 33. člena zakona o pošt-
nih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) izdaja minister za
informacijsko družbo

P R A V I L N I K
o izdajanju poštnih vrednotnic

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje določa način in postopke izda-
janja poštnih vrednotnic ter druge zadeve, povezane z izda-
janjem poštnih vrednotnic.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:

1. Blok poštnih znamk je posebna oblika tiska ene ali
več priložnostnih poštnih znamk, katerih perforacija pravilo-
ma ne sega do zunanjega roba bloka. Poštna znamka ali
znamke v bloku so lahko detajl motiva, ki je na celem bloku.

2. Mala pola poštnih znamk je prodajna pola, ki obse-
ga od 4 do 10 natisnjenih poštnih znamk s perforacijo, ki
sega praviloma do zunanjih robov te pole.

3. Nazivna vrednost poštne vrednotnice je vrednost,
natisnjena na poštni vrednotnici v obliki številke, črke ali
besedila.

4. Oznaka L označuje poljubno leto, oznaka L-n, kjer
je n=1,2, pa leto, ki je n-let pred tem poljubnim letom L.

5. Perforacija je način ločevanja poštnih znamk, pri
katerem so znamke ločene z vrstami luknjic, ki omogočajo
lažjo ločitev poštnih znamk.

6. Izsekavanje je način ločevanja poštnih znamk, pri
katerem so znamke ločene z majhnimi zarezami, ki omogo-
čajo lažjo ločitev poštnih znamk.

7. Pola poštnih znamk je prodajna pola, ki obsega
najmanj 50 rednih ali najmanj 11 priložnostnih natisnjenih
poštnih znamk s perforacijo, ki sega praviloma do zunanjih
robov te pole.

8. Robno polje pole poštnih znamk je polje ob zuna-
njem robu te pole, ki ni več del poštne znamke.

9. Serija poštnih znamk je več poštnih znamk iste ali
sorodne tematike, ki izidejo hkrati ali izhajajo po več let
zapored in imajo enako tipografijo in izvedbo.

10. Zvežček poštnih znamk je izdaja večjega števila
enakih ali različnih poštnih znamk, pritrjenih v poseben ovi-
tek ali nanj.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot je določen v zakonu o poštnih storitvah (Uradni
list RS, št. 42/02 – v nadaljnjem besedilu: zakon).

II. LASTNOSTI POŠTNIH VREDNOTNIC

3. člen
(poštne znamke)

(1) Poštne znamke so poštne vrednotnice, opredelje-
ne z nazivno vrednostjo, velikostjo, materialom, tiskom, bar-
vo, besedilom in načinom ločevanja.

(2) Na vsaki poštni znamki morajo biti natiskani nasled-
nji elementi: ime države “SLOVENIJA“, nazivna vrednost in

25 Rubriko “Znesek v SIT“ se izpolni samo v primeru, ko
gre za transakcijo v tuji valuti in se znesek preračuna
v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan, ko
je bila transakcija opravljena ali zahtevana.

E Poglavje “Oseba, v zvezi s katero obstajajo razlogi za
sum“ se izpolni v primeru, ko je oseba zahtevala, ali
opravila sumljivo transakcijo in v primeru, ko v zvezi s
to osebo obstajajo taki razlogi za sum, ki niso pove-
zani s konkretno transakcijo. Oseba, v zvezi s katero
obstajajo razlogi za sum, je lahko stranka, s katero je
zavezanec v poslovnem razmerju, ali druga oseba, ki
je v poslovnem razmerju s stranko. V primeru, da je
teh oseb več, je potrebno izpolniti ustrezne rubrike v
prilogi obrazca. Podatke iz tega poglavja se pridobi z
vpogledom v listine in poslovno dokumentacijo.

26 V Rubriki “Oseba je“ se označi samo ena od navede-
nih točk.

26d Rubriko “Oseba je: oseba, ki samostojno opravlja
dejavnost“ se označi v primerih, ko je oseba registri-
rana kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.). Ta
rubrika se označi tudi v primerih, ko je oseba - fizična
oseba, ki je na podlagi posebnih predpisov registri-
rana za opravljanje določene dejavnosti in ima zato
poseben status (npr. odvetnik, notar, svobodni umet-
nik, obrtnik, izvršitelj).

26e Rubriko “Oseba je: druga oseba“ se označi v prime-
rih, ko gre za osebo, ki je ni mogoče uvrstiti med
osebe v rubrikah 28a, b, c ali d. To so civilnopravne ali
javnopravne osebe, ki nimajo statusa pravnih oseb,
fizičnih oseb ali fizičnih oseb s posebnim statusom
(npr. podružnica, tiha  družba, civilnopravna  družba).

27 V rubriko “Firma“ se vpiše vse tri elemente firme in
sicer: označbo, ki napotuje na dejavnost  družbe,
jedro firme in označbo pravne oblike  družbe.
V primeru, ko gre za rezidenta, se v to rubriko lahko
vpiše tudi skrajšana firma.

28 V rubriko “Sedež“ se vpiše podatke v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

31 V rubriko “Stalno prebivališče“ se vpiše podatke v
zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

F, 33 V poglavje “Podatki o razlogih za sum“ in rubriko 33
se podrobno vpiše dejansko stanje in vse relevantne
okoliščine, povezane s transakcijo (način izvršitve
transakcije, namen izvršitve transakcije...) ali osebo,
v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja de-
narja. Prav tako je potrebno opisno navesti relevantni
indikator ali indikatorje iz seznama za prepoznavanje
sumljivih transakcij. Zahtevani podatki se pridobijo z
vpogledom v listine in poslovno dokumentacijo.

G V poglavje “Pošiljatelj“ se vnese podatke o zavezan-
cu za sporočanje podatkov uradu.

34 V rubriko “Sporočilo je bilo posredovano“ se vpiše
dan, mesec, leto in uro, ko je bila transakcija v skla-
du s 3. členom tega navodila še pred izvršitvijo spo-
ročena uradu po telefonu ali telefaksu.

35 V rubriko “Datum izpolnitve obrazca“ se vpiše datum,
ko je oseba, ki prijavlja transakcijo, izpolnila obra-
zec.

36 V rubriko “Firma pošiljatelja“ se vpiše vse tri elemen-
te firme in sicer: označbo, ki napotuje na dejavnost
družbe, jedro firme in označbo pravne oblike  družbe.

37 V rubriko “Sedež pošiljatelja“ se vpiše podatke v
zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

38-40 V rubriko “Oseba, ki prijavlja transakcijo“ se navede
podatke o priimku in imenu fizične osebe, ki je pri
zavezancu pooblaščena za prijavljanje razlogov za
sum pranja denarja.
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beseda “POŠTA“ ali znak gospodarske družbe iz 64. člena
zakona.

(3) Poštne znamke so lahko izdane v seriji poštnih znamk.
(4) Na poštnih znamkah je lahko izvedena tudi zaščita

pred ponarejanjem in zlorabljanjem.

4. člen
(vrste poštnih znamk)

(1) Poštne znamke se delijo na redne in priložnostne
poštne znamke.

(2) Priložnostne poštne znamke so namenjene prikazo-
vanju motivov iz sveta narave, športa, osebnosti in podobno
in tudi zaznamovanju pomembnih obletnic, svetovnih in do-
mačih dogodkov.

(3) Redne in priložnostne poštne znamke se uporablja-
jo za označevanje plačila poštnih storitev.

5. člen
(oblikovanje pol in blokov poštnih znamk)

(1) Redne poštne znamke so praviloma izdane na po-
lah poštnih znamk ali zvežčkih.

(2) Priložnostne poštne znamke so lahko izdane na
polah poštnih znamk, malih polah poštnih znamk, v blokih
poštnih znamk ali zvežčkih.

(3) Poštne znamke morajo biti medsebojno ločene s
perforacijo, izsekavanjem ali z drugačnim načinom ločeva-
nja. Način ločevanja priložnostnih poštnih znamk izbere ko-
misija za izdajo poštnih vrednotnic (v nadaljnjem besedilu:
komisija).

(4) Robno polje pole poštnih znamk se lahko uporablja
za različna označevanja.

6. člen
(poštne celine)

(1) Poštne celine se delijo na redne dopisnice, redna
pisma celine, letalske zalepke, ilustrirane dopisnice, razgle-
dnične dopisnice in priložnostna pisma celine.

(2) Redna dopisnica in redno pismo celina sta poštni
celini določene velikosti in z elementi, ki jih določi gospo-
darska družba iz 64. člena zakona v skladu z akti Svetovne
poštne zveze (UPU).

(3) Letalska zalepka ali aerogram je poštna celina, ki
ima na enem delu natisnjeno celotno prednjo stran pisem-
skega ovitka, preostali del pa je namenjen korespondenci;
ko se zloži in zlepi, dobi izgled pisemske poštne pošiljke.

(4) Ilustrirana dopisnica je poštna celina, ki ima poleg
elementov redne dopisnice na levi polovici naslovne strani
ilustracijo ali besedilo, na desni strani pa lahko namesto
natiskane poštne znamke ilustracijo, ki nadomešča poštno
znamko.

(5) Razglednična dopisnica je poštna celina, ki ima na
naslovni strani elemente redne ali ilustrirane dopisnice, na
hrbtni strani pa ilustracijo s poljubnim motivom.

(6) Priložnostno pismo celina je poštna celina, ki ima
poleg elementov rednega pisma celine na levi polovici na-
slovne strani ilustracijo ali besedilo, na desni strani pa lahko
namesto natiskane poštne znamke ilustracijo, ki nadome-
šča poštno znamko.

7. člen
(nazivna vrednost poštnih vrednotnic)

(1) Nazivno vrednost rednih poštnih znamk in poštnih
celin določi gospodarska družba iz 64. člena zakona v skla-
du s potrebami poštnega prometa, v skladu s priporočili in
kodeksom Svetovne poštne zveze, na podlagi odobritve
komisije in ob upoštevanju veljavnih predpisov.

(2) Nazivno vrednost priložnostnih poštnih znamk dolo-
či gospodarska družba iz 64. člena zakona v skladu s potre-
bami poštnega prometa, v skladu s priporočili in kodeksom
Svetovne poštne zveze in na podlagi sklepa komisije iz
sedmega odstavka 11. člena tega pravilnika.

8. člen
(veljavnost poštnih vrednotnic)

Veljavnost poštnih vrednotnic je neomejena, razen če
ta pravilnik določa drugače.

III. IZDAJANJE IN UMIK POŠTNIH VREDNOTNIC TER
PRETISK POŠTNIH ZNAMK

9. člen
(izdajanje poštnih vrednotnic)

(1) Poštne vrednotnice izdaja gospodarska družba iz
64. člena zakona.

(2) Poštne vrednotnice so do prodaje last gospodarske
družbe iz 64. člena zakona, ki z njimi ustrezno gospodari.

(3) Redne poštne znamke in poštne celine se izdajajo v
skladu s potrebami poštnega prometa.

(4) Priložnostne poštne znamke se v letu L izdajajo na
podlagi letnega programa izdaje priložnostnih poštnih znamk
(v nadaljnjem besedilu: letni program) za leto L in sklepa
komisije iz sedmega odstavka 11. člena tega pravilnika.

10. člen
(postopek izdaje rednih poštnih znamk)

(1) Ko so izpolnjeni pogoji, določeni v tretjem odstavku
prejšnjega člena, komisija izbere ime in naslov serije rednih
poštnih znamk ali ime in naslov posamezne redne poštne
znamke.

(2) Ko komisija določi ime in naslov serije rednih pošt-
nih znamk ali ime in naslov posamezne redne poštne znam-
ke, gospodarska družba iz 64. člena zakona objavi javni
razpis za izbiro oblikovalca serije rednih poštnih znamk ali
posamezne redne poštne znamke.

(3) Gospodarska družba iz 64. člena zakona, v skladu z
zakonom, ki ureja javna naročila, s sklepom izbere oblikovalca
in z njim sklene pogodbo. Pri izbiri oblikovalca mora gospodar-
ska družba iz 64. člena zakona pridobiti soglasje komisije.

(4) Komisija s sklepom potrdi motiv in likovno rešitev
serije rednih poštnih znamk ali posamezne redne poštne
znamke in predlaga gospodarski družbi iz 64. člena zakona
izdajo redne poštne znamke.

11. člen
(postopek izdaje priložnostnih poštnih znamk)

(1) V letu L-2 gospodarska družba iz 64. člena zakona
najkasneje do 31. januarja objavi javni razpis za izbiro imen
in naslovov priložnostnih poštnih znamk za leto L, ki traja
vsaj tri mesece.

(2) Komisija najkasneje do 30. septembra leta L-2 iz-
bere imena in naslove priložnostnih poštnih znamk za leto L
na podlagi predlogov iz prejšnjega odstavka tega člena in
dolgoročne emisijske politike gospodarske družbe iz 64. čle-
na zakona, ki mora upoštevati izdaje v okviru organizacije
PostEurop, skupne izdaje z drugimi državami ter serije pri-
ložnostnih poštnih znamk.

(3) Po izbiri imen in naslovov ter določitvi skupnega števila
priložnostnih poštnih znamk za leto L oziroma števila priložno-
stnih poštnih znamk pri posameznem imenu in naslovu gospo-
darska družba iz 64. člena zakona do 31. oktobra leta L-2
pošlje predlog letnega programa za leto L v potrditev ministru,
pristojnemu za pošto (v nadaljnjem besedilu: minister).
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(4) V letnem programu za leto L morajo biti za vse
priložnostne poštne znamke, izdane v tem letu, navedeni
naslednji elementi:

1. podatki o imenu in naslovu priložnostne poštne
znamke,

2. števila priložnostnih poštnih znamk pri posameznem
imenu in naslovu,

3. izvedba priložnostnih poštnih znamk (blok, mala po-
la poštnih znamk, pola poštnih znamk ali zvežček),

4. datum izdaje priložnostne poštne znamke.
(5) Minister potrdi letni program za leto L najkasneje do

30. novembra leta L-2. Po ministrovi odobritvi gospodarska
družba iz 64. člena zakona objavi letni program v svojem
uradnem glasilu.

(6) Gospodarska družba iz 64. člena zakona objavi v
skladu z zakonom, ki ureja javna naročila, javni razpis za
izbiro oblikovalca za posamezno priložnostno poštno znam-
ko za leto L. Po izvedenem javnem razpisu se s sklepom
izbere oblikovalca in z njim sklene pogodbo. Pri izbiri obliko-
valca mora gospodarska družba iz 64. člena zakona pridobi-
ti soglasje komisije.

(7) Pred izdajo priložnostne poštne znamke komisija
izda sklep, ki poleg elementov, določenih v letnem progra-
mu za leto L, še določa:

1. motiv priložnostne poštne znamke,
2. likovno rešitev priložnostne poštne znamke,
3. oblikovalca priložnostne poštne znamke,
4. nazivno vrednost priložnostne poštne znamke,
5. naklado priložnostne poštne znamke,
6. velikost priložnostne poštne znamke,
7. tehniko in izvedbo tiskanja,
8. način ločevanja priložnostnih poštnih znamk,
9. vrsto materiala.
(8) Gospodarska družba iz 64. člena zakona izdaja

posamezne priložnostne znamke na podlagi sklepa komisije
iz prejšnjega odstavka tega člena.

12. člen
(postopek izdaje priložnostnih poštnih znamk, ki niso

predvidene v letnem programu)
Kadar obstajajo posebej utemeljeni razlogi, lahko ko-

misija gospodarski družbi iz 64. člena zakona predlaga izda-
jo priložnostne poštne znamke, ki ni predvidena v letnem
programu, na način in po postopku, ki ga določi komisija.

13. člen
(postopek izdajanja poštnih celin)

(1) Velikost, obliko in vsebino poštnih celin določi go-
spodarska družba iz 64. člena zakona s posebnim predpi-
som, ki ga objavi v svojem uradnem glasilu.

(2) Motive in likovne rešitve ilustriranih in razgledničnih
dopisnic ter priložnostnih pisem celin s sklepom potrdi ko-
misija.

14. člen
(naklada in dotiskovanje poštnih vrednotnic)

(1) Naklada rednih poštnih znamk in poštnih celin ni
omejena in je odvisna od potreb poštnega prometa.

(2) Naklada priložnostnih poštnih znamk se določi s
sklepom komisije iz sedmega odstavka 11. člena tega pra-
vilnika glede na predvidene potrebe in možnosti prodaje.

(3) Priložnostnih poštnih znamk, ilustriranih ter razgle-
dničnih dopisnic se ne dotiskuje.

(4) Gospodarska družba iz 64. člena mora priložnostne
poštne znamke, ilustrirane dopisnice, razglednične dopisnice
in priložnostna pisma celine prodajati najmanj 1 leto po izdaji.

15. člen
(umik poštnih vrednotnic)

(1) Na predlog gospodarske družbe iz 64. člena, ki ga
potrdi komisija, izda minister sklep o umiku posamezne
izdaje poštnih vrednotnic iz prometa in ga gospodarska druž-
ba iz 64. člena zakona objavi v dnevnem tisku.

(2) Rok za umik posameznih poštnih vrednotnic ne
sme biti krajši od treh mesecev po objavi sklepa v uradnem
glasilu gospodarske družbe iz 64. člena zakona in dnevnem
tisku. V tem roku smejo pooblaščeni prodajalci pri gospo-
darski družbi iz 64. člena zakona zamenjati poštne vrednot-
nice, namenjene umiku, z veljavnimi poštnimi vrednotnicami
v enaki skupni nazivni vrednosti.

(3) O nadaljnjem razpolaganju z umaknjenimi poštnimi vre-
dnotnicami, ki se ne smejo več uporabljati v poštnem prometu,
odloča direktor gospodarske družbe iz 64. člena zakona.

16. člen
(pretisk nazivne vrednosti rednih poštnih znamk)
Nazivne vrednosti rednih poštnih znamk se pretiskujejo

le izjemoma. Na predlog gospodarske družbe iz 64. člena,
ki ga potrdi komisija, izda minister sklep o pretisku nazivne
vrednosti rednih poštnih znamk. Gospodarska družba iz 64.
člena zakona objavi sklep o pretisku v dnevnem tisku.

IV. KOMISIJA ZA IZDAJO POŠTNIH VREDNOTNIC

17. člen
(komisija)

(1) Komisija vodi postopke, ki se nanašajo na izdajanje
poštnih vrednotnic. Sestavlja jo sedem članov:

1. trije predstavniki gospodarske družbe iz 64. člena
zakona,

2. dva predstavnika ministrstva, pristojnega za pošto, in
3. dva predstavnika Filatelistične zveze Slovenije.
(2) Gospodarska družba iz 64. člena zakona, mini-

strstvo, pristojno za pošto, in Filatelistična zveza Slovenije
predlagajo svoje predstavnike v komisiji.

(3) Komisijo s sklepom imenuje minister. V njem do-
loči tudi njenega predsednika in namestnika, ki sta pravi-
loma predstavnika gospodarske družbe iz 64. člena za-
kona.

(4) Mandat komisije traja 4 leta z možnostjo ponovnega
imenovanja.

(5) Komisija sprejme poslovnik o delu komisije in meri-
la za oblikovanje poštnih vrednotnic.

(6) Komisija je sklepčna, če je pri sklepanju navzoča
večina vseh članov.

(7) Komisija sprejema odločitve z navadno večino nav-
zočih. Če je rezultat glasovanja neodločen, je odločilen glas
predsednika komisije.

(8) Komisija lahko povabi k sodelovanju dodatne pred-
stavnike ministrstva, pristojnega za pošto, in različne stro-
kovnjake s področja filatelije, likovnega oblikovanja ali tema-
tike, na katero se nanaša konkretna izdaja poštnih vrednot-
nic. Dodatno vabljeni nimajo glasovalne pravice.

(9) Gospodarska družba iz 64. člena zakona skrbi za
izvajanje sklepov komisije.

18. člen
(pristojnosti komisije)

Pristojnosti komisije so:
1. izbor imena in naslova rednih poštnih znamk,
2. potrditev motiva in likovne rešitve rednih poštnih

znamk, ilustriranih in razgledničnih dopisnic ter priložno-
stnih pisem celin,
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3. predlaganje izdaje rednih poštnih znamk,
4. priprava predloga letnega programa,
5. izdajanje sklepov o izdaji priložnostnih poštnih

znamk z vsemi elementi, določenimi v sedmem odstavku
11. člena tega pravilnika,

6. soglašanje k izboru oblikovalca poštnih znamk,
7. predlaganje in določitev načina in postopka za iz-

dajo priložnostnih poštnih znamk, ki niso bile predvidene v
letnem programu izdaje priložnostnih poštnih znamk,

8. potrditev predloga o pretisku nazivne vrednosti re-
dnih poštnih znamk,

9. potrditev predlogov o umiku posameznih izdaj pošt-
nih znamk iz prodaje,

10. odobritev nazivne vrednosti rednih poštnih znamk,
ki jo določi gospodarska družba iz 64. člena zakona,

11. oblikovanje meril za oblikovanje poštnih vrednot-
nic in

12. druge zadeve, določene s tem pravilnikom.

V. PRIGLASITEV (NOTIFIKACIJA) POŠTNIH ZNAMK

19. člen
(priglasitev poštnih znamk)

(1) Gospodarska družba iz 64. člena zakona priglasi
vsako izdajo poštnih znamk in brezplačno pošlje po tri
primerke vsake poštne znamke vsem poštnim upravam
držav članic Svetovne poštne zveze (UPU) s posredova-
njem njenega Mednarodnega urada v Bernu.

(2) Poštne znamke, ki jih gospodarska družba iz
64. člena zakona izdaja, ali poštne znamke, ki jih prejema
v skladu s prejšnjim odstavkom, hrani v svoji zalogi poštnih
znamk.

VI. NADZOR

20. člen
(nadzor nad izvajanjem pravilnika)

Vsak član komisije ima pravico vložiti pobudo za zače-
tek postopka inšpekcijskega nadzora in ima v postopku
položaj stranke.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
(postopek izdajanja priložnostnih poštnih znamk za leto

2002 in 2003)
(1) Priložnostne poštne znamke za leto 2002 se izda-

jajo na podlagi letnega programa št. 2664-2/01 z dne 5.
2. 2002, priložnostne poštne znamke za leto 2003 pa na
podlagi letnega programa št. 2664-02/02-23-0511 z dne
17. 4. 2002, ki ju je potrdil minister.

(2) Posamezno priložnostno poštno znamko izda go-
spodarska družba iz 64. člena zakona na predlog komisije
in po izdaji posebnega sklepa ministra, v katerem so dolo-
čeni podatki o nazivu priložnostne poštne znamke, motivu
na priložnostni poštni znamki ali bloku, oblikovalcu, nazivni
vrednosti priložnostne poštne znamke, nakladi priložno-
stne znamke, merah priložnostne poštne znamke, tehniki
in izvedbi tiskanja, načinu ločevanja priložnostnih poštnih
znamk, vrsti uporabljenega materiala in datumu izdaje pri-
ložnostne poštne znamke.

22. člen
(postopek izdajanja priložnostnih poštnih znamk za leto

2004)
(1) Priložnostne poštne znamke za leto 2004 se izdajo

po postopku, določenem v tretjem do osmem odstavku
11. člena tega pravilnika.

(2) Imena in naslovi priložnostnih poštnih znamk za leto
2004 so določeni na podlagi programa izdaje priložnostnih
poštnih znamk, ki ga je sprejela Komisija za izdajo znamk in
celin, ustanovljena na podlagi 4. člena pravilnika o izdajanju
poštnih vrednotnic (Uradni list RS, št. 60/01) (v nadaljnjem
besedilu: komisija za izdajo znamk in celin) na svoji 14. seji,
dne 5. 6. 2002.

23. člen
(delovanje komisije)

Komisija za izdajo znamk in celin nadaljuje svoje delo
na podlagi določb tega pravilnika, dokler ni imenovana ko-
misija, ki jo imenuje minister v dveh mesecih po začetku
veljavnosti tega pravilnika.

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-
nik o izdajanju poštnih vrednotnic (Uradni list RS, št. 60/01).

25. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 2680-12/2002
Ljubljana, dne 18. septembra 2002.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za informacijsko družbo

4071. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v
gozdove iz sredstev proračuna Republike
Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe o

financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije

1. člen
V odredbi o financiranju in sofinanciranju vlaganj v goz-

dove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 58/94, 19/95, 22/96 in 82/99) se v naslovu in 1.,
2., 3., 4. in 5. členu beseda “odredba“ v različnih sklonih
nadomesti z besedo “pravilnik“ v ustreznem sklonu.

2. člen
V 4. členu se v točki A) tabela pod točko a) nadomesti z

naslednjo tabelo:
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Besedilo za tabelo pod točko a) se spremeni tako, da
se glasi:

“Lastnikom gozdov, ki imajo stalno prebivališče na eko-
nomsko šibkih območjih in območjih na meji z Italijo, Avstri-
jo, Madžarsko in Hrvaško, ki se štejejo za območja s poseb-
nimi razvojnimi problemi, se delež sofinanciranja iz proraču-
na Republike Slovenije poveča za 30%, vendar lahko dose-
že največ 100% vrednosti opravljenega dela.“.

3. člen
V prilogi 1 se besedilo lista 3 nadomesti z novim bese-

dilom, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

4. člen
V prilogi 2 se besedilo lista 2 nadomesti z novim bese-

dilom, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

5. člen
Priloga 3 se nadomesti z novim besedilom, ki je kot

priloga 3 sestavni del tega pravilnika.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-68/2002
Ljubljana, dne 12. septembra 2002.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 27. 9. 2002 / Stran 9101



Stran 9102 / Št. 83 / 27. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 27. 9. 2002 / Stran 9103



Stran 9104 / Št. 83 / 27. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 27. 9. 2002 / Stran 9105

Priloga 3

Ime občine Proračun delež
AJDOVŠČINA 25,74
BELTINCI 26,21
BISTRICA OB SOTLI 16,81
BLED 39,08
BLOKE 36,23
BOHINJ 38,70
BOROVNICA 36,23
BOVEC 22,93
BRASLOVČE 27,21
BRDA 22,93
BREZOVICA 31,64
BREŽICE 27,90
CANKOVA 22,93
CELJE 21,66
CERKLJE NA GORENJSKEM 27,21
CERKNICA 35,42
CERKNO 31,64
CERKVENJAK 31,64
ČRENŠOVCI 26,55
ČRNA NA KOROŠKEM 34,80
ČRNOMELJ 30,38
DESTRNIK 28,97
DIVAČA 27,21
DOBJE 31,64
DOBREPOLJE 25,88
DOBRNA 27,21
DOBROVA-POLHOV GRADEC 22,93
DOBROVNIK 18,70
DOL PRI LJUBLJANI 18,66
DOLENJSKE TOPLICE 25,30
DOMŽALE 14,69
DRAVOGRAD 39,35
DUPLEK 6,16
GORENJA VAS - POLJANE 35,30
GORIŠNICA 24,36
GORNJA RADGONA 20,05
GORNJI GRAD 36,70
GORNJI PETROVCI 20,43
GRAD 20,33
GROSUPLJE 18,47
HOČE-SLIVNICA 34,79
HODOŠ 20,43
HORJUL 22,93
HRASTNIK 15,05
HRPELJE-KOZINA 27,21
IDRIJA 25,38
IG 24,52
ILIRSKA BISTRICA 28,11
IVANČNA GORICA 31,03
JESENICE 39,99
JEZERSKO 21,61
JURŠINCI 31,64
KAMNIK 22,56
KANAL 26,42
KIDRIČEVO 0,00
KOBARID 27,21
KOBILJE 19,05
KOČEVJE 22,06
KOMEN 31,64
KOMENDA 22,93
KOPER 36,23
KOSTEL 29,17
KOZJE 15,85
KRANJ 23,78

Ime občine Proračun delež
KRANJSKA GORA 40,82
KRIŽEVCI 39,06
KRŠKO 14,50
KUNGOTA 25,63
KUZMA 18,97
LAŠKO 10,84
LENART 11,85
LENDAVA 18,88
LITIJA 39,37
LJUBLJANA 22,93
LJUBNO OB SAVINJI 38,79
LJUTOMER 37,28
LOGATEC 16,65
LOŠKA DOLINA 30,88
LOŠKI POTOK 20,29
LOVRENC NA POHORJU 26,72
LUČE 22,02
LUKOVICA 14,79
MAJŠPERK 24,67
MARIBOR 33,68
MEDVODE 40,68
MENGEŠ 10,68
METLIKA 30,91
MEŽICA 37,91
MIREN - KOSTANJEVICA 0,00
MIRNA PEČ 30,54
MISLINJA 34,14
MORAVČE 31,64
MORAVSKE TOPLICE 37,31
MOZIRJE 30,82
MURSKA SOBOTA 27,45
MUTA 40,98
NAKLO 21,26
NAZARJE 34,73
NOVA GORICA 22,39
NOVO MESTO 30,62
OPLOTNICA 36,41
ORMOŽ 24,04
OSILNICA 22,16
PESNICA 31,64
PIVKA 29,92
PODČETRTEK 11,02
PODLEHNIK 30,25
PODVELKA 30,57
POLZELA 17,04
POSTOJNA 28,95
PREBOLD 26,36
PREDDVOR 33,69
PREVALJE 40,98
PTUJ 6,16
PUCONCI 18,59
RAČE-FRAM 33,83
RADEČE 17,81
RADENCI 28,33
RADLJE OB DRAVI 39,78
RADOVLJICA 40,90
RAVNE NA KOROŠKEM 39,04
RAZKRIŽJE 39,06
RIBNICA 23,34
RIBNICA NA POHORJU 36,68
ROGAŠEVCI 20,14
ROGAŠKA SLATINA 15,65
ROGATEC 11,77
RUŠE 25,23
SELNICA OB DRAVI 31,52
SEMIČ 27,71
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Ime občine Proračun delež
SEVNICA 22,50
SEŽANA 31,64
SLOVENJ GRADEC 38,78
SLOVENSKA BISTRICA 27,19
SLOVENSKE KONJICE 19,10
SODRAŽICA 27,21
SOLČAVA 35,89
SVETA ANA 13,23
SVETI ANDRAŽ V SLOV.GOR 13,23
SVETI JURIJ 24,23
ŠALOVCI 20,42
ŠEMPETER-VRTOJBA 22,93
ŠENČUR 22,93
ŠENTILJ 18,41
ŠENTJERNEJ 31,29
ŠENTJUR PRI CELJU 5,08
ŠKOCJAN 31,38
ŠKOFJA LOKA 33,46
ŠKOFLJICA 25,25
ŠMARJE PRI JELŠAH 10,21
ŠMARTNO OB PAKI 40,06
ŠOŠTANJ 39,14
ŠTORE 16,71
TABOR 24,75
TIŠINA 22,89
TOLMIN 25,44
TRBOVLJE 18,60

4072. Pravilnik o seznamu drevesnih vrst in umetnih
križancev

Na podlagi 3. člena zakona o gozdnem reprodukcij-
skem materialu (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrstvom
za okolje, prostor in energijo

P R A V I L N I K
o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev

I
Drevesne vrste in umetni križanci, za katere se uporab-

ljajo predpisi o gozdnem reprodukcijskem materialu, so:

Ime občine Proračun delež
TREBNJE 21,02
TRNOVSKA VAS 31,64
TRZIN 18,79
TRŽIČ 24,46
TURNIŠČE 22,01
VELENJE 35,85
VELIKA POLANA 25,34
VELIKE LAŠČE 27,74
VERŽEJ 35,69
VIDEM PRI PTUJU 30,74
VIPAVA 26,51
VITANJE 21,26
VODICE 27,21
VOJNIK 23,37
VRANSKO 31,72
VRHNIKA 14,52
VUZENICA 38,19
ZAGORJE OB SAVI 14,38
ZAVRČ 9,39
ZREČE 17,92
ŽALEC 14,45
ŽELEZNIKI 24,70
ŽETALE 16,66
ŽIRI 40,98
ŽIROVNICA 40,71
ŽUŽEMBERK 29,47

Zap. Znanstveno ime Domače ime
št.

1. Abies alba Mill.* bela jelka, hoja
2. Abies cephalonica Loud.* grška jelka
3. Abies grandis Lindl.* velika jelka
4. Abies pinsapo Boiss.* španska jelka
5. Acer platanoides L.* ostrolistni javor
6. Acer pseudoplatanus L.* gorski javor
7. Alnus glutinosa Gaertn.* črna jelša
8. Alnus incana Moench.* siva jelša
9. Betula pendula Roth.* navadna breza
10. Betula pubescens Ehrh.* puhasta breza
11. Carpinus betulus L.* beli gaber
12. Castanea sativa Mill.* domači kostanj
13. Cedrus atlantica Carr.* atlantska cedra
14. Cedrus libani A. Richard* libanonska cedra
15. Fagus sylvatica L.* bukev

Zap. Znanstveno ime Domače ime
št.

16. Fraxinus angustifolia Vahl.* ostrolistni jesen
17. Fraxinus excelsior L.* veliki jesen
18. Juglans regia L. oreh
19. Larix decidua Mill.* evropski macesen
20. Larix kaempheri Carr.* japonski macesen
21. Larix x eurolepis Henry* macesen – umetni

križanci
22. Larix sibirica Ledeb.* sibirski macesen
23. Malus sylvestris Mill. lesnika, divja jablana
24. Picea abies Karst.* navadna smreka
25. Picea sitchensis Carr.* sitka
26. Pinus brutia Ten.* brucijski bor
27. Pinus canariensis C. Smith* kanarski bor
28. Pinus cembra L.* cemprin
29. Pinus contorta Loud.* zaviti bor
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Zap. Znanstveno ime Domače ime
št.

30. Pinus halepensis Mill.* alepski bor
31. Pinus leucodermis L.* beli bor
32. Pinus nigra Arnold* črni bor
33. Pinus pinaster Ait.* obmorski bor
34. Pinus pinea L.* pinija
35. Pinus radiata D. Don.* kalifornijski bor
36. Pinus sylvestris L.* rdeči bor
37. Populus x spp.* topoli in njihovi

umetni križanci
38. Prunus avium L.* češnja
39. Pseudotsuga menziesii Franco* duglazija
40. Pyrus pyraster Burgsd. divja hruška, drobni-
ca
41. Quercus cerris L.* cer
42. Quercus ilex L.* črničevje, črnika
43. Quercus petraea Liebl.* graden
44. Quercus pubescens Willd.* puhasti hrast
45. Quercus robur L.* dob
46. Quercus rubra L.* rdeči hrast
47. Quercus suber L.* plutovec
48. Robinia pseudoacacia L.* robinija
49. Sorbus aria (L.) Crantz mokovec
50. Sorbus aucuparia L. jerebika
51. Sorbus domestica L. skorš
52. Sorbus torminalis (L.) Crantz brek
53. Tilia cordata Mill.* lipovec
54. Tilia platyphyllos Scop.* navadna lipa
55. Ulmus glabra Hunds. gorski brest

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

Št. 322-04-7/2002/11
Ljubljana, dne 27. avgusta 2002.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

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

4073. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev,
strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev
sodnega osebja na okrajnih sodiščih

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 26/01) izdaja minister
za pravosodje

P R A V I L N I K
o določitvi števila sekretarjev, strokovnih

sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja
na okrajnih sodiščih

I
Ostali delavci sodnega osebja po tem pravilniku so

referenti v zemljiški knjigi in v izvršbi, vključno z vodji zemlji-
ških knjig, administrativni delavci in tehnični delavci.

Število posameznih poklicnih kategorij sodnega osebja
iz prejšnjega odstavka na vsakem sodišču določi predse-
dnik sodišča s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemi-
zaciji delovnih mest. Skupno število sodnega osebja na
posameznem sodišču ne sme presegati števila, ki je dolo-
čeno v tem pravilniku.

II
1. Okrajno sodišče v Ajdovščini ima
2 strokovna sodelavca ter
13 ostalih delavcev sodnega osebja.

2. Okrajno sodišče v Brežicah ima
2 strokovnega sodelavca ter
20 ostalih delavcev sodnega osebja.

3. Okrajno sodišče v Celju ima
6 strokovnih sodelavcev ter
45 ostalih delavcev sodnega osebja.

4. Okrajno sodišče v Cerknici ima
1 strokovnega delavca ter
10 ostalih delavcev sodnega osebja.

5. Okrajno sodišče v Črnomlju ima
1 strokovnega sodelavca ter
18 ostalih delavcev sodnega osebja.

6. Okrajno sodišče v Domžalah ima
3 strokovne sodelavce ter
24 ostalih delavcev sodnega osebja.

7. Okrajno sodišče v Gornji Radgoni ima
1 strokovnega sodelavca ter
11 ostalih delavcev sodnega osebja.

8. Okrajno sodišče v Grosupljem ima
2 strokovna sodelavca ter
13 ostalih delavcev sodnega osebja.

9. Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici ima
1 strokovnega sodelavca ter
12 ostalih delavcev sodnega osebja.

10. Okrajno sodišče v Idriji ima
1 strokovnega sodelavca ter
10 ostalih delavcev sodnega osebja.

11. Okrajno sodišče v Jesenicah ima
2 strokovna sodelavca ter
16 ostalih delavcev sodnega osebja.

12. Okrajno sodišče v Kamniku ima
1 strokovnega sodelavca ter
20 ostalih delavcev sodnega osebja.

13. Okrajno sodišče v Kočevju ima
1 strokovnega sodelavca ter
14 ostalih delavcev sodnega osebja.

14. Okrajno sodišče v Kopru ima
5 strokovnih sodelavcev ter
31 ostalih delavcev sodnega osebja.

15. Okrajno sodišče v Kranju ima
3 strokovne sodelavce ter
36 ostalih delavcev sodnega osebja.
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16. Okrajno sodišče v Krškem ima
1 strokovnega sodelavca ter
15 ostalih delavcev sodnega osebja.

17. Okrajno sodišče v Lenartu ima
1 strokovnega sodelavca ter
12 ostalih delavcev sodnega osebja.

18. Okrajno sodišče v Lendavi ima
1 strokovnega sodelavca ter
18 ostalih delavcev sodnega osebja.

19. Okrajno sodišče v Litiji ima
1 strokovnega sodelavca ter
9 ostalih delavcev sodnega osebja.

20. Okrajno sodišče v Ljubljani ima
1 sekretarja
30 strokovnih sodelavcev ter
181 ostalih delavcev sodnega osebja.

21. Okrajno sodišče v Ljutomeru ima
1 strokovnega sodelavca ter
11 ostalih delavcev sodnega osebja.

22. Okrajno sodišče v Mariboru ima
9 strokovnih sodelavcev ter
84 ostalih delavcev sodnega osebja.

23. Okrajno sodišče v Murski Soboti ima
6 strokovnih sodelavcev ter
32 ostalih delavcev sodnega osebja.

24. Okrajno sodišče v Novi Gorici ima
3 strokovne sodelavce ter
31 ostalih delavcev sodnega osebja.

25. Okrajno sodišče v Novem mestu ima
2 strokovna sodelavca ter
30 ostalih delavcev sodnega osebja.

26. Okrajno sodišče v Ormožu ima
1 strokovnega sodelavca ter
10 ostalih delavcev sodnega osebja.

27. Okrajno sodišče v Piranu ima
2 strokovna sodelavca ter
25 ostalih delavcev sodnega osebja.

28. Okrajno sodišče v Postojni ima
1 strokovnega sodelavca ter
14 ostalih delavcev sodnega osebja.

29. Okrajno sodišče na Ptuju ima
2 strokovna sodelavca ter
27 ostalih delavcev sodnega osebja.

30. Okrajno sodišče v Radovljici ima
2 strokovna sodelavca ter
15 ostalih delavcev sodnega osebja.

31. Okrajno sodišče v Sevnici ima
1 strokovnega sodelavca ter
16 ostalih delavcev sodnega osebja.

32. Okrajno sodišče v Sežani ima
1 strokovnega sodelavca ter
15 ostalih delavcev sodnega osebja.

33. Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici ima
1 strokovnega sodelavca ter
15 ostalih delavcev sodnega osebja.

34. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu ima
4 strokovne sodelavce ter
31 ostalih delavcev sodnega osebja.

35. Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah ima
1 strokovnega sodelavca ter
14 ostalih delavcev sodnega osebja.

36. Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju ima
2 strokovna sodelavca ter
12 ostalih delavcev sodnega osebja.

37. Okrajno sodišče v Škofji Loki ima
2 strokovna sodelavca ter
15 ostalih delavcev sodnega osebja.

38. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah ima
1 strokovnega sodelavca ter
20 ostalih delavcev sodnega osebja.

39. Okrajno sodišče v Tolminu ima
1 strokovnega sodelavca ter
12 ostalih delavcev sodnega osebja.

40. Okrajno sodišče v Trbovljah ima
1 strokovnega sodelavca ter
20 ostalih delavcev sodnega osebja.

41. Okrajno sodišče v Trebnjem ima
1 strokovnega sodelavca ter
16 ostalih delavcev sodnega osebja.

42. Okrajno sodišče v Velenju ima
3 strokovne sodelavce ter
24 ostalih delavcev sodnega osebja.

43. Okrajno sodišče v Vrhniki ima
1 strokovnega sodelavca ter
12 ostalih delavcev sodnega osebja.

44. Okrajno sodišče v Žalcu ima
2 strokovna sodelavca ter
21 ostalih delavcev sodnega osebja.

III
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

odredba o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih
referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in te-
hničnih delavcev na okrajnih sodiščih (Uradni list RS, št.
83/94, 7/95, 14/95, 14/97, 61/98, 92/99, 35/00,
79/00, 88/01 in 39/02).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 163-8/01
Ljubljana, dne 12. septembra 2002.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje
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4074. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika
o štipendiranju

Na podlagi 33. člena zakona o pravniškem državnem
izpitu (Uradni list RS, št. 13/94, 71/94 in 5/99) izdaja
minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah pravilnika o

štipendiranju

1. člen
V 2. členu pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št.

14/95 in 19/96) se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:

“Ministrstvo podeljuje vsako leto 15 štipendij, in sicer:
– dve za prvi letnik,
– štiri za drugi letnik,
– štiri za tretji letnik,
– štiri za četrti letnik in
– eno za absolvente.”.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti

odstavek, ki se glasita:
“Če se za posamezen letnik prijavi manj prosilcev, kot

se jih podeli po prejšnjem odstavku, se preostale štipendije
iz tega letnika prenesejo med prosilce za letnik, kjer je
prosilcev največ.

Vrstni red za dodelitev štipendij se med prosilci za
posamezni letnik določi z upoštevanjem naslednjih meril:

– prednost med prosilci za prvi letnik imajo prosilci z
boljšim učnim uspehom zaključnega letnika srednje šole; v
primeru enakega učnega uspeha ima prednost prosilec z
večjim številom doseženih točk na maturi; če sta tudi po
uporabi tega merila dva prosilca izenačena, ima prednost
prosilec z nižjim dohodkom na družinskega člana;

– prednost med ostalimi prosilci imajo prosilci z bo-
ljšim povprečnim učnim uspehom, doseženim v predho-
dnem letniku, izračunanim na dve decimalki; v primeru ena-
kega povprečnega učnega uspeha ima prednost prosilec z
več opravljenimi izpiti; če sta tudi po uporabi tega merila dva
prosilca izenačena, ima prednost prosilec z nižjim dohod-
kom na družinskega člana.”.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 071-19-1/2002
Ljubljana, dne 13. septembra 2002.

Minister
za pravosodje

mag. Ivan Bizjak l. r.

4075. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje, prostor in energijo

P R A V I L N I K
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 199,60 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odred-

ba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stano-
vanja (Uradni list RS, št. 76/02).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.

Minister za okolje, prostor in
energijo

mag. Janez Kopač l. r.

4076. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa klasične prašičje kuge

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

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

vnosa klasične prašičje kuge

I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih po-

šiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge (Uradni
list RS, št. 56/01, 62/01, 82/01, 90/01, 6/02, 20/02,
36/02, 44/02, 52/02 in 63/02) se v I. delu v 3. točki za
tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:

»– kože prašičev, če so bile obdelane z enim od na-
slednjih postopkov in je način obdelave označen na veteri-
narskem certifikatu:

a) soljene najmanj 7 dni z morsko soljo z dodatkom
natrijevega karbonata do 2%,

b) v primeru ladijskega prevoza soljene najmanj 7 dni
pred prispetjem na mejno veterinarsko postajo namembne
države, z morsko soljo z dodatkom natrijevega karbonata do
2%,

c) sušene 42 dni pri temperaturi 20 °C;«
Dosedanji četrta in peta alinea postaneta peta in šesta

alinea.

II
V prilogi 1 se črta besedilo »Kraljevina Španija – pokra-

jina Katalonija«.
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III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-27/01-11
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.

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

Veterinarske uprave RS

USTAVNO SODIŠČE

4077. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti za
prodajo predmetov, odvzetih v postopku o
prekršku med sodnikom za prekrške in davčnim
organom

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede
pristojnosti med sodiščem in drugim državnim organom,
začetem na zahtevo A. A. Ž. Z., ki ga zastopa B. B. B.,
Zunanji oddelek v Ž. Z., na seji dne 10. 7. 2002

o d l o č i l o:
1. Za izvršitev odredbe Sodnika za prekrške v Ljutome-

ru št. P-584/01 z dne 14. 3. 2002 je pristojen Davčni urad
Murska Sobota.

2. Za izvršitev odredb Sodnika za prekrške v Lendavi
št. 53/01 z dne 8. 4. 2002, št. 778/01 z dne 8. 4. 2002
ter št. 1020/00 z dne 8. 4. 2002 je pristojen Davčni urad
Murska Sobota.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Predlagatelj navaja, da je med njim in sodnikom za

prekrške prišlo do sporov o pristojnosti za prodajo pred-
metov, odvzetih v postopku o prekršku. Iz priloženega
gradiva in navedb izhaja, da je v enem primeru Sodnik za
prekrške v Ljutomeru odredil davčnemu uradu prodajo ose-
bnega vozila, ki ga storilec prekrška, po izteku varstvenega
ukrepa začasnega odvzema motornega vozila, ni prevzel.
Davčni urad se je zoper odredbo (tako kot je to bilo dolo-
čeno v njenem pravnem pouku) pritožil. Ker zoper odredbo
ni pritožbe, je sodnik za prekrške davčni urad o tem obve-
stil in ga hkrati opomnil, da je prodajo osebnega vozila
dolžan izvršiti. Ob tem je še dodal, da naj davčni urad,
kolikor meni, da za izvršitev odredbe ni pristojen, uporabi
razpoložljiva pravna sredstva (spor o pristojnosti). V treh
drugih primerih pa je davčnemu uradu prodajo osebnih
vozil, ki jih storilci prekrška, po izteku varstvenega ukrepa
niso prevzeli, odredil Sodnik za prekrške v Lendavi. Davčni
urad je menil, da določba petega odstavka 37. člena zako-
na o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in nasl. – v
nadaljevanju: ZP), ki določa, da se odvzeti predmeti proda-
jo po predpisih, ki veljajo za davčno izvršbo, ne pomeni, da
je za prodajo pristojna davčna uprava, temveč pomeni le,
da se prodaja vrši po predpisih, ki veljajo za davčno izvrš-
bo. Zato je najprej sodniku za prekrške z dopisom sporo-
čil, da za navedene prodaje ni pristojen, nato pa je na
ustavno sodišče naslovil zahtevo za odločitev o sporu gle-
de pristojnosti.

B)
2. Ustavno sodišče je na podlagi osme alinee prvega

odstavka 160. člena ustave in osme alinee prvega odstavka
21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pristojno, da odloča o spo-
rih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi orga-
ni. Po določbi drugega odstavka 61. člena ZUstS lahko, če
pride do spora o pristojnosti zato, ker več organov zavrača
pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora o pri-
stojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni,
da zanjo ni pristojen. V tem primeru zavračata pristojnost
sodnik za prekrške in vlagatelj zahteve davčni urad.

3. ZP v petem odstavku 37. člena določa, da se odvze-
ti predmeti prodajo po predpisih, ki veljajo za davčno izvrš-
bo, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno. Skladno
s petim odstavkom 37.a člena ZP, ki normira začasen od-
vzem motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s po-
možnim motorjem, pa se odvzeto vozilo vrne lastniku po
izteku varstvenega ukrepa oziroma se odvzeto vozilo, kate-
rega lastnik ne prevzame v roku treh mesecev, proda na
način, ki ga določa ZP.

4. Glede na to, da s posebnimi predpisi ni drugače
določeno, se prodaja odvzetih predmetov oziroma predme-
tov, ki jih lastnik v določenem roku po izteku varstvenega
ukrepa ne prevzame, na podlagi petega odstavka 37. člena
ZP vrši po predpisih, ki veljajo za davčno izvršbo. Predpisi,
ki veljajo za davčno izvršbo, se uporabijo tudi v primeru
prisilne izterjave stroškov postopka (četrti odstavek 256. čle-
na ZP), s tem, da je v ZP za tovrsten primer izrecno določe-
no, da to stori “občinski upravni organ, pristojen za družbe-
ne prihodke”. Prav tako je davčni organ tisti, ki izterja
denarno kazen in izvrši odvzem premoženjske koristi (tretji
odstavek 256. člena ZP1). Iz navedenega tako jasno izhaja,
da pri izvrševanju aktov sodnika za prekrške sodeluje davèni
organ, kot tisti organ, ki postopa po davènih predpisih.
Zaradi tega je tudi davèni organ tisti, ki je v primeru prodaje
odvzetih predmetov po predpisih, ki veljajo za davèno izvrš-
bo, pristojen za prodajo odvzetih predmetov.2

1 Člen 256 ZP se glasi:
“(1) Denarno kazen in odvzem premoženjske koristi, ki sta

bili izrečeni s pravnomočno odločbo v postopku o prekršku, izvrši
sodnik za prekrške, ki je na prvi stopnji izdal odločbo o prekršku
oziroma na katerega območju ima kaznovani stalno ali začasno
prebivališče.

(2) Denarno kazen in odvzem premoženjske koristi, ki ju je
izrekel drug organ v postopku o prekršku, izvrši organ, ki je izdal
odločbo na prvi stopnji, če ni s posebnimi predpisi drugače dolo-
čeno.

(3) Organ za postopek o prekrških izterja denarno kazen in
izvrši odvzem premoženjske koristi od posameznika, odgovorne
osebe ali civilne pravne osebe po občinskem upravnem organu, ki
je pristojen za družbene prihodke. Od družbene pravne osebe pa
izterja denarno kazen po službi družbenega knjigovodstva, ki je
pristojna po sedežu pravne osebe oziroma po sedežu predstavniš-
tva tuje pravne osebe.

(4) Če zavezanec stroškov postopka ne plača v določenem
roku, se stroški izterjajo prisilno. Od kaznovane fizične ali odgo-
vorne osebe ali civilne pravne osebe jih izterja občinski upravni
organ, pristojen za družbene prihodke, po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davka. Od kaznovane družbene pravne osebe jih izterja
služba družbenega knjigovodstva, ki je pristojna po sedežu pravne
osebe oziroma po sedežu predstavništva tuje pravne osebe.”

2 Prav tako je npr. skladno s 3. členom zakona o dopolnitvah
zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 52/02 z
dne 14. 6. 2002 – ZUP-B) davčni organ tisti, ki po postopku,
predpisanem za izvršbo davčnih obveznosti, opravi upravno izvršbo.
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C)
5. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

četrtega odstavka 61. člena ZUstS in pete alinee 52. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 49/98 in 30/02) v sestavi: predsednica dr.
Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. P-7/02
Ljubljana, dne 10. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

4078. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti 498. člena zakona o pravnem
postopku

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Branka Drobnaka iz Ljubljane, ki ga zastopa Marjan Sušnik,
odvetnik v Ljubljani, na seji dne 12. 9. 2002

s k l e n i l o:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti

498. člena zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št.
26/99) se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija prehodno določbo 498. člena

zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), v skla-
du s katero se postopek nadaljuje po določbah novega
zakona, če je bila pred njegovo uveljavitvijo na prvi stopnji
izdana sodba ali sklep, s katero se je postopek na prvi
stopnji končal. Pobudnik navaja, da je tožbo vložil še v času
veljavnosti zakona o pravdnem postopku iz leta 1977 (Ura-
dni list SFRJ, št. 4/77 in nasl. – v nadaljevanju: ZPP77) in
po tedaj veljavnih predpisih bi bila revizija v njegovi zadevi
dopustna. Navaja, da je ZPP bistveno povišal znesek vre-
dnosti spornega predmeta za dopustnost revizije (poleg te-
ga pa se njegova zadeva po novih predpisih kvalificira kot
gospodarski spor). Glede na določbe novega zakona revizi-
ja v njegovi zadevi ni več dopustna. Ker je sodišče prve
stopnje v njegovi zadevi odločilo po uveljavitvi ZPP, je sodi-
šče ob presoji dopustnosti revizije upoštevalo določbo no-
vega zakona in revizijo kot nedopustno zavrglo. Pobudnik je
proti sklepu o zavrženju revizije vložil ustavno pritožbo, ob
tem pa predlagal, naj ustavno sodišče oceni ustavno skla-
dnost prehodne določbe 498. člena ZPP. V pobudi navaja,
da je z vložitvijo tožbe pridobil pravico do revizije in da je
tedaj namenoma opredelil tako visoko vrednost spornega
predmeta prav zato, da si zagotovi možnost vložitve revizije.
Meni, da izpodbijana določba posega v njegove pridobljene
pravice in da je v nasprotju s pravico do enakega varstva
pravic po 22. členu ustave.

B)
2. Iz pravice do pravnega sredstva po 25. členu ustave

izhaja le pravica do dvostopenjskega sodnega postopka.
Pravice do revizije kot izrednega pravnega sredstva proti

drugostopenjski sodni odločbi ustava ne zagotavlja in odlo-
čitvi zakonodajalca je prepuščeno, ali bo to pravno sredstvo
dopustil ali ne. Zato samo po sebi ni ustavnopravno relevan-
tno, ali je v določenem pravdnem postopku revizija dopu-
stna ali ne. Vprašanje pa je, ali je kaj drugače zaradi okolišči-
ne, da bi bila v zadevah pobudnika po kriterijih ob vložitvi
tožbe po tedaj veljavni ureditvi v ZPP revizija dopustna, po
mejni določitvi vrednosti spornega predmeta v novem zako-
nu pa ne.

3. Trditev pobudnika, da je pridobil pravico do revizije z
vložitvijo tožbe, je že pojmovno zgrešena. O nastanku pravi-
ce do revizije je mogoče govoriti šele po pravnomočnosti
odločbe sodišča druge stopnje, saj lahko stranka revizijo
(pod pogojem, da ima pravni interes) vloži le zoper takšno
sodno odločbo. Stranki ni nastala pravica do revizije z vloži-
tvijo tožbe, tako da ji med postopkom ni mogla biti odvzeta.
Za nedopusten poseg v pridobljene pravice (155. člen us-
tave) zato ne gre. Za takšen poseg bi šlo le v primeru, če bi
novi ZPP odvzel pravico vložiti revizijo stranki, ki ji je ta
pravica z vročitvijo pravnomočne drugostopenjske in zanjo
neugodne sodbe po tedaj veljavnem starem ZPP že nastala.

4. Prav tako je neutemeljen očitek, da izpodbijana do-
ločba uveljavlja retroaktivno veljavnost ZPP. Ustavno sodi-
šče je sicer že sprejelo stališče, da se prepoved retroaktiv-
nosti zakonov nanaša tudi na ureditev procesnega prava
(odločba Ustavnega sodišča št. Up-65/94 z dne 12. 12.
1996, Uradni list RS, št. 24/97 in OdlUS V, 192)). Vendar
se po izpodbijani določbi 498. člena ZPP zakon ne uporab-
lja za nazaj, ne posega v pravnomočno zaključene sodne
postopke in tudi ne v že opravljena procesna dejanja, v
ničemer tudi ne spreminja vsebinskih kriterijev odločanja v
sporu, določa le ureditev in vodenje postopka za čas od
trenutka, ko zakon stopi v veljavo. Ni ustavne zahteve, da bi
se sodni postopek moral končati po procesnih pravilih, po
katerih se je začel. Ne gre za vprašanje pridobljenih pravic,
saj pravila o teku pravdnega postopka niso pravica stranke.
Zakonodajalec tako načeloma ob določitvi prehodnih do-
ločb procesnega zakona ni omejen s kakšnimi ustavnimi
zahtevami in z vidika ustave je dopustna (in v procesnih
zakonih tudi povsem običajna) ureditev, da nova procesna
pravila začnejo veljati takoj, tudi za tekoče sodne postopke.

5. Določena omejitev glede določitve prehodnega reži-
ma v zakonu, ki ureja pravdni postopek, izhaja iz varstva
načela zaupanja v pravo, ki je eno od načel pravne države
po 2. členu ustave, in iz pravice do izjavljanja, ki izhaja iz
pravice do enakega varstva pravic v postopku po 22. členu
ustave. Nedopustno bi bilo namreč, če bi pravilo o takojšnji
uporabi novega zakona povzročilo kakšne negativne posle-
dice za stranko, ki se je predhodno upravičeno zanesla na
ureditev po starem zakonu in je skladno s tedaj veljavno
ureditvijo računala s tem, da bo določeno procesno dejanje
lahko opravila še kasneje, in ni mogla vedeti, da se bo ta
ureditev med postopkom spremenila. Zato npr. stranki, ki
se je upravičeno zanesla npr. na ureditev v ZPP77, da lahko
navaja nova dejstva in dokaze ves čas glavne obravnave ali
da se lahko izogne izdaji zamudne sodbe, če zahtevku ugo-
varja na naroku, teh pravic ne more odvzeti uveljavitev nove-
ga zakona, ki omejuje pravico strank do navajanja novih
dejstev in dokazov praviloma le na prvem naroku za glavno
obravnavo (člen 286 ZPP), ali ki sankcijo izdaje zamudne
sodbe veže že na opustitev odgovora na tožbo (člen 318
ZPP). ZPP v prehodnih določbah te zahteve upošteva (člen
499). Bistveno vprašanje je zato, ali uporaba novega zakona
za tekoče sodne postopke povzroči, da s tem stranka izgubi
določene pravice ali da so zanjo sicer nastopile kakšne
negativne posledice zato, ker je določena procesna dejanja
upravičeno opravljala tako, da se je zanesla na ureditev,
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kakršna je veljala v času, ko je ta procesna dejanja opravila,
in ni mogla pričakovati, da se bo zakonska ureditev postop-
ka v vmesnem času spremenila. Če ZPP v prehodnih določ-
bah tega vidika ne bi upošteval, bi bile stranke, ki so določe-
na procesna dejanja opravljale še v času veljavnosti ZPP77,
v slabšem položaju tudi glede na stranke, ki so tožbo vložile
šele po uveljavitvi ZPP, ki je lahko zanje sicer strožji, vendar
so lahko bile seznanjene z njegovo vsebino že pred opravo
relevantnih procesnih dejanj.

6. Na prvi pogled se zdi, kot da gre tudi v zadevah
pobudnika za primer, ko se je zanesel na ureditev po zako-
nu, ki je veljal v času vložitve tožbe in temu ustrezno opravljal
določena procesna dejanja (opredelitev vrednosti spornega
predmeta). Navaja namreč, da se je zanesel na ureditev, po
kateri je bila mejna vrednost spornega predmeta za revizijo
določena v višini 80.000 SIT oziroma v gospodarskih sporih
v višini 450.000 SIT in da je za zagotovitev “pravice” do
revizije namenoma navedel temu ustrezno vrednost sporne-
ga predmeta. Seveda je opredelitev vrednosti spornega
predmeta pomembna npr. z vidika stroškov postopka (od-
vetniška nagrada, sodne takse), opredelitve stvarne pristoj-
nosti sodišča in vrste postopka ter kasneje možnosti vlaga-
nja revizije. Vendar pa je treba upoštevati, da smisel določi-
tve vrednosti spornega predmeta ni v tem, da bi si stranka z
njeno poljubno določitvijo lahko zagotovila določeno stvar-
no pristojnost (okrajnega ali okrožnega sodišča), določeno
vrsto postopka (spor majhne vrednosti ali redni pravdni po-
stopek) ali kasnejšo možnost revizije v tem postopku ali
nasprotno čim manjše stroške postopka. Po ureditvi v ZPP
je smisel opredelitve vrednosti spornega predmeta v tem, da
se realno oceni ekonomski pomen spora – na takšno oceno
pa se nato vežejo omenjene procesne posledice. Ravnanje
stranke, ki se pri opredelitvi vrednosti spornega predmeta
ravna po učinku za omenjene procesne institute, ne pa po
realni ekonomski vrednosti spora, ne more biti ustavnoso-
dno varovano kot človekova pravica v zvezi z ustavnimi ome-
jitvami določitve prehodnega režima v ZPP. Če upoštevamo
izhodišče, da je v skladu s smislom navedbe vrednosti spor-
nega predmeta le ravnanje stranke, ki to vrednost navede
ob upoštevanju realnega ekonomskega pomena spora, ne
pa ravnanje stranke, ki vrednost spornega predmeta opre-
deljuje z namenom, da omogoči ali onemogoči kasnejšo
dopustnost revizije, pa je jasno, da ta opredelitev ne bi
smela biti odvisna od tega, ali bi dosegala znesek, ki ga
zakon postavlja kot mejno vrednost za dopustnost revizije ali
ne. Zato tudi kasnejša sprememba zakona glede določitve
mejnega zneska za dopustnost revizije ni mogla povzročiti
negativnih posledic za stranko, ki je vrednost spornega pred-
meta v tožbi navajala tako, da se je zanesla na tedaj veljavno
ureditev. Tako glede določitve vrednosti spornega predme-
ta kot tudi glede drugih ravnanj stranke v postopku ni nobe-
nega upravičenega oziroma utemeljenega razloga, da bi
stranka lahko ravnala kakorkoli drugače, odvisno od predvi-
devanja, ali bo v njeni zadevi kasneje dopustna revizija ali
ne. Zato ni v neskladju z ustavo, če novi ZPP pogoje za
dopustnost revizije glede vrednosti spornega predmeta pos-
troži (kot tudi, če bi možnost revizije v določenih sporih
povsem izključil) in če se novi zakon glede tega vprašanja
uporablja tudi glede postopkov, ki so se začeli še pred
njegovo uveljavitvijo.

7. Končno je treba zavrniti še očitek pobudnika glede
možnosti vložitve revizije o kršitvi pravice do enakega varstva
pravic po 22. členu ustave. Ni razloga, da bi glede možnosti
vložitve revizije primerjali položaj pobudnika z drugimi stran-
kami pravdnih postopkov glede na okoliščino, da je v času
veljavnosti istega zakona vložil tožbo. Okoliščina časa vloži-
tve tožbe primerjave procesnih položajev glede možnosti

vlaganja izrednih pravnih sredstev ne utemeljuje nič bolj kot
okoliščina časa npr. konca glavne obravnave ali izdaje sod-
be sodišča prve stopnje.

8. Ker je pobuda očitno neutemeljena, jo je ustavno
sodišče zavrnilo.

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

drugega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti
enemu. Proti je glasoval sodnik Čebulj.

Št. U-I-21/02-6
Ljubljana, dne 12. septembra 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

4079. Odločba o razveljavitvi določbe sklepa o
pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja
družinske člane

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Ivane Brlan iz Grosupljega na seji dne
12. 9. 2002

o d l o č i l o:
1. Postopek za oceno ustavnosti 115. in 120. člena

zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) se ustavi.

2. Prva alinea 1. točke sklepa o pogojih, kdaj se šteje,
da zavarovanec preživlja družinske člane (Uradni list RS, št.
59/92), je bila v delu, ki se nanaša na pokojnino, v neskla-
dju z ustavo. Ta ugotovitev ima učinek razveljavitve.

3. Prva alinea 1. točke sklepa o pogojih, kdaj se šteje,
da zavarovanec preživlja družinske člane (Uradni list RS, št.
50/00), se razveljavi, kolikor se nanaša na pokojnino.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica je z vlogo z dne 19. 3. 2002 vložila

ustavno pritožbo zoper sodbo vrhovnega sodišča in zatrjeva-
la neustavnost in nezakonitost podzakonskih aktov, navede-
nih v 2. in 3. točki izreka (v nadaljevanju: sklep 92 in sklep
2000), v 4. točki vloge pa smiselno tudi neustavnost tretje-
ga odstavka 115. člena in 120. člena zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-1).
Pri tem naj bi bilo sporno zlasti to, da Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod)
sam določi pogoje, kdaj se šteje, da je zavarovanec preživ-
ljal družinskega člana. ZPIZ-1, kot pred njim tudi zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92 in nasl. – v nadaljevanju: ZPIZ 92), naj ne bi navajala
vrste prejemka (pokojnine) kot izločitvenega razloga pri ugo-
tavljanju posameznikove upravičenosti do družinske pokoj-
nine, zato naj bi zavod z izpodbijano določbo prekoračil
dana pooblastila. Pobudnica navaja, da prejema pokojnino,
pridobljeno po nekdanjem zakonu o starostnem zavarovanju
kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79), da je v 92. letu starosti
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in da je do januarja 2000 živela skupaj s sestro, ki je bila
uživalka starostne pokojnine po splošnih predpisih o pokoj-
ninskem zavarovanju. Sestra naj bi jo do svoje smrti preživ-
ljala, saj sama glede na svoje zdravstveno stanje nima dovolj
sredstev, ker kmečka starostna pokojnina ne daje možnosti
za uveljavljanje varstvenega dodatka, niti dodatka za pomoč
in postrežbo. Čeprav po zakonu ob izpolnjevanju določenih
pogojev pridobijo pravico do družinske pokojnine tudi bratje
in sestre, ji izpodbijana podzakonska ureditev jemlje mož-
nost uveljavljanja te pravice samo zato, ker je uživalka (svoje)
pokojnine, ne oziraje se na to, ali njeni dohodki dosegajo
premoženjski cenzus, ki ga določata izpodbijana sklepa.
Zaradi izpodbijane ureditve naj ne bi bila v enakem položaju
s tistimi upravičenci do družinske pokojnine, ki imajo do-
hodke iz drugih naslovov (katastrski dohodek, dohodek od
premoženja, itd.), ki so lahko višji od njenih.

2. Zavod pojasnjuje, da je ZPIZ-1 ohranil možnost, da
lahko tudi bratje in sestre umrlega zavarovanca pridobijo
pravico do družinske pokojnine, ki je obstajala že v prejšnjih
predpisih – v prihodnosti pa je pričakovati, da bo ta pravica
morda celo ukinjena. Splošni pogoji za pridobitev pravice so
ostali nespremenjeni, posebni pogoji, nanašajoči se na bra-
te in sestre, pa so se, kolikor ti niso več otroci oziroma
popolnoma nezmožni za delo, zaostrili. Zavod naj bi pri
uresničevanju zakonskega pooblastila, po katerem naj dolo-
či natančnejše pogoje, kdaj se šteje, da je zavarovanec
preživljal družinske člane, izhajal iz pogojev, opredeljenih v
70. členu ZPIZ 92 oziroma v 115. členu ZPIZ-1. Zato naj bi
v obeh izpodbijanih sklepih določil, da oseba, ki je zavarova-
nec oziroma uživalec pokojnine, pogojev za pridobitev dru-
žinske pokojnine ne izpolnjuje. Ker pri tem višina lastnih
sredstev sploh ni pomembna, se v takih primerih tudi ne
ugotavlja, s kolikšnimi sredstvi oseba razpolaga.Takšna na
videz nelogična ureditev naj bi vendarle imela svoj smisel.
Pridobitev lastnosti zavarovanca pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja naj bi bila v večini primerov pogojena z
delom, doseganjem določenega dohodka in razpolaganjem
z njim. S pridobitvijo pravice do pokojnine oseba pridobi
lastna sredstva, ki naj bi ji praviloma zadoščala za preživlja-
nje. Socialno ogroženim prejemnikom pokojnin v zakon vgra-
jeni mehanizmi omogočajo vzpostavitev ustreznejšega ma-
terialnega položaja. Ti mehanizmi prihajajo do izraza pri ose-
bah, ki so bile zavarovane za celoten obseg pravic. Ose-
bam, ki so bile zavarovane le za ožji obseg pravic, zakon
nudi manjšo stopnjo socialne varnosti. Morebitna odprava
razlik, ki so posledica različnega obsega zavarovanja, in
drugačno obravnavanje na tej podlagi pridobljenih pokojnin
bi postavilo pod vprašaj možnost urejanja takih oblik zavaro-
vanja ter smiselnost in pravičnost sistema. Starostno zavaro-
vanje kmetov, ki se je uresničevalo v posebni Skupnosti
starostnega zavarovanja kmetov od 1. 1. 1972 do 31. 12.
1983 in katerega izvrševanje je bilo 1. 1. 1984 preneseno
na Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slo-
venije, naj bi bilo po svoji zasnovi zelo specifično in težko
primerljivo z zavarovanjem po splošnih predpisih o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju. Zavarovancem kmetom je
praviloma omogočalo le pridobitev starostne oziroma dru-
žinske pokojnine, ki se po višini nista razlikovali. Februarja
2002 naj bi bilo izplačanih 7.827 starostnih in družinskih
pokojnin kmetov, priznanih po zakonu o starostnem zavaro-
vanju kmetov, od tega 754 kmetom borcem NOV. Izplačilo
takšne pokojnine aprila 2002 naj bi znašalo 37.942,23 SIT
oziroma 75.884,67 SIT v primeru izplačila kmetu borcu.
Zavod opozarja, da so bili kmetje vključeni v enoten sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 1. 1. 1984,
možnost prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje, ki je
zagotavljalo pravice v polnem obsegu, pa naj bi obstajala že

pred tem. Opozarja tudi, da kmečka starostna pokojnina po
višini presega višino denarne pomoči kot edinega vira pre-
življanja oziroma trajne denarne socialne pomoči po zakonu
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in nasl. – v
nadaljevanju: ZSV). Iz kroga širših družinskih članov, ki jim
gre pravica do družinske pokojnine, pa naj bi bili izključeni
tudi uživalci državne pokojnine, ki naj bi februarja 2002
znašala 29.728,93 SIT.

3. Vlada in Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve vsebinsko enako pojasnjujeta, da 115. člen ZPIZ-1
kumulativno našteva dva pogoja, ki ju morajo izpolnjevati
bratje in sestre, da pridobijo pravico do družinske pokojni-
ne, in sicer da jih je zavarovanec preživljal in da nimajo
lastnih sredstev za preživljanje. Namen zakonodajalca pri
določanju pogojev za priznanje pravice do družinske pokoj-
nine naj bi bil, da oseba, ki je doživela osebno stisko zaradi
izgube bližnjega svojca, ki jo je preživljal, ne ostane brez
sredstev za preživljanje in odvisna samo od denarne social-
ne pomoči po ZSV. Slednji zakon naj bi bil namenjen reše-
vanju socialnih vprašanj posameznikov. Pravico do denarne
socialne pomoči ima, kdor si ne more zagotoviti preživljanja
sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz
premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali pre-
jemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni
preživljati, ali na drug način. Prejemnik denarne pomoči ne
more biti v ugodnejšem socialnem položaju od tistega, ki si
sredstva za preživetje zagotavlja z delom ali na podlagi pra-
vic iz dela. ZSV omogoča tudi institucionalno varstvo v zavo-
du, s katerim se upravičencem nadomešča bivanje, organi-
zirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Vlada in
ministrstvo zato poudarjata, da je pojem socialnega korekti-
va opredeljen z ZSV in ne z ZPIZ-1. Opozarjata tudi, da
ZPIZ-1 loči med osebami, ki štejejo za ožje družinske člane
in osebami, ki štejejo med širše družinske člane. V zvezi z
ožjimi družinskimi člani ne določa pogoja preživljanja, drugi
pa morajo izpolnjevati določene pogoje, pri čemer ni nujno,
da so postavljeni enotno. Pomembno naj bi bilo le, da oseba
ni v manj ugodnem položaju kot bi bila kot prejemnica de-
narne socialne pomoči. Pokojnini samo zato, ker je nizka, ni
mogoče odreči pravne narave pokojnine in je ne šteti za
lastni dohodek.

B)
4. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in

zakonitosti izpodbijanih določb ZPIZ-1, sklepa 92 in sklepa
2000 izločilo iz ustavne pritožbe zaradi samostojnega obrav-
navanja. Pobudnica je dne 15. 4. 2002 sporočila, da nima
namena zatrjevati neustavnosti 115. in 120. člena ZPIZ-1,
kar je bilo šteti kot umik pobude in glede na to v tem obsegu
postopek ustaviti.

5. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti izpodbijanih določb sklepa 92 in sklepa 2000
sprejelo in jo obravnavalo kot prednostno. Ker so bili izpol-
njeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o sami stvari. O
izpodbijani določbi sklepa 92, ki je prenehal veljati z uvelja-
vitvijo sklepa 2000, je odločalo na podlagi 47. člena ZUstS,
ker je pobudnica izkazala obstoj zakonskih pogojev.

6. Sklep 92 določa, da se šteje, da je zavarovanec ali
upokojenec do svoje smrti preživljal družinske člane, nave-
dene v 70. členu ZPIZ 92, oziroma da družinske člane iz
112., 115. in 127. člena ZPIZ 92 preživlja, če družinski
član ni zavarovan po zakonu ali ni uživalec pokojnine; če je
družinski član imel oziroma če ima z njim skupno stalno
prebivališče; če povprečni mesečni dohodki družinskega
člana v določenem obdobju niso presegali polovice zneska
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najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. Sklep 2000
vprašanje podobno ureja v zvezi z družinskimi člani, navede-
nimi v 115. členu in petem odstavku 116. člena ZPIZ-1, pri
čemer njihov povprečni mesečni dohodek ne sme presegati
polovice zneska osnove za odmero dodatnih pravic. Sklepa
določata, da se med dohodke družinskih članov šteje tudi
katastrski dohodek, ne štejeta pa se nadomestilo za invali-
dnost in dodatek za pomoč in postrežbo, ki se izplačuje po
zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb (Uradni list RS, št. 41/83 – ZDVDTP). Posebej urejata
način ugotavljanja dohodka staršev, ki ju je zavarovanec ali
upokojenec preživljal, in primer, da družinski član ni imel
oziroma nima z zavarovancem ali upokojencem skupnega
prebivališča.

7. ZPIZ-1 v 115. členu določa, da po smrti zavarovan-
ca, kadar so izpolnjeni pogoji na njegovi strani, pravico do
družinske pokojnine pridobijo otroci (zakonski ali nezakon-
ski ter posvojenci), pastorki, vnuki in drugi otroci brez star-
šev, ki jih je zavarovanec preživljal, starši (oče in mati, očim
in mačeha) in posvojitelji, ki jih je zavarovanec preživljal ter
bratje in sestre, ki jih je zavarovanec preživljal do svoje smrti
in nimajo lastnih sredstev za preživljanje. Po ZPIZ 92 je bil
upravičenec do družinske pokojnine tudi zakonec. Ta ima
po ZPIZ-1 novo pravico do vdovske pokojnine. Zakonski
ureditvi se med drugim razlikujeta tudi pri določanju pogo-
jev, ki jih morajo izpolnjevati bratje in sestre. ZPIZ 92 poleg
pogojev, da jih je zavarovanec preživljal in da nimajo lastnih
sredstev za preživljanje, ni določal drugih pogojev. ZPIZ-1
pa v 120. členu dodatno določa, da bratje in sestre umrlega
zavarovanca, ki jih je zavarovanec preživljal do svoje smrti,
pridobijo pravico do družinske pokojnine, če izpolnjujejo
pogoje, ki so določeni za otroke, ali pogoje, ki so določeni
za starše umrlega zavarovanca. Po prvem odstavku 116. čle-
na ima otrok pravico do družinske pokojnine do dopolnjene-
ga 15. leta starosti oziroma do konca šolanja, vendar največ
do dopolnjenega 26. leta starosti. Starši pa po prvem od-
stavku 119. člena ZPIZ-1 pridobijo pravico, če so do smrti
zavarovanca dopolnili starost 58 let, ali so bili ob smrti
zavarovanca popolnoma nezmožni za delo. Pri osebah, ki
niso otroci, se popolna nezmožnost za delo izkazuje s I.
kategorijo invalidnosti (121. člen ZPIZ-1). Kdaj se šteje, da
je zavarovanec preživljal družinskega člana, po obeh zako-
nih določi zavod.

8. Preživljati nekoga pomeni dajati mu, kar potrebuje
za življenje. Po določbah zakona o zakonski zvezi in družin-
skih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 in Uradni list RS,
št. 13/94 ter nasl. – ZZZDR) se pojem preživljanja povezuje
s pojmi kot so na primer sredstva za življenje, znesek za
preživljanje, preživnina. Po prvem odstavku 131. člena lah-
ko tisti, ki je dolžan koga preživljati (razen, če gre za starše,
ki morajo preživljati svoje mladoletne otroke), sam izbere, ali
mu bo plačeval določene zneske kot preživnino, ali ga bo
vzel k sebi na preživljanje, ali pa mu bo poskrbel preživljanje
na drug način. Tudi po ZSV se preživetje omogoča tako, da
se upravičencu v obliki denarne socialne pomoči zagotavlja-
jo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb.
Čeprav ZPIZ 92 in ZPIZ-1 sama ne dajeta vsebinske podla-
ge za izvršitev pooblastilnih norm, po katerih zavod določi,
kdaj se šteje, da je zavarovanec preživljal družinskega čla-
na, je v pravnem redu oziroma v primeroma navedenih zako-
nih že izoblikovano stališče, da se pojem in obseg preživlja-
nja presojata zlasti z vidika potrebnih denarnih sredstev. Ker
obravnavana zakona ne opredeljujeta pravnega pojma pre-
življanja drugače, je šteti, da ga sprejemata takšnega, kot je
splošno uveljavljen. Tako uveljavljen je ta zato tudi podlaga
ureditvi v podzakonskih aktih. Pogoj iz obravnavanih skle-
pov, da povprečni mesečni dohodki družinskega člana v

zadnjem koledarskem letu pred zavarovanim primerom niso
presegli polovice zneska najnižje pokojnine za polno pokoj-
ninsko dobo, predstavlja izpeljavo stališča, da se pravni
pojem preživljanja presoja zlasti z vidika potrebnih denarnih
sredstev.

9. ZPIZ 92 in ZPIZ-1 s poudarkom, da bratje in sestre
pridobijo družinsko pokojnino, če nimajo lastnih sredstev za
preživljanje, ne zahtevata drugačnega obravnavanja njihovih
dohodkov v primerjavi z dohodki drugih širših družinskih
članov (86. člen ZPIZ 92, 124. člen ZPIZ-1) oziroma ne
zahtevata, da bratje in sestre ne bi smeli imeti nikakršnih
dohodkov. Potrditev navedenega je najti v drugem odstavku
87. člena ZPIZ 92, ki je posebej urejal odmero družinske
pokojnine v primeru, ko ima družinski član poleg pravice do
družinske pokojnine tudi pravico do starostne, predčasne
ali invalidske pokojnine in pri tem bratov in sester ni izvzel.
Navedeni poudarek, da bratje in sestre nimajo lastnih sred-
stev za preživljanje, zato ne daje zakonske podlage ureditvi v
podzakonskem aktu, po kateri bratje in sestre ne bi mogli
postati prejemniki družinske pokojnine zgolj zato, ker bi
imeli (manjša) lastna sredstva, ne da bi se ugotovilo, ali
dosegajo višino, ki jo v zvezi s preživljanjem določajo pokoj-
ninski predpisi.

10. Zavod pokojnino opredeljuje kot prejemek, ki naj
bi za preživljanje prejemnika praviloma zadoščal že sam, ali
pa po uporabi v zakon vgrajenih mehanizmov, ki omogočijo
vzpostavitev njegovega ustreznejšega materialnega položa-
ja. Vendar pa pri vseh prejemkih, ki so v ZPIZ 92 in ZPIZ-1
poimenovani z izrazom pokojnina, uporaba takšnih mehani-
zmov ni mogoča. Torej izraz pokojnina ni jamstvo, da posa-
meznikovi povprečni dohodki v določenem obdobju dose-
gajo najmanj polovico zneska najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo in da ta posameznik že zato ne more
postati prejemnik družinske pokojnine, zaradi česar ni treba
ugotavljati izpolnjenosti še ostalih pogojev. Če pojem pokoj-
nina v obravnavanih sklepih, kot navedeno, ne predstavlja
najmanj določenega zneska, vsebinsko ne predstavlja več
denarnega merila za presojanje preživljanja, ampak je to
povsem drugačno merilo. V takšnem primeru nastopa po-
kojnina kot dejstvo samo po sebi, ne oziraje se na njeno
denarno višino. Ker je že bilo navedeno, da le nekatere vrste
pokojnin ne omogočajo uporabe zakonskih mehanizmov za
izboljšanje posameznikovega materialnega stanja in s tem
doseganja ravni, ki ga obravnavana sklepa določata kot prag
pravice do družinske pokojnine, nastopajo kot takšno (ne-
denarno) merilo le določene vrste pokojnin. To pa povzroča
izločenost od možnosti uveljavljanja pravice le za skupine
oseb, ki prejemajo takšne pokojnine. ZPIZ 92 in ZPIZ-1
zavodu ne dajeta pooblastila za različno obravnavanje pre-
jemnikov pokojnin. Določitev merila, ki družinskemu članu
samo zato, ker je prejemnik določene vrste pokojnine, pre-
prečuje uveljaviti pravico do družinske pokojnine (kadar vr-
sta pokojnine, ki jo je prejemal umrli zavarovanec, to pravico
daje), bi bilo v neskladju z ustavnimi načeli tudi, če bi ga
določal zakon. Poudariti je namreč treba, da pravica do
družinske pokojnine, kot je zagotovljena z obveznim zavaro-
vanjem in jo navajata 3. člen ZPIZ 92 in 4. člen ZPIZ-1, ni
izvedena iz obravnavanih pokojnin, ki se uporabljajo kot
sporno merilo, pač pa izhaja iz zavarovanja pokojnega zava-
rovanca. Zato ni potrebno novo načelno drugačno obravna-
vanje prejemnikov nekaterih pokojnin. Zagotoviti je treba le
takšno njihovo obravnavanje, da bodo deležni enakih pra-
vic, ne glede na osebno okoliščino, kakršna je v pobudniči-
nem primeru status prejemnika kmečke starostne pokojni-
ne, pridobljene na podlagi prej veljavnih predpisov. Iz zako-
na že izhaja načelna ureditev ravnanja v primeru, ko zavaro-
vanec izpolni pogoje za pridobitev dveh ali več pokojnin v
Republiki Sloveniji (199. člen ZPIZ 92 in 177. člen ZPIZ-1).
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11. Ustavno sodišče je že večkrat navedlo, da v okviru
pravice do socialne varnosti ustava posebej nalaga državi,
da uredi obvezno pokojninsko zavarovanje in skrbi za njego-
vo delovanje (drugi odstavek 50. člena). Zakonodajalec je
torej pooblaščen, da določi pogoje in obseg pravic, ki gredo
zavarovancem iz obveznega pokojninskega zavarovanja, pri
čemer mora zakonska ureditev posamezniku zagotavljati so-
cialno varnost in enakost pred zakonom, ob upoštevanju
temeljnega načela o Sloveniji kot pravni in socialni državi
(2. člen ustave). Načelo enakosti pred zakonom (drugi od-
stavek 14. člena ustave) pomeni predvsem zahtevo po near-
bitrarni uporabi prava do pravnih subjektov, zavezuje pa tudi
zakonodajalca k zagotavljanju enakosti subjektov pri zako-
nodajnem normiranju.

12. Izpodbijana ureditev v obeh obravnavanih sklepih
zavoda je vzpostavila različnost dejanskih stanj na nedopu-
sten način. Zato je bilo treba izpodbijano določbo sklepa
2000 razveljaviti, za enako določbo v sklepu 92 pa ugotovi-
ti, da ni bila v skladu z ustavo. Tej ugotovitvi je ustavno
sodišče dalo učinek razveljavitve, ker je pobudnica pravoča-
sno vložila ustavno pritožbo zoper posamične akte in se
zavarovala pred učinki njihove pravnomočnosti.

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

6. člena, tretjega odstavka 45. člena in 47. člena ZUstS v
sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice
in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo
soglasno.

Št. U-I-178/02-14
Ljubljana, dne 12. septembra 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

4080. Odločba o ugotovitvi, da odlok o načinu
izvajanja gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo
in odjem plina iz distribucijskega omrežja ni v
neskladju z ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Dušana Petroviča iz Prevalj, na seji dne
12. 9. 2002

o d l o č i l o:
odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dis-

tribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in
odjem plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št.
7/02 in 10/02) ni v neskladju z ustavo in zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija odlok o načinu izvajanja gospo-

darske javne službe distribucije zemeljskega plina in splo-
šnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega
omrežja (v nadaljevanju: odlok o vlaganju javnega kapitala),
s katerim naj bi bile kršene določbe 44. člena ustave,
46. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.

72/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZLS), 25. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94
in nasl. – v nadaljevanju: ZRLI) in 56. člena zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v
nadaljevanju: ZGJS). Navaja, da je občinski svet dne 13. 7.
2001 na 22. redni seji sprejel odlok o načinu izvajanja
gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije
za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in
upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Ob-
čini Prevalje (v nadaljevanju: odlok o podelitvi koncesije).
Ker naj bi se z navedenim odlokom podeljevala koncesija za
že zgrajeno omrežje in ker naj bi omogočal uvajanje prikrite-
ga občinskega davka, se z odlokom o podelitvi koncesije
pobudnik ni strinjal. Pridobil je ustrezno podporo volivcev in
občinski svet je razpisal naknadni referendum. Občani so
sprejeti odlok o podelitvi koncesije na referendumu zavrnili.
Občinski svet je nato sprejel izpodbijani odlok. Ta naj bi bil
vsebinsko enak odloku o podelitvi koncesije, čeprav do
konca svojega mandata občinski svet glede na referendum-
sko odločitev enakega predpisa ne bi smel sprejeti. Vsebin-
sko enakost odlokov utemeljuje pobudnik s tem, (1) da naj
bi tako prvi kot drugi odlok določala plačilo enkratnega
nadomestila za uporabo že zgrajenega omrežja, (2) da naj bi
koncesionar enkrat letno plačeval koncesijsko dajatev, ose-
ba zasebnega prava pa naj bi vlagatelju enkrat letno plačeva-
la letno dajatev, (3) da naj bi tako koncesionar kot oseba
zasebnega prava po potrebi (v manjšem obsegu) s svojimi
sredstvi in sredstvi občanov dograjevala omrežje in (4) da
naj bi se obe pogodbi sklenili za 30 let. Meni, da gre za
očitno zlorabo zakonsko dopustnega organiziranja gospo-
darske javne službe, saj naj bi občina ne vlagala javnega
kapitala v osebo zasebnega prava, temveč naj bi od nje
pridobila denarna sredstva kot odškodnino za uporabo stro-
go namensko zgrajene javne infrastrukture. Te stroške bo
po mnenju pobudnika oseba zasebnega prava vključila v
prodajno ceno plina kot nov element prodajne cene oziroma
prikrit občinski davek. Dalje pobudnik navaja kršitve oziroma
nezakonitosti, ki naj bi bile storjene v postopku sprejemanja
in objavljanja aktov v zvezi z organizacijo gospodarske javne
službe. Namera zagotavljanja izvajanja gospodarske javne
službe za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter gradi-
tev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina
v Občini Prevalje na način vlaganja javnega kapitala v dejav-
nost oseb zasebnega prava in javno povabilo za vložitev vlog
drugih zainteresiranih oseb (Uradni list RS, št. 91/01 – v
nadaljevanju: namera) naj bi bila objavljena brez ustrezne
podlage v občinskih odlokih. Rok iz 33. člena izpodbijane-
ga odloka o vlaganju javnega kapitala naj bi bil v nasprotju z
določbami ZGJS. Spremembe in dopolnitve namere in jav-
no povabilo za vložitev vlog in dopolnitev že prispelih vlog
zainteresiranih oseb, objavljene v Uradnem listu Republike
Slovenije, št. 91/01 (Uradni list RS, št. 8/02 – v nadaljeva-
nju: javni razpis) pa naj bi bile v neskladju z izpodbijanim
odlokom, saj naj bi glede licenc, potrebnih za izvajanje javne
službe, zahtevale več, kot je določeno v izpodbijanem odlo-
ku. Pravni interes utemeljuje s tem, da je bil pobudnik razpi-
sa naknadnega referenduma o odloku o podelitvi koncesije
in udeleženec referenduma, ter z dejstvom, da je priključen
na distribucijsko omrežje zemeljskega plina in naj bi ga zato
organizacija obravnavane javne službe zadevala neposre-
dno. Ustavnemu sodišču predlaga, naj zadrži izvrševanje
izpodbijanega odloka do končne odločitve. Predlog uteme-
ljuje z navedbo, da lahko z izvajanjem izpodbijanega odloka
nastane zanj, za druge uporabnike in za morebitno izbrano
osebo zasebnega prava velika škoda, saj lahko postane
odločba o izbiri pravnomočna.
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2. Občinski svet občine Prevalje v odgovoru na pobu-
do oporeka pravnemu interesu pobudnika ter meni, da zatr-
jevanih kršitev ni utemeljil. V zvezi z domnevno kršitvijo
44. člena ustave odgovarja, da je izpodbijani odlok sprejel
Občinski svet (s čimer naj bi bilo zagotovljeno posredno
sodelovanje občanov pri njegovem sprejemanju) na podlagi
veljavnega ZGJS in energetskega zakona (Uradni list RS, št.
79/99 in nasl. – v nadaljevanju: EZ) ter v skladu z določba-
mi statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in nasl.
– v nadaljevanju: statut) in veljavnega odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem (Medob-
činski uradni vestnik, št. 9/94 – v nadaljevanju: odlok o
gospodarskih javnih službah), pri čemer poudarja, da nave-
deni predpisi ne določajo izrecno pravice do neposrednega
sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v zvezi z
izvajanjem gospodarske javne službe. Pravica iz 44. člena
ustave je občanom po mnenju nasprotnega udeleženca za-
gotovljena na več drugih načinov – lahko npr. predlagajo
spremembo izpodbijanega odloka oziroma sprejetje novega
predpisa (45. člen ZLS) ali pa njegovo potrditev na referen-
dumu (46. člen ZLS). Poleg tega je pobudnik tudi sam
svetnik, ki je pri odločanju sodeloval, tako da njegove pravi-
ce iz 44. člena ustave nedvomno niso bile kršene.

3. Glede zatrjevane kršitve 56. člena ZGJS nasprotni
udeleženec pojasnjuje, da je namero po sprejemu in uvelja-
vitvi izpodbijanega odloka ustrezno uskladil (kar naj bi omo-
gočal 33. člen izpodbijanega odloka) ter spremenjeno in
dopolnjeno namero objavil v Uradnem listu RS, št. 8/02, pri
čemer je za vložitev oziroma dopolnitev že vloženih vlog
zainteresiranih oseb določil rok 30 dni. Petnajstdnevni rok,
določen v 33. členu odloka o vlaganju javnega kapitala, je le
posledica napake pri objavi, ki je bila odpravljena s poprav-
kom v Uradnem listu RS, št. 10/02.

4. Glede domnevne kršitve 46. člena ZLS nasprotni
udeleženec odgovarja, da je v celoti upošteval voljo volivcev.
Občina Prevalje je na podlagi 5. člena odloka o gospodarskih
javnih službah in 85. člena statuta dolžna na svojem območju
zagotavljati oskrbo s plinom, vendar sama določi, v kateri
organizacijski obliki znotraj zakonsko predvidenih oblik zago-
tavljanja javnih služb se bo konkretna javna služba opravljala.
Zgolj dejstvo, da se je javna služba oskrbe s plinom do sedaj
izvajala preko javnega podjetja oziroma da so volivci na nak-
nadnem referendumu glasovali proti odloku o podelitvi kon-
cesije, ne pomeni, da Občina Prevalje ne sme sprejeti nove-
ga odloka, s katerim bo določila drugačen način izvajanja
javne službe. ZGJS namreč ne omejuje lokalne skupnosti pri
odločanju, ali bo zagotavljala javno službo prek oseb javnega
ali prek oseb zasebnega prava, če ta omejitev ni izrecno
določena z odlokom. Oba sporna odloka se po zatrjevanju
nasprotnega udeleženca razlikujeta po svoji pravni naravi in
tudi po vsebini. Da je ravnanje občine povsem skladno z
veljavno zakonodajo, naj bi potrjevalo tudi mnenje Inštituta za
javno upravo z dne 23. 11. 2001, ki ga je občina pridobila po
izvedenem referendumu. Glede plačevanja določenega na-
domestila za uporabo javne infrastrukture nasprotni udeleže-
nec navaja, da je to običajna praksa države in lokalnih sku-
pnosti. Ne vidi razloga, zakaj naj oseba zasebnega prava ne bi
imela obveznosti, da vlagatelju za pravico uporabe oziroma
gospodarsko izkoriščanje že zgrajene plinovodne infrastruk-
ture plača nekakšno nadomestilo, ki ga je mogoče razumeti
tudi kot kapitalski donos javnega kapitala, vloženega v osebo
zasebnega prava s strani vlagatelja. V zvezi z dajatvami, ki naj
bi jih oseba zasebnega prava plačevala občini, pa navaja, da
te ne sodijo v javnopravni del razmerja med osebo zasebnega
prava in občino in zato niso del splošnega akta. Občina se
sklicuje tudi na to, da ustavno sodišče pobudniku s tega
vidika ni priznalo pravnega interesa.

B)–I
5. V skladu z določbo 24. člena zakona o ustavnem

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 — v nadaljevanju: ZUstS)
lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka, če izkaže
svoj pravni interes. Ta pa je podan, če predpis, katerega
oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove
pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po ustaljeni
praksi ustavnega sodišča mora biti pravni interes neposre-
den in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu pre-
dlogu mora privesti do spremembe njegovega pravnega po-
ložaja.

6. Ustavno sodišče je pobudo za oceno izpodbijane-
ga odloka s sklepom št. U-I-43/02 z dne 21. 3. 2002
sprejelo in do končne odločitve zadržalo njegovo izvrševa-
nje. Pobudniku je priznalo pravni interes kot predlagatelju
in udeležencu naknadnega referenduma, ne pa za izpodbi-
janje predpisa po vsebini, to je za oceno njegove skladno-
sti s 56. členom ZGJS. Pobudnik namreč zatrjuje, da mu
je bila s sprejemom izpodbijanega odloka o vlaganju javne-
ga kapitala kršena ustavna pravica iz 44. člena ustave, ker
naj bi bil izpodbijani odlok o vlaganju javnega kapitala vse-
binsko popolnoma enak odloku o podelitvi koncesije, s
čimer naj bi Občinski svet kršil odločitev volivcev (tudi
njegovo) na naknadnem referendumu. Ker glede na določ-
be ZLS odločitev volivcev na naknadnem referendumu za-
vezuje občinski svet tako, da do konca njegovega mandata
ne sme sprejeti enakega predpisa, bi takšna trditev pobu-
dnika, če bi se izkazala v nadaljevanju ustavnosodne pre-
soje za resnično, pomenila kršitev postopka sprejemanja
izpodbijanega odloka, pobudniku pa bi bilo onemogočeno
učinkovito uresničevanje pravice, zagotovljene z 90. čle-
nom v zvezi s 44. členom ustave. V teh okvirih je opravlje-
na tudi ustavnosodna presoja.

B)–II
7. V 90. členu ustave je urejen referendum kot oblika

neposrednega odločanja volivcev o ustavi, zakonih ali dru-
gih pravnih aktih in o drugih pomembnih družbenih vpraša-
njih. Gre za pravico vseh državljanov z volilno pravico, da
neposredno sodelujejo pri upravljanju javnih zadev (44. člen
ustave). Pravica iz 44. člena ustave pa je klasična splošna
ustavna pravica, katere bistvena značilnost je, da vsem dr-
žavljanom v skladu z zakonom jamči možnost sodelovanja
pri upravljanju javnih zadev. Najbolj neposredno se izvaja na
ravni lokalnih skupnosti ter z referendumskim odločanjem in
zakonsko iniciativo, posredno pa z volitvami. Pravica do
sodelovanja pri upravljanju javnih zadev nima samostojne
zakonske ureditve, pač pa se uresničuje v okviru zakonoda-
je, ki ureja lokalno samoupravo, referendum in ljudsko inici-
ativo ter volitve.

8. Neposredno odločanje v občinah (lokalni referen-
dum) ureja ZLS. Ta v 46. členu določa, da občani lahko
odločajo o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splo-
šnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo
občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot
naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrne-
jo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be (prvi odstavek 46. člena). Če je sprejeti splošni akt ali
njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne
objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu zavezuje občinski svet
do konca njegovega mandata.

9. V obravnavanem primeru je javna služba oskrbe z
zemeljskim plinom v Občini Prevalje urejena z odlokom o
gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem
(Medobčinski vestnik, št. 9/94) in odlokom o oskrbi naselij
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z zemeljskim plinom in toplotno energijo v Občini Ravne–
Prevalje (Uradni list RS, št. 64/97). Izvaja jo Javno komunal-
no podjetje Log, ki so ga ustanovile Občine Ravne na Koro-
škem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Občina Pre-
valje se je odločila, da bo izvajanje lokalne službe distribuci-
je zemeljskega plina zagotavljala v drugačni obliki – s
podelitvijo koncesije osebi zasebnega prava. Zato je dne
13. 7. 2001 občinski svet na 22. redni seji sprejel odlok o
podelitvi koncesije. O navedenem odloku je bil na iniciativo
pobudnika dne 7. 10. 2001 izpeljan naknadni referendum.
Na referendumu odlok o podelitvi koncesije ni bil potrjen.
Januarja 2002 je občinski svet sprejel izpodbijani odlok o
vlaganju javnega kapitala. Pobudnik zatrjuje, da je izpodbija-
ni odlok vsebinsko enak odloku o podelitvi koncesije.

10. Najprej je treba ugotoviti, da sta koncesionirana
javna služba in zagotavljanje javnih dobrin z javnim kapitalom
dve različni obliki izvajanja javne službe, čeprav je v obeh
primerih nosilec izvajanja javne službe civilnopravna oseba.
To izhaja tako iz ZGJS (ta v 6. členu, kjer določa oblike
zagotavljanja javnih služb, opredeljuje vsako posebej,1 ozi-
roma obe obliki tudi obravnava v različnih poglavjih) kot iz
samega načina izvajanja javne službe. Katera oblika zago-
tavljanja javne službe je primernejša, je stvar ocene občine.
V obravnavanem primeru zato odločitev občine, da z izpod-
bijanim odlokom kot način zagotavljanja javne službe določi
vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega pra-
va, sama po sebi ni sporna.

11. V ZGJS je postopek za podelitev koncesije dolo-
čen zelo podrobno. Začne se z izdajo koncesijskega akta
(odlok občinskega sveta), ki mora vsebovati določbe o vseh
poglavitnih parametrih bodočega koncesijskega razmerja in
predstavlja javnopravni del koncesijskega razmerja. Člen 33
ZGJS podrobno določa vsebino koncesijskega akta. O izbiri
koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo. Na pod-
lagi odločbe nastane med koncedentom in koncesionarjem
upravnopravno razmerje, ki daje izbranemu kandidatu pravi-
co do izvajanja javne službe v skladu s koncesijskim aktom.
ZGJS določa, da morata koncedent in koncesionar skleniti
pisno koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojna
razmerja. V zakonu so določene tudi bistvene sestavine
pogodbe (39. člen). Koncesijska pogodba bo v glavnem
prevzela določbe koncesijskega akta o obveznostih konce-
sionarja, v bistvu gre le še za formalni pečat postopka, ki se
je odvijal od izdaje koncesijskega akta do izdaje odločbe o
izbiri. To izhaja tudi iz 39. člena ZGJS, ki določa, da v
primeru neskladja med določbami koncesijskega akta in
določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe koncesij-
skega akta.

12. Glede zagotavljanja javne službe z vlaganjem jav-
nega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava pa ZGJS
ne vsebuje tako podrobnih določb. Zakon določa, da lokal-
na skupnost javne dobrine lahko zagotavlja z vlaganjem jav-

nega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (prvi odsta-
vek 54. člena) ter da se za vloženi kapital štejejo denar,
stvari in vrednostni papirji (drugi odstavek 54. člena). Odlo-
čitev o vlaganju javnega kapitala lahko sprejme vlagatelj
samoiniciativno, lahko pa tudi na podlagi prejete vloge zain-
teresirane osebe zasebnega prava. V prvem primeru se
izvede javni razpis za pridobivanje zainteresiranih oseb zase-
bnega prava (55. člen ZGJS), v drugem primeru pa mora
vlagatelj pred odločitvijo namero objaviti v uradnem glasilu in
določiti najmanj 30-dnevni rok za vložitev vlog drugih zainte-
resiranih oseb (56. člen ZGJS). V obeh primerih odloči
vlagatelj o izbiri z upravno odločbo (57. člen ZGJS). Po-
membno je, da vlagatelj z izbrano osebo sklene posebno
pogodbo o vlaganju javnega kapitala. Pogodba mora biti
sklenjena v pisni obliki in mora poleg splošnih pogodbenih
sestavin vsebovati zlasti tudi določbe o: vrsti in višini vlože-
nega javnega kapitala; obliki in načinu vlaganja; namenu
vlaganja; obdobju, za katero se javni kapital vlaga; načinu
vračila ali odkupa vloženega javnega kapitala; pravicah in
obveznostih glede objektov, zgrajenih z javnim kapitalom;
pravicah in obveznostih vlagatelja do vloženega javnega ka-
pitala in upravljanja; pravicah in obveznostih osebe zase-
bnega prava do uporabe in razpolaganja z vloženim javnim
kapitalom; vrsti in pogojih zagotavljanja in uporabe javnih
dobrin; času (trajanju) obveznosti zagotavljanja javnih do-
brin; razmerjih osebe zasebnega prava do uporabnikov jav-
nih dobrin; pogodbenih kaznih ter razlogih za odpoved,
razvezo in razdrtje pogodbe ter pravicah in obveznostih po-
godbenih strank v takšnih primerih (58. člen). Namen tak-
šne posebne pogodbe je zlasti v tem, da se strogo loči javni
kapital od zasebnega in da se opredelijo natančni pogoji
njegove uporabe. Poleg tega bo imela takšna pogodba veli-
kokrat tudi posamezne elemente koncesijske pogodbe, in
sicer v tistem delu, v katerem se bo nanašala na vrsto in
pogoje zagotavljanja in uporabe javnih dobrin, na trajanje
obveznosti zagotavljanja javnih dobrin in na razmerja osebe
zasebnega prava do uporabnikov javnih dobrin.

13. Pobudnik zatrjuje, (1) da naj bi tako odlok o podeli-
tvi koncesije kot tudi izpodbijani odlok določala plačilo en-
kratnega nadomestila za uporabo že zgrajenega omrežja,
(2) da naj bi koncesionar enkrat letno plačeval koncesijsko
dajatev, oseba zasebnega prava pa naj bi vlagatelju enkrat
letno plačevala letno dajatev, (3) da naj bi enako kot konce-
sionar tudi oseba zasebnega prava po potrebi (v manjšem
obsegu) s svojimi sredstvi in sredstvi občanov dograjevala
omrežje in (4) da naj bi se obe pogodbi sklenili za 30 let.
Navedeno po njegovem mnenju dokazuje, da se z izpodbija-
nim odlokom pravzaprav podeljuje koncesija. Ustavno sodi-
šče ugotavlja, da izpodbijani odlok ne vsebuje elementov,
na podlagi katerih bi lahko sklepali, da gre za koncesijski
akt. Res je sicer, da določba 10. člena izpodbijanega odlo-
ka kot pogoj za izbiro zainteresirane osebe zasebnega prava
določa “zagotovljena potrebna sredstva v zvezi z zahtevano
izgradnjo omrežja za distribucijo plina in njegovo upravljanje
in plačilom denarnega nadomestila za uporabo omrežja”,
kar je običajno v primerih podelitve koncesije, vendar zgolj
zaradi tega izpodbijanega odloka ne moremo šteti za konce-
sijski akt. Določbe ZGJS namreč ne preprečujejo, da bi se
tudi v primeru vlaganja javnega kapitala v dejavnost osebe
zasebnega prava za vložene stvari plačevalo nadomestilo.
Drugi očitki pobudnika, ki naj bi utemeljevali vsebinsko ena-
kost odlokov, izhajajo iz določb javnega razpisa, ki ga je
objavila občina na podlagi izpodbijanega odloka. Ustavno
sodišče ni pristojno za presojo določb javnega razpisa, ker
le-ta ni predpis oziroma splošni akt za izvrševanje javnih
pooblastil, ampak akt, izdan v postopku za pridobivanje in

1 Člen 6 ZGJS (oblike zagotavljanja javnih služb) določa, da
republika oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne slu-
žbe v naslednjih oblikah: (1) v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi
majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracional-
no ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo); (2) v javnem gospo-
darskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih
javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot
profitne oziroma če to ni njihov cilj); (3) v javnem podjetju, kadar gre za
opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali
kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče
opravljati kot profitno); (4) z dajanjem koncesij osebam zasebnega
prava in (5) z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega
prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinei.
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izbor najprimernejše zainteresirane osebe zasebnega prava
(podobno v sklepu št. U-I-98/99 z dne 16. 7. 1999 –
OdlUS VIII, 197). Zato se v presojo določb javnega razpisa
ni spuščalo. Poleg tega morebitna nezakonitost vsebine
javnega razpisa sama po sebi še ne pomeni istočasno tudi
nezakonitosti odloka in s tem kršitve na referendumu izraže-
ne volje občanov.

14. Ker je ustavno sodišče ugotovilo, da izpodbijani
odlok ni vsebinsko enak odloku o podelitvi koncesije, ni v
neskladju z 90. členom v zvezi s 44. členom ustave in z
določbo 46. člena ZLS. Določba 25. ZRLI, ki naj bi bila
tudi ena od kršenih zakonskih določb, pa se v obravnava-
nem primeru sploh ne more uporabiti, ker zavezuje k
spoštovanju referendumske odločitve Državni zbor in ne
občinskega sveta.

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

21. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE

4081. Sklep o zaokroževanju končnih obračunov v
gotovinskem poslovanju

Na podlagi drugega odstavka 9. člena in prvega od-
stavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 58/02) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o zaokroževanju končnih obračunov

v gotovinskem poslovanju

1
Od 1. oktobra 2002 se končni obračuni v gotovinskem

poslovanju zaokrožujejo na naslednji način:
– zneski od 1 do 49 stotinov na 0 tolarjev,
– zneski od 50 do 99 stotinov na 1 tolar.

2
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

zaokroževanju končnih obračunov v gotovinskem prometu
(Uradni list RS, št. 110/00).

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2002
dalje.

Št. 25.00-0561/02
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.

Mitja Gaspari l. r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

4082. Sklep o spremembah in dopolnitvi sklepa o
pogojih in načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o
deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/01)
in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 58/02) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvi sklepa o pogojih

in načinu opravljanja plačilnega prometa s
tujino

1
V sklepu o pogojih in načinu opravljanja plačilnega

prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 74/99 in
85/99, v nadaljevanju: sklep) se v prvi vrstici prvega
odstavka 2. točke črta beseda »tekočih«.

2
Prvi stavek drugega odstavka 5. točke sklepa se

spremeni tako, da se glasi:
»Kadar znesek plačila presega znesek vrednosti pre-

nosa gotovine in vrednostnih papirjev na prinosnika čez
mejo, ki ga morajo organi carinske uprave v skladu z
zakonom o preprečevanju pranja denarja sporočiti Uradu
RS za preprečevanje pranja denarja, mora banka pred
odobritvijo računa upravičenca plačila razpolagati tudi s
podatkom o nazivu nalogodajalca«.

3
V prvem odstavku 6. točke sklepa se v četrti in šesti

vrstici črtata besedi »vpogledni«.

4
V 9. točki sklepa se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko nalog predloži proračunski upora-

bnik, katerega podračun je vključen v enotni zakladniški
račun države, ki ga vodi Banka Slovenije, dogovor iz
prejšnjega odstavka skleneta proračunski uporabnik in
Uprava Republike Slovenije za javna plačila«.

5
Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2002.

Ljubljana, 24. septembra 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

4083. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila
za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izda-
ja Svet Banke Slovenije
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S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi,

po kateri se zaračunavajo nadomestila za
storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

1
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadome-

stila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list
RS, št. 66/02, v nadaljevanju: sklep) se v 1. členu v
poglavju »III. VODENJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV«
spremeni besedilo pri tarifnih številkah 12, 13, 14 in 15
tako, da se glasi:

»12. Vodenje transakcijskega
računa (mesečno) 2.000 SIT
13. Plačilo v breme transakcijskega računa
– BPRČ 300 SIT
– ŽK 30 SIT
– interno plačilo 20 SIT

V primeru, ko imetnik EZR ni predložil trajnega nalo-
ga ali kako drugače pogodbeno uredil zavarovanje zara-
čunava Banka Slovenije storitve po naslednjih tarifah:

14. Vodenje transakcijskega
računa (mesečno) 4.000 SIT

15. Plačilo v breme transakcijskega računa
– BPRČ 600 SIT
– ŽK 60 SIT
– interno plačilo 40 SIT«

2. V 1. členu sklepa se v poglavju »VI. POSEBNE
STORITVE« za tarifno številko 25 dodata novi tarifni šte-
vilki 25.a in 25.b, katerih besedilo se glasi:

»25.a Stroški posamične vezave deviznih 23.000 SIT
sredstev proračuna Republike Slovenije
za določen čas v protivrednosti
zneska do 50 mio EUR

25.b Stroški posamične vezave deviznih 46.000 SIT
sredstev proračuna Republike Slovenije
za določen čas v protivrednosti
zneska nad 50 mio EUR«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4084. Pravilnik o spremembi pravilnika o stopnjah
običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in
pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost (Ura-
dni list RS, št. 89/98), v povezavi s 14. členom pravilnika o
izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 101/99) 31. člena statuta
Gospodarske zbornice Slovenije in pravilnika o organizaciji
dela Združenja živilske industrije GZS je upravni odbor Zdru-
ženja živilske industrije GZS na seji dne 9. 9. 2002 potrdil

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o stopnjah običajnega
odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo,

razsip, razbitje in primanjkljaj)

1. člen
V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proiz-

vodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
(Uradni list RS, št. 101/99 in 54/01) se spremeni 10. člen,
ki se glasi:

3
V 1. členu sklepa se v poglavju »VII. DRUGE STORI-

TVE«
– pri točki b tarifne številke 27 dopolni opis vrste

posla tako, da se ta glasi: »izdaja raznih potrdil, soglasij
in drugih dovoljenj, ki so izdana v listinski obliki«.

4
Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2002.

Ljubljana, 24. septembra 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

Stopnje običajnega odpisa blaga v slovenskih mlekarnah:

Postopek, izdelki % kala surovine % kalo dodatki % kalo embalaže
Odkup mleka in dovoz do sprejema 0,5
Skladiščenje mleka v cisternah do predelave 0,1
Pasterizacija mleka in smetane 1,0
Sterilizacija mleka in smetane 1,0
Proizvodnja zgoščenega (evaporiranega) mleka 10,0 1,0
Proizvodnja mleka v prahu 6,0 1,0
Pakiranje sterilnega mleka, smetane ter napitkov 9,0 4,0 9,0
Pakirnje konzumnega mleka, smetane in napitkov 5,0 4,0 5,0
Priprava in polnjenje fermentiranih izdelkov 6,0 5,0 4,0
Izdelava in pakiranje masla 5,0 1,0
Izdelava in pakiranje mlečnih sladoledov in vodnih desertov 8,0 8,0 8,0
Izdelava in pakiranje svežih sirov, skute in vseh namazov 5,0 4,0 4,0
Izdelava, zorenje in porcioniranje poltrdih sirov 8,0 1,0 1,0
Izdelava, zorenje in porcioniranje trdih sirov / do 70 dni zorenja 16,0 1,0
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Postopek, izdelki % kala surovine % kalo dodatki % kalo embalaže
Priprava in polnjenje nemlečnih napitkov (čaj, voda, ipd.) 3,0 5,0 9,0
Izdelava in polnjenje pudingov 10,0 4,0 1,0
Izdelava in pakiranje topljenih sirov 2,0 4,0 1,0
Odtajevanje in pakiranje zamrznjenega masla 7,0 1,0

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

dnem listu RS.

Št. 6100-098-09-09/2002-138
Ljubljana, dne 12. septembra 2002.

Predsednik UO
Združenja živilske industrije

Gospodarske zbornice Slovenije
Janez Železnikar l. r.

4085. Sklep o imenovanju na položaj svetnika
okrožnega državnega tožilca

Na podlagi petega odstavka 23. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99), je perso-
nalna komisija na 62. seji dne 9. 9. 2002, sprejela naslednji

S K L E P
Darko Kežman, okrožni državni tožilec na Okrožnem

državnem tožilstvu v Celju se imenuje na položaj svetnika
okrožnega državnega tožilca.

Št. 9/02
Ljubljana, dne 18. septembra 2002.

Zdenka Cerar l. r.
Generalna državna tožilka

4086. Poročilo o gibanju plač za julij 2002

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

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

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2002 je znašala 232.050 SIT in je bila za
1,3 odstotka višja kot junija 2002.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2002 je znašala 146.023 SIT in je bila za
1,3 odstotka višja kot junija 2002.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj 2002
– julij 2002 je znašala 230.763 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za julij 2002
na avgust 2001 – julij 2002 znaša 102,5.

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

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.
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OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

4087.  Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občinske uprave občine Bistrica ob
Sotli

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov
javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št.
91/01) in na podlagi statuta Občine Bistrica ob Sotli (Ura-
dni list RS, št. 49/99), je župan Občine Bistrica ob Sotli
sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občinske uprave občine Bistrica ob Sotli

1. člen
Občinska uprava občine Bistrica ob Sotli uradno poslu-

je z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je:
obcina.bistricaobsotli@siol.net

Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje sprejemna pisarna Občinske uprave občine
Bistrica ob Sotli.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 08201-0001/2002
Bistrica ob Sotli, dne 30. avgusta 2002.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

CELJE

4088. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Občina Celje
– obračun po merilcih

– variabilni del cene 7,340 SIT/KWh
– priključna moč – fiksni del cene 353,730

SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v

Občini Celje za variabilni del cene, velja od 14. 9. 2002 in
za priključno moč od 15. 8. 2002.

Občina Štore
– obračun po merilcih

– variabilni del cene 8,653 SIT/KWh
– priključna moč – fiksni del cene  355,480

SIT/KW/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Štore za variabilni del cene, velja od 14. 9. 2002 in
za priključno moč od 1. 8. 2002.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stano-
vanjski odjem so oblikovane skladno z uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 33/02).

Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vre-
dnost

Celje, dne 12. septembra 2002.

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.

   Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.

4089. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

C E N I K

zemeljskega plina za tarifni odjem

Tarifna skupina cena v SIT/m3

1. Odjem plina do 250 m3 letno 97,40
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno 62,13
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno 61,53
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno 60,35

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 30. 1.
2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o obliko-
vanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Višje cene
veljajo od 1. 9. 2002 dalje oziroma od prvega popisa
števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu,
na osnovi zvišanja nabavne cene zemeljskega plina z dne
1. 9. 2002.

Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah
uredb o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00),
se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina, po 1. 5. 2002
zaračuna še omenjena taksa v višini 5,7 SIT/m3 zemeljskega
plina. Taksa se ni obračunavala v času, ko je Energetika Celje
koristila dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za določe-
ne količine porabljenega goriva, ki so takse proste.

Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z
zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20%
davek na dodano vrednost.

Celje, dne 12. septembra 2002.

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.

   Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.
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DOBRNA

4090. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
v Občini Dobrna

Na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni
list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 31. re-
dni seji dne 16. 9. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za

pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
v Občini Dobrna

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za

dodeljevanje sredstev za pospeševanje odpiranja novih de-
lovnih mest na območju Občine Dobrna.

Sredstva po tem pravilniku se lahko dodelijo, kolikor
predstavljajo spodbudo za zaposlitev brezposelne osebe
oziroma so zanj nujno potrebna.

2. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih

mest v Občini Dobrna se zagotavljajo iz sredstev proračuna
Občine Dobrna.

II. POSPEŠEVANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST

3. člen
Cilj pospeševanja zaposlovanja je odpiranje novih de-

lovnih mest na območju Občine Dobrna.

4. člen

Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih
mest se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subven-
cija) za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas, če
se je z zaposlitvijo povečalo število delovnih mest delodajal-
ca.

V to subvencijo so zajeti tudi programi RZZ za samoza-
poslovanje.

5. člen
Za sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih

mest lahko zaprosijo:
Mala in srednja podjetja in samostojni podjetniki, ki

izpolnjujejo pogoje za mala in srednja podjetja iz 6. člena
uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih po-
moči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posa-
meznih shem (Uradni list RS, št. 59/00), s sedežem in
dejavnostjo v Občini Dobrna.

6. člen
Višino subvencije za posamezno novo delovno mesto v

letu razpisa določi Odbor za malo gospodarstvo in obrt
občine Dobrna glede na razpoložljiva proračunska sredstva
v ta namen, vendar ne sme biti višja, kot je nujno potrebno
za dosego namena, ne glede na to iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali
mednarodnih virov) je dodeljena.

7. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih

mest se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi
Odbor za malo gospodarstvo in obrt občine Dobrna v glasilu
Občine Dobrna.

8. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za odpiranje novih

delovnih mest mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševa-

nje odpiranja novih delovni mest,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo lahko po tem razpisu pridobi-

jo upravičene osebe,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo posredoval sklep o odobritvi sred-

stev.

9. člen
Vlagatelji morajo vlogi za subvencioniranje novih delov-

nih mest v Občini Dobrna (obrazec), predložiti naslednja
dokazila:

– izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto
(razen za program samozaposlovanja),

– dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1), za ose-
bo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,

– fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za
osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,

– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za
opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.)
oziroma,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje regis-
trirane dejavnosti (za gospodarske družbe),

– izjavo, da za ta namen ni prejel sredstev iz državnega
proračuna oziroma drugih virov. V primeru, da so bila sred-
stva prejeta, je potrebno navesti višino prejetih sredstev.

10. člen
Za posamezno odprtje novega delovnega mesta lahko

upravičenec zaprosi le enkrat.

11. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema uprava Občine Do-

brna in jih po pregledu kompletnosti odstopi v obravnavo
Odboru za malo gospodarstvo in obrt občine Dobrna. Vloge
se pregledajo v roku, določenim v razpisu. Odbor za malo
gospodarstvo in obrt občine Dobrna odloča o vlogah na
podlagi veljavnega proračuna in tega pravilnika s sklepom.

12. člen
Zoper sklep o dodelitvi sredstev za odpiranje novih

delovnih mest je v roku 15 dni od prejema sklepa možna
pritožba, ki se naslovi na župana Občine Dobrna.

13. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi subven-

cije za odprtje novega delovnega mesta, sklene upraviče-
nec z Občino Dobrna pogodbo o sofinanciranju novega
delovnega mesta. Občina Dobrna nakaže sredstva na tran-
sakcijski račun upravičenca v roku 30 dni po sklenitvi po-
godbe o sofinanciranju novega delovnega mesta.

Spis z vsemi zahtevanimi in predloženimi dokazili upra-
vičenca se hrani v arhivu Občine Dobrna.
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14. člen
Če se delovno razmerje na novo ustanovljenem delov-

nem mestu, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, preki-
ne prej kot v dveh letih od dneva sklenitve pogodbe, mora
prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo na
isto delovno mesto ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni.

Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se po-
veča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru
zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati
zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica
ali podjetje v stečaj se terjatev prijavi v stečajno maso.

15. člen
Enkrat letno se poda Občinskemu svetu občine Dobr-

na poročilo o dodeljevanjih sredstev v zvezi z dodeljevanjem
sredstev za pospeševanja odpiranja novih delovnih mest.

III. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1108/02-6
Dobrna, dne 16. septembra 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

4091. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja obrti in
podjetništva v Občini Dobrna

Na podlagi zakona o razvoju malega gospodarstva (Ura-
dni list RS, št. 18/91, 13/93, 66/93 in 22/00) in 15.
člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je
Občinski svet občine Dobrna na 31. redni seji, dne 16. 9.
2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za

pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v
Občini Dobrna

1. člen
S tem pravilnikom se dodelijo način, pogoji in kriteriji

dodeljevanja sredstev občinskega proračuna za pospeševa-
nje razvoja obrti in malega gospodarstva v Občini Dobrna na
podlagi razpisov.

Sredstva po tem pravilniku se lahko dodelijo, kolikor
predstavljajo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj
nujno potrebna.

2. člen
Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– male gospodarske družbe.
Zgoraj navedeni upravičenci morajo izpolnjevati pogoje

za mala in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o
namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter
določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih
shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).

Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj
in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na
območju Občine Dobrna. Prav tako morajo imeti pravne ose-
be sedež na območju Občine Dobrna, fizične osebe pa mora-
jo imeti stalno prebivališče na območju Občine Dobrna.

Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja v
težavah ter iz področij kmetijstva, ribištva in transporta.

3. člen
Občina Dobrna bo dodeljevala sredstva občinskega

proračuna za razvoj in pospeševanje obrti in malega gospo-
darstva, in sicer na področjih:

– materialne investicije (za nakup zgradb, zemljišč,
opreme, strojev)

– nematerialne investicije (licenc, patentov, know-
how-a…).

– udeležba na sejmih in razstavah v višini 50% upravi-
čenih stroškov.

4. člen
Sredstva za razvoj obrti in malega gospodarstva v Obči-

ni Dobrna so sredstva zagotovljena s proračunom Občine
Dobrna.

5. člen
Pospeševanje razvoja iz 2. člena tega pravilnika se

izvaja na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi pristojni Odbor
za malo gospodarstvo in obrt Občine Dobrna v glasilu Obči-
ne Dobrna.

6. člen
Razpis vsebuje naslednje podatke:
1. oblike pospeševanja razvoja obrti in malega gospo-

darstva,
2. višino sredstev za posamezne oblike pospeševanja,
3. namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
4. pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
5. pogoje pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
6. rok za oddajo vlog ne sme biti krajši od 30 dni.

7. člen
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci:
– ki razširjajo obseg poslovanja v proizvodnji in stori-

tvenih dejavnostih v Občini Dobrna ter to predstavljajo na
domačih in tujih sejmih in konferencah,

– ki imajo proizvodnjo, ki je usmerjena v doseganje
višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja okolju pri-
jaznejši proizvodi proces,

– ki zagotavlja boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve
občanom,

– katerih izvedbo projekta bo imela pomemben vpliv na
razvoj in promocijo občine.

8. člen
Vlogo za dodelitev sredstev občinskega proračuna od-

dajo prosilci na občinsko upravo. Predlagatelj mora v vlogi
predložiti:

– izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in izpolnjeno izjavo, da se strinja z danimi

pogoji,
– osnovne podatke,
– za gospodarske družbe izpisek iz sodnega registra,

ki ne sme biti starejši od 30 dni, oziroma za samostojne
podjetnike fotokopijo priglasitvenega lista ter obrtniki foto-
kopijo obrtnega dovoljenja,

– za fizične osebe potrdilo o stalnem prebivališču, ki ni
starejše od 30 dni,
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– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti,

– poslovni načrt projekta, ki ga predlagatelj prijavlja,
– fotokopije že podpisanih pogodb oziroma računov

povezanih s projektom (če jih prosilec že ima),
– izjavo, da za ta namen še ni dobil državnih pomoči,

oziroma če je koliko je dobili iz drugih javnih virov.

9. člen
Intenzivnost pomoči za namen spodbujanja razvoja obrti

in malega gospodarstva ne sme presegati 55% upravičenih
stroškov investicije. Zgornja meja intenzivnosti velja ne gle-
de na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, držav-
nega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik mora zagotoviti vsaj 25% lastnih virov stroškov
investicije. Investicija mora biti ohranjena v Občini Dobrna
vsaj pet let po dokončanju investicije.

10. člen
Višina sredstev za razvoj obrti in malega gospodarstva v

Občini Dobrna se vsako leto določi s proračunom občine.

11. člen
Namensko porabo sredstev občinskega proračuna, na-

menjenih spodbujanju razvoja obrti in gospodarstva v Občini
Dobrna nadzoruje nadzorni odbor.

12. člen
Če se ugotovi nenamenska uporaba dodeljenih sredstev,

je upravičenec dolžan vrniti dobljena sredstva, z zakonitimi
obrestmi od datuma prejema, na proračun Občine Dobrna.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1109/02-6
Dobrna, dne 16. septembra 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

4092. Pravilnik o dodelitvi subvencij za ohranjanje in
razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v
Občini Dobrna

V skladu z zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 54/00) in na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna
na 31. redni seji dne 16. 9. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini

Dobrna

I. SPLOŠNI DOLOČILI

1. člen
Ta pravilnik določa področja, upravičence, pogoje in

merila za dodelitev subvencij za razvoj dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji na območju Občine Dobrna.

Sredstva se namenjajo za investicijska vlaganja za grad-
njo objektov in nabavo opreme za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah.

Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih de-
javnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih
proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov
v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obse-
gu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 46/01) in Pravilnikom o usposobljenosti
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 72/01).

2. člen
Sredstva za dodelitev subvencij za razvoj dopolnilnih

dejavnosti na kmetiji v Občini Dobrna se vsako leto določijo
s proračunom Občine Dobrna.

II. PODROČJA

3. člen
Subvencije iz proračuna Občine Dobrna se dodeljujejo

za spodbujanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na obmo-
čju Občine Dobrna.

2.1. Področje sub. dopolnilnih dejavnosti za kmetij-
stvo,

2.2 Področje sub. dopolnilnih dejavnosti za turizem.

INTENZIVNOST POMOČI

2.1. Pomoč za investicije se lahko dodeli le kmetijske-
mu gospodarstvu, katerega sposobnost se lahko dokaže z
oceno možnosti obstoja gospodarstva in v primeru, da ima
kmet ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti. Najvišja
stopnja pomoči je v tem primeru omejena na največ 40%
upravičenih stroškov, ali 50% na manj razvitih območjih. Če
pa investicijo izvajajo mladi kmetje v roku 5 let od ustanovi-
tve oziroma prevzema kmetije, se najvišja stopnja poveča na
45%, ali 55% na manj razvitih območjih. Intenzivnost ne sme
presegati dovoljene višine pomoči, lahko pa je omejena po
absolutni višini.

V zvezi s splošnimi stroški za investicije, kot so stroški
za arhitekte, inženirje in svetovanje, študije izvedljivosti, je
dovoljena pomoč do 12% vrednosti upravičenih stroškov
izgradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnine ter nakupa
novih strojev in opreme.

2.2. Pomoč za investicije se lahko dodeli le kmetijske-
mu gospodarstvu, katerega sposobnost se lahko dokaže z
oceno možnosti obstoja gospodarstva in v primeru, da ima
kmet ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti. Najvišja
stopnja pomoči je v tem primeru omejena na največ 55%
upravičenih stroškov.

V zvezi s splošnimi stroški za investicije, kot so stroški
za arhitekte, inženirje in svetovanje, študije izvedljivosti, je
dovoljena pomoč do 12% vrednosti upravičenih stroškov
izgradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnine ter nakupa
novih strojev in opreme.

III. UPRAVIČENCI

4. člen
Upravičenci za dodelitev subvencij iz 3. člena so

kmetje, ki imajo stalno prebivališče na področju Občine
Dobrna in pridelovalne površine na območju Občine Do-
brna.
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Za dodelitev sredstev subvencij za ureditev registracije
in delovanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji so upravičeni
občani, ki so pri pristojnem organu pridobili odločbo za
opravljanje dopolnilne dejavnosti in občani, ki so pri pristoj-
nem organu vložili vlogo za izdajo upravnega dovoljenja za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Za dodelitev sredstev iz naslova dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah, lahko vlagatelj na podlagi potrdila upravne eno-
te o vloženem zahtevku za izdajo upravnega dovoljenja za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, potrdilo ne sme
biti starejše od 6 mesecev, kandidira le enkrat. V roku dveh
let od dodelitve sredstev iz naslova ohranjanja in razvoja
dopolnilih dejavnosti na kmetijah, mora prejemnik sredstev
predložiti pravnomočno in veljavno dovoljenje o opravljanju
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.

IV. POGOJI IN MERILA

5. člen
1. Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosil-

cu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno
konstrukcijo investicije,

– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za grad-

njo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za
adaptacijo objekta),

– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejav-
nosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpoz-
neje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le- ta še
ni registrirana,

– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

2. Merila
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli tisti vlagate-

lji, ki se na razpis prijavljajo prvič. Prednost bodo imela
turistična področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, in tista
področja dopolnilnih dejavnosti, ki sovpadajo z vizijo in smer-
nicami razvoja turizma v Občini Dobrna.

Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.

6. člen
Če bo predloženih več programov vlagateljev bodo

imeli prednost tisti programi in registracije dopolnilnih dejav-
nosti, pri katerih bo dopolnilna dejavnost na kmetiji pred-
stavljala ponudbo tradicionalnih, avtentičnih obrti in rokodel-
skih spretnosti, v smislu ohranjanju kulturnega izročila.

Pomoč se lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za iz-
vedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.

V primeru investicij v kmetijska gospodarstva je po-
membno, da gre za začete investicije v tekočem letu, pri
čemer mora biti podana ocena možnosti obstoja kmetijske-
ga gospodarstva ter ustrezne poklicne zmožnosti prejemni-
ka pomoči.

V. PREDPISANA DOKUMENTACIJA

7. člen
Za vložitev zahtevka za dodelitev subvencije iz naslova

ohranjanja in razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je

potrebno, ob predpisanih dokumentih, vložiti vlogo na
obrazcu, katero zainteresirani pridobijo na sedežu Občine
Dobrna;

– ob vlogi za subvencioniranje ohranjanja in razvoja
dopolnilne dejavnosti na kmetiji je potrebno predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 6
mesecev, mapna kopija, ustrezno upravno dovoljenje za
ureditev dopolnilne dejavnosti na kmetiji oziroma kolikor
dopolnilna dejavnost na kmetiji še ni registrirana pa je
vlagatelj predložil potrdilo upravne enote o vloženem za-
htevku za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
potrdilo ne sme biti starejše od šestih mesecev. Vlogi je
potrebno predložiti tudi mnenje kmetijsko svetovalne slu-
žbe.

VI. JAVNI RAZPIS

8. člen
Sredstva za subvencije navedene v pravilniku se dode-

ljujejo na podlagi javnih razpisov.
Javni razpis se objavi v Glasilu Občine Dobrna.
Javni razpis vsebuje:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci pri-

ložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.

9. člen
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od dneva objave

v občinskem glasilu.

10. člen
Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema Občinska

uprava občine Dobrna, in jih po pregledu kompletnosti
odstopi v obravnavo Odboru za kmetijstvo, turizem in raz-
voj podeželja občine Dobrna. Vloge se pregledajo v roku,
določenim v razpisu. Odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj
podeželja občine Dobrna odloča o vlogah na podlagi ve-
ljavnega proračuna Občine Dobrna in tega pravilnika, s
sklepom.

Ob prejemu sklepa o dodelitvi sredstev iz naslova sub-
vencij za ohranjanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kme-
tijah v Občini Dobrna, upravičenec za dodelitev sredstev
poda pisno izjavo, da bodo dodeljena sredstva porabljena
namensko.

11. člen
Zoper sklep o dodelitvi sredstev subvencije iz progra-

mov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je v roku 8 dni od
prejema sklepa možna pritožba, ki se naslovi na župana
Občine Dobrna.

12. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi sub-

vencije Občine Dobrna se sredstva nakažejo na žiro ra-
čun upravičenca v roku 30 dni po pravnomočnosti skle-
pa.

Spis z vsemi zahtevanimi in predloženimi dokazili upra-
vičenca se hrani v arhivu Občine Dobrna.
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VII. KONČNI DOLOČBI

13. člen
Namensko porabo sredstev iz občinskega proračuna,

namenjenih spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
v Občini Dobrna, nadzoruje Nadzorni odbor občine Dobrna.

Če se ugotovi nenamenska uporaba dodeljenih sred-
stev, je upravičenec dolžan vrniti dobljena sredstva z zakoni-
timi obrestmi od datuma prejema, na račun proračuna Obči-
ne Dobrna.

14. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 1110/02-6
Dobrna, dne 16. septembra 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

DOBRNA

4093. Pravilnik o dodelitvi subvencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in na podlagi 15. člena statuta Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Dobrna na 31. redni seji dne 16. 9. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj

kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
Ta pravilnik določa področja, upravičence, pogoje in

merila za dodelitev subvencij iz programa kmetijstva in raz-
voja podeželja na območju Občine Dobrna.

2. člen
Sredstva za dodelitev subvencij za področje kmetijstva

in razvoja podeželja v Občini Dobrna se vsako leto določijo s
proračunom Občine Dobrna.

II. PODROČJA IN UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA
IN PODEŽELJA

3. člen
Subvencije iz proračuna Občine Dobrna se dodeljujejo

za ukrepe kmetijske strukturne politike (razen za subvencio-
niranje nakupa kmetijskih strojev in mehanizacije), in sicer
za pripravo razvojnih in investicijskih programov, urejanje
kmetijskih zemljišč, izobraževanje na področju kmetijstva,
podporo programom razvoja v obliki svetovalne dejavnosti,
pospeševanje društvene dejavnosti, investicijska podpora
razvoju ekoloških kmetijskih gospodarstev, podpora ukre-
pom varovanja okolja in ohranjanja naravne in kulturne de-

diščine, regresiranje umetnega osemenjevanja krav, telic,
svinj in kobil iz kmečke reje, preventivni ukrepi (zdravstveno
varstvo živali in rastlin, zavarovanje rastlin in posevkov), pro-
mocije in sejmi.

Pomoč za stroške obveznih pregledov oziroma analiz
je dovoljena do 100% stroškov obveznih pregledov in do
70% za neobvezne preglede. Pomoč je mogoče dodeliti le
za preglede, ki jih opravljajo pristojni upravni organi ali neod-
visni organi, ki so odgovorni za pregled.

Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij je dovoljena do
80% stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje pred izgu-
bami zaradi naravnih nesreč in izjemnih dogodkov. Če zava-
rovanje pokriva tudi druge izgube, ki jih povzročijo neugo-
dne vremenske razmere, ali izgube, ki jih povzročijo bolezni
živali ali rastlin, se stopnja pomoči zmanjša na 50% stroškov
premij.

Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
so razdeljeni na naslednja področja:

1. Živinoreja
1.1. Spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja trav-

ne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost

– Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora pašnemu in kosnemu izkori-

ščanju travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost s ciljem obdržati stalež živine, poselje-
nost krajine in posredno, s preprečevanjem zaraščanja kme-
tijskih površin, ohranjati izgled tradicionalne kulturne krajine.

Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha za gorsko-višinsko območje in

strme kmetije,
– do 6.000 SIT/ha za gričevnato-hribovito območje.
– Pogoji za pridobitev pomoči
Opredelitev kmetije v gorsko-višinsko območje ali str-

me kmetije, ali v druga območja z omejenimi dejavniki za
kmetijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih razmer se
izvede na podlagi elaborata »Območja z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« (v skladu s 110. členom
ZKZ) ali na podlagi demografske ogroženosti območja (v
skladu s 1. in 2. členom uredbe o območjih, ki se štejejo za
demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji, Ura-
dni list RS, št. 19/99).

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz ka-
tere je razvidna/o:

– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih površin: traj-
nega travinja in pašnikov,

– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 glava
velike živine (v nadaljevanju: GVŽ) /kmetijo,

– obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah
0,5-1,9 GVŽ/ha,

– krmne površine morajo biti v tekočem letu najmanj
enkrat pokošene ali popašene (izjava),

– poraba na kmetiji pridelane krme za lastne živali z
možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,

– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta (priloga) ali
dobre kmetijske prakse (izjava).

1.2. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji –
umetno osemenjevanje

Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenje-

vanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izbo-
ljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena
kvalitetnih plemenjakov.

Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenje-

vanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil,
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– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kva-
litetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.

Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije,

ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o

koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorej-

sko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri

živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s
ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmeti-
jah. Sofinancirajo se naslednji ukrepi:

– analize blata,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in

drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami.
Višina pomoči
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov za

izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov poo-

blaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa
mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).

1.4. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s pregledi molznih strojev zmanjšanje

števila somatskih celic in ohranjanje zdravega vimena krav.
Višina ukrepa
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov pre-

gleda molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije

– servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta
opravljene storitve).

1.5. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene
zaščite čebel

Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni če-

bel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja
čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje
biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem
in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).

Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdrav-

ljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki

predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno za-

ščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključeva-

njem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem

ugodilk (okopavine oziroma listanke, detelje ali travno-dete-
ljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v prete-
klosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, proso,
ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah,
grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.).
Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal),
kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje
naravne rodovitnost tal.

Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih

agrotehničnih ukrepov izvajanja načrtnega kolobarjenja za
njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu
kolobarja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki
jih pridelujemo na njivah).

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vse njivske površine, na katerih se ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj

0,50 ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti vključene najmanj

3 poljščine, od tega vsaj 2 od zgoraj navedenih ugodilk ali
alternativnih poljščin,

– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni načrt na pod-
lagi analize zemlje v roku 5 let od prvega prejetja finančnih
sredstev za ta ukrep (izjava),

– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prog-
noze (izjava).

2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in
silažnih kombajnov ter sofinanciranje analiz zemlje in krme.

Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna

raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženo-
sti tal in okolja.

Testiranje silažnih kombajnov se izvaja z namenom ra-
cionalnejše uporabe navedenih kmetijskih strojev in s tem
zmanjševanja stroškov pridelave po hektarju.

Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih
načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil
posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot
podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno
vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in
kvaliteto mleka in mesa.

Višina pomoči
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropil-

nic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in

krme ter za testiranje silažnih kombajnov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije

s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škro-
pilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,

– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in
krme.

3. Ureditev kmetijskih zemljišč
3.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v

prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo ma-

njših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot
so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ogra-
je, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena,
odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč,
izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kme-
tijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150m2 ter druga
manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti
tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krče-

nje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstra-
njevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do viši-
ne 200.000 SIT/ha,

– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pa-
šnika na novo do višine 40.000 SIT/ha in upravičeni stro-
ški obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha,
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in sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali
mreže,

– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izgrad-
nje vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela ter nakup
opreme.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetoval-

na služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so

navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje na območju Občine Dobrna,

– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je
upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,

– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj
5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta
ukrep.

3.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov med-

sebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96,
31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02
– odl. US) z namenom zaokrožitve posesti in s tem racional-
nejše rabe kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški postopka izvedbe

zamenjave parcel do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota

Celje,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpi-

sek,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko de-

javnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla

(menjave kmetijskih zemljišč).
3.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kme-

tijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri

nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokroži-
tve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih
kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.

Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarja in stroški vpisa v zemlji-

ško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
– odločbo Upravne enote Celje o nakupu zemljišča,
– dokazilo, da upravičenecu predstavlja kmetijska de-

javnost glavni vir dohodka,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla

(nakupa kmetijskih zemljišč).
4. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
4.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije

za hleve

Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne do-

kumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za
novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo
domačih živali – hlevov.

Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji mo-
rajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kate-
gorijah živali.

Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vre-

dnosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo
projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za:
novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa

mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani

kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organi-
zacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene stori-
tve),

– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k pred-
videni investiciji.

4.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic v skladu
z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96)

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnoj-

ničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim
neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin
(tla, voda)

– v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in 1/96) ter z določbami uredbe o vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvede-

nih del ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu, in
sicer za: gradbeni material in gradbena dela.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o pred-

videni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
4.3. Sofinanciranje aktivne obrambe proti toči (mreže)
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja vzpostavitve aktivne obrambe

proti toči (mreže) je zaščita pridelkov pred elementarnimi
nesrečami v intenzivnih sadovnjakih.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov za nakup in postavitev

mreže v nasadih jablan in hrušk minimalne površine 0,3 ha,
vendar največ do 700.000 SIT/ha;

– do 30% upravičenih stroškov od vrednosti računa za
postavitev mreže v nasadih češenj, višenj, breskev in sliv
minimalne površine 0,1 ha, vendar največ do
700.000 SIT/ha.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z označbo obravnavanih

parcel,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o nakupu materiala.
5. Projekti na področju kmetijstva
5.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pride-

lavo hrane
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Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz

ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh
kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev.

Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pride-

lave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa specialne

mehanizacije za integrirano pridelavo hrane do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pride-

lavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole

integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrira-

no pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
5.2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmeto-

vanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz

konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v eko-
loško kmetovanje.

Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridela-

ve rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij ozi-

roma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov do 40%,

– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve go-
spodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali
v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kme-
tijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01) do
40%.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kme-

tij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole

ekološke pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko

kmetovanje (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
5.3. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sa-

dnih vrtov
Namen financiranja
Sofinancira se izvedba projekta Oživitev travniških sa-

dovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve
Občine Dobrne v:

– oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje
novih,

– odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi
in prodaji sadja na domu,

– ohranjanja kulturne krajine in podeželja.
Višina pomoči
– sofinancira se do 30% upravičenih stroškov postavitve

travniškega sadovnjaka, in sicer: koli, žica, sadike, ograja,
– sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe projekta

Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije do
100%, in sicer: animacije, izobraževanja in demonstracije.

Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba, sklenjena med Kmetijsko gozdarsko zbor-

nico Slovenije in Občino Dobrna,
– pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna povr-

šina obnove 30 arov,

– dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim
vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziro-
ma nosilcev projekta.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških obnove,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oziro-

ma nosilcev projekta.
5.4. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje

na integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter ekolo-
ških pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako
je cilj ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij proizvajalcev
po zahtevah predloga novega tržnega reda za sveže sadje,
gobe in zelenjavo.

Višina pomoči
– sofinancirajo se upravičeni stroški projekta Oživitve

kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržnicah se
krijejo do 100%,

– sofinancirajo se upravičeni stroški ustanavljanja or-
ganizacij proizvajalcev sadja, gob in zelenjave, priznanih s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do
višine 40%, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup
pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev

(stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri usta-

navljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s poo-
blaščeno organizacijo.

5.5. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetij-
stva

Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe

razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva (npr.
priprava razvojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva
na območju občine).

Višina pomoči
– upravičeni stroški po posameznem projektu se dolo-

čijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in iz-
branim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.

Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projek-

ta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem
projekta,

– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
6. Sofinanciranje CRPOV
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projek-

tov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CR-
POV, in sicer kot soudeležba občine glede na razpis
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nada-
ljevanju: MKGP).

Sofinancirajo se izvedbena dela – izgradnja komunalne
infrastrukture – na območju projekta CRPOV.

Višina pomoči
– plačilo po situacijah (izvedenih delih),
– sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 30% vre-

dnosti investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program;

lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del)
– soudeležba občine do višine 30% vrednosti investicije.
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7. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetij-
stvu

Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri

intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin, in sicer za najmanj
1 ha poljščin in najmanj 10 a vrtnin.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentaci-

jo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– zemljiškoknjižni izpisek.
8. Izobraževanje in društvene dejavnosti
8.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete –

nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobra-
ževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih veri-
ficiranih izvajalcev izobraževanja.

Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih

programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do
100%,

– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upra-
vičeni stroški izobraževanja do višine 60%.

Pogoji za pridobitev pomoči
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za so-

financiranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finan-
čno ovrednoten programom izobraževalne dejavnosti izva-
jalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotiza-
cija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izo-
braževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči)
in seznam udeležencev izobraževanja,

– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma
dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).

8.2. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju

učencev kmetijskih programov srednjega strokovnega in po-
klicnega izobraževanja, ki so predvideni za naslednike kme-
tij. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih
starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in pro-
silci z manjšimi dohodki na družinskega člana.

Prav tako je namen ukrepa sofinanciranje usposablja-
nja odraslih udeležencev izobraževanja, prevzemnikov kme-
tij, za kmetijske poklice.

Višina pomoči
– do 70.000 SIT/učenca v tekočem letu,
– do 50% upravičenih stroškov šolnine za odraslega

udeleženca izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec

prejema),
– račun oziroma dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo

o vpisu (dodatno za odrasle udeležence izobraževanja).
8.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti

posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna
in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo stro-
kovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstraci-
je, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotene-

ga programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,

potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanov-

ljeno na novo).

III. UPRAVIČENCI

4. člen
Upravičenci za dodelitev subvencij iz proračuna Obči-

ne Dobrna za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Dobrna so kmetje, ki imajo obdelovalne površine
ležeče na območju Občine Dobrna.

Pomoč za investicije se lahko dodeli le kmetijskemu go-
spodarstvu, katerega sposobnost se lahko dokaže z oceno
možnosti obstoja gospodarstva in v primeru, da ima kmet us-
trezne poklicne sposobnosti in zmožnosti. Najvišja stopnja po-
moči je v tem primeru omejena na največ 40% upravičenih
stroškov, ali 50% na manj razvitih območjih. Če pa investicijo
izvajajo mladi kmetje v roku 5 let od ustanovitve oziroma prevze-
ma kmetije, se najvišja stopnja poveča na 45% ali 55% na manj
razvitih območjih. Intenzivnost ne sme presegati dovoljene viši-
ne pomoči, lahko pa je omejena po absolutni višini.

V zvezi s splošnimi stroški za investicije, kot so stroški
za arhitekte, inženirje in svetovanje, študije izvedljivosti, je
dovoljena pomoč do 12% vrednosti upravičenih stroškov
izgradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnine ter nakupa
novih strojev in opreme.

IV. POGOJI IN MERILA

5. člen
Dokumentacija iz 6. člena oziroma glede na področje

subvencioniranja ohranjanja in razvoja podeželja v Občini
Dobrna določenega v 3. členu tega pravilnika. Potrebno je
predložiti tudi potrdila ustreznih pristojnih služb o namenski
porabi sredstev.

V primeru pridobitev sredstev iz naslova proti zarašča-
nju krajine mora vlagatelj imeti v lasti oziroma posedovati,
najmanj 1 ha obdelovalnih površin.

Pomoč se lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za iz-
vedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.

V primeru investicij v kmetijska gospodarstva je po-
membno, da gre za začete investicije v tekočem letu, pri
čemer mora biti podana ocena možnosti obstoja kmetijske-
ga gospodarstva ter ustrezne poklicne zmožnosti prejemni-
ka pomoči.

V. PREDPISANA DOKUMENTACIJA

6. člen
Za vložitev zahtevka za dodelitev subvencije iz naslova

ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna
je potrebno, ob predpisanih dokumentih določenih v 3. čle-
nu tega pravilnika za posamezen namen sofinanciranja, vlo-
žiti vlogo na obrazcu, katero zainteresirani pridobijo na se-
dežu Občine Dobrna.

Upravičenec mora podati izjavo, da za posamezen na-
men ni pridobil sredstev iz državnega proračuna ali medna-
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rodnih virov oziroma koliko sredstev je iz teh virov za posa-
mezen namen že pridobil. Višina skupne dodeljene pomoči
iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziro-
ma višine pomoči po posameznih namenih, kot so oprede-
ljene v tem pravilniku.

Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije
začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del
potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena
možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetij-
ske svetovalne službe.

VI. JAVNI RAZPIS

7. člen
Sredstva za subvencije navedene v pravilniku se dode-

ljujejo na osnovi javnih razpisov.
Javni razpis se objavi v Glasilu Občine Dobrna.
Javni razpis vsebuje:
– skupni znesek sredstev, namenjenih za subvencioni-

ranje programov iz področja kmetijstva, razvoja podeželja,
– namene za katere se sredstva dodeljujejo,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k

vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.

8. člen
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od dneva objave

v občinskem glasilu.

9. člen
Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema Občinska

uprava občine Dobrna in jih po pregledu kompletnosti od-
stopi v obravnavo Odboru za kmetijstvo, razvoj podeželja in
turizem Občine Dobrna. Vloge se pregledajo v roku, dolo-
čenim v razpisu. Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj
podeželja Občine Dobrna odloča o vlogah na podlagi ve-
ljavnega proračuna Občine Dobrna in tega pravilnika, s
sklepom.

10. člen
Zoper sklep o dodelitvi sredstev subvencije iz progra-

mov kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Dobrna je v
roku 8 dni od prejema sklepa možna pritožba, ki se naslovi
na župana Občine Dobrna.

11. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi subven-

cije se sredstva s strani Občine Dobrna nakažejo na račun
upravičenca v roku 30 dni po pravnomočnosti sklepa.

Spis z vsemi zahtevanimi in predloženimi dokazili upra-
vičenca se hrani v arhivu Občine Dobrna.

VII. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Namensko porabo sredstev iz občinskega proračuna,

namenjenih spodbujanju kmetijstva in razvoja podeželja v
Občini Dobrna, nadzoruje nadzorni odbor Občine Dobrna.

Če se ugotovi nenamenska uporaba dodeljenih sred-
stev, je upravičenec dolžan vrniti dobljena sredstva skupaj z
zakonitimi obrestmi, in sicer od datuma prejema, na račun
proračuna Občine Dobrna.

13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 1111/02-6
Dobrna, dne 16. septembra 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

GRAD

4094. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje
izgradnje javnega vodovoda v Občini Grad

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 50/96) in 16. člena statu-
ta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01)
je Občinski svet občine Grad na 35. redni seji dne 6. 9.
2002 sprejel

O D L O K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje

javnega vodovoda v Občini Grad

1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine

prispevka za posamezno odjemno mesto (v nadaljnjem be-
sedilu: uporabnika), pri izgradnji vodovoda, ki ga v večin-
skem deležu financira Občina Grad.

2. člen
Naziv uporabnik se uporablja za posamezno gospo-

dinjstvo. Če je v stanovanjski stavbi več gospodinjstev, se
šteje vsako gospodinjstvo posebej zase kot uporabnik.

3. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na no-

vozgrajeno omrežje, ki bo v lasti Občine Grad in v upravlja-
nju gospodarske javne službe.

4. člen
Višina prispevka za posameznega uporabnika, ki pri-

stopi k sofinanciranju v času pred pričetkom izgradnje inve-
sticije znaša 1.000 EUR.

Za pristop k sofinanciranju v času izgradnje se prispe-
vek poveča za 25%, ob pristopu k sofinanciranju po izgrad-
nji pa se prispevek poveča za 50%.

5. člen
Dogovorjeni delež sofinanciranja uporabnika in Občine

Grad, kot bodočega lastnika infrastrukture, potrdi Občinski
svet občine Grad. Med Občino Grad in bodočim uporabni-
kom se sklene pogodba o sofinanciranju investicije.

6. člen
V pogodbi se določi dinamika plačevanja investicije in

višina posameznih mesečnih obrokov.

7. člen
Sredstva, ki se zbirajo na podlagi sofinanciranja upora-

bnikov, so prihodek proračuna Občine Grad in so strogo
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namenska. Namenijo se lahko samo za investicijo, za katero
so bila zbrana.

8. člen
Uporabniki, ki bi v času izgradnje javnega vodovoda

lahko sodelovati pri sofinanciranju pogodbenega deleža in-
vesticije in to iz kakršnihkoli razlogov nočejo, se lahko pri-
ključijo na javni vodovod po zaključku investicije samo pod
pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo strošek
sofinanciranja investicije, katerega višina je določena v
4. členu tega odloka.

9. člen
Sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda ne zajema

izgradnjo vodovodnih priključkov. Te morajo v celoti financira-
ti uporabniki sami. V delež sofinanciranja uporabnika je zajeta
le izgradnja omrežja do gradbene parcele uporabnika.

10. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje določi in izvede

upravljavec omrežja na osnovi potrdila Občine Grad o plača-
nem prispevku za investicijo, plačanih stroških izdaje sogla-
sja pri upravljavcu vodovoda in stroškov montaže priključka
z ustreznim vodomerom.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 806/2002
Grad, dne 13. septembra 2002.

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

HORJUL

4095. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za planske
celote V34 Brezje, V35 Horjul, V36 Koreno, V37
Vrzdenec, V38 Žažar, V44 Butajnova, V45
Šentjošt in V47 Dobrova

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Horjul
(Uradni list RS, št. 18/99, 12/01) je Občinski svet občine
Horjul na 35. seji dne 5. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote
V34 Brezje, V35 Horjul, V36 Koreno, V37
Vrzdenec, V38 Žažar, V44 Butajnova, V45

Šentjošt in V47 Dobrova

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plan-

ske celote V34 Brezje, V35 Horjul, V36 Koreno, V37
Vrzdenec, V38 Žažar, V44 Butajnova, V45 Šentjošt in

V47 Dobrova (Uradni list RS, št. 11/59, 83/98) se 1.
člen spremeni tako, da se na koncu črta pika in doda
naslednje besedilo: »ter spremembe in dopolnitve izdela-
ne v juliju 2002.«

2. člen
V 4. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se

glasi:
»Meje morfoloških enot v območju urejanja z oznako

VS 35/1 Horjul so določene v grafičnem delu sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev izdelanih v juliju
2002 in prikazanih v načrtih PKN v merilu 1:5000.«

3. člen
V 7. členu se v 3. točki v poglavju »morfološka enota

3C/2« prva alinea črta in nadomesti z novo:
»– za vse posege je treba pred izdelavo lokacijske

dokumentacije pridobiti kulturno varstvene pogoje,«

4. člen
V 8. členu se prva alinea nadomesti z besedilom: »Obči-

ni Horjul« in v tretji alinei se črta besedilo »in okolje«.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 367/2002
Horjul, dne 6. septembra 2002.

Župan
Občine Horjul

mag. Daniel Fortuna l. r.

KOBARID

4096. Sklep o potrditvi cene za čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet
občine Kobarid na 42. redni seji dne 17. 9. 2002 sprejel
naslednji

S K L E P

I
Občinski svet občine Kobarid potrjuje ceno za čišče-

nje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Kobarid za vse vrste uporabnikov, ki znaša
166 SIT/m3.

II
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 352-8/02
Kobarid, dne 17. septembra 2002.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.
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4097. Sklep o izvzetju javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95 ter odl. US Uradni
list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99,
70/00 in 100/00), 18. člena statuta Občine Kobarid (Ura-
dni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski
svet občine Kobarid na 42. redni seji dne 17. 9. 2002
sprejel

S K L E P

I
Stavbno zemljišče s parcelno številko 2933/5, zeleni-

ca v izmeri 54 m2, ZKV 318 k.o. Kobarid se izvzame iz
javnega dobra.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 465-2/98
Kobarid, dne 17. septembra 2002.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KUNGOTA

4098. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Kungota

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99)
je Občinski svet občine Kungota na 6. korespondenčni seji
dne 13. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno

telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Kungota

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave sez-
nama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sora-
zmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične

in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta
1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov bivših krajevnih skupnosti ali drugih
pravnih in fizičnih oseb.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoš-
tevanju določb 4. člena zakona.

Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda
pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu dele-
ža iz prejšnjega odstavka.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičen-
ca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon.

8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 6-2002
Zg. Kungota, dne 13. septembra 2002.

Župan
Občine Zg. Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

LENDAVA

4099. Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za
območje predvidene gramoznice Lakoš

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), ter na podlagi 17. člena statuta Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je
Občinski svet občine Lendava na 36. seji dne 19. 9. 2002
sprejel

O D L O K
o sprejemu ureditvenega načrta za območje

predvidene gramoznice Lakoš

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Na podlagi prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega plana Občine Lendava se sprejme ureditveni na-
črt za območje gramoznice v k.o. Lakoš (v nadaljevanju bese-
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dila: UN), ki ga je izdelala ZEU, Družba za načrtovanje in
inženiring Murska Sobota pod št. projekta 10/02 UN/ LE, v
juniju 2002.

2. člen
Območje obdelave v UN zajema zemljišča s parcelnimi

številkami.:
4205, 4204, 4203, 4202, 4201, 4200/2, 4200/1,

4197, 4196, 4193, 4192, 4189/2, 4189/1, 4188/5,
4188/4, 4188/3, 4188/2, 4188/1, 4187/1, 4187/2,
4187/3, 4187/4, 4185, 4184, 4183, 4182, 4181, 4180,
4179, 4178, 4177, 4176, 4175, 4172, 4171, 4166,
4165, 4161/3, 4161/4, 4161/2, 4161/1, 4160,
4162(cesta), 4164, 4167, 4170, 4173, 4174, 4179,
4180, 4181, 4177, 4178, 4276, 4275, 4272, 4271,
4268, 4266, 4264/1, 4264/2, 4259/1, 4260, 4261/1,
4261/2, 4259/1, 4259/2, 4259/3, 4259/4, 4259/8,
4258/1, 4258/3, 4257/1,4256, 4255, 4254, 4253,
4252, 4251, 4250, 4249, 4248, 4247, 4246, 4245,
4244, 4243, 4242, 4241, 4240, 4239, 4238, 4237,
4236, 4235, 4234, 4233, 4232, 4241, 4230, 4229,
4227, 4226, 4225, 4224, 4223, 4222, 4221, 4219,
4218, 4217, 4216 4215, 4214, 4213, 4212, 4211,
4210, 4209/1, 4209/2, 4206.

Zemljišča, na katerih se bo odvzemal gramoz:
4205, 4204, 4203, 4201, 4200/2, 4200/1, 4197,

4196, 4193, 4192, 4189/2, 4189/1, 4188/5, 4188/4,
4188/3, 4188/2, 4188/1, 4187/1, 4187/2, 4185, 4184,
4183, 4182, 4181, 4180, 4179, 4178, 4177, 4176, 4175,
4172, 4171, 4166, 4179, 4180, 4181, 4177, 4178, 4276,
4275, 4272, 4271, 4268, 4266, 4264/1, 4264/2, 4259/1,
4260, 4261/1, 4261/2, 4259/1, 4259/2, 4259/3,
4259/4, 4259/8, 4258/1, 4258/3, 4257/1,4256, 4255,
4254, 4253, 4252, 4251, 4250, 4249, 4248, 4247, 4246,
4245, 4244, 4243, 4242, 4241, 4240, 4239, 4238, 4237,
4236, 4235, 4234, 4233, 4232, 4241, 4230, 4229, 4227,
4226, 4225, 4224, 4223, 4222, 4221, 4219, 4218, 4217,
4216, 4215, 4214, 4213, 4212, 4211, 4210, 4209/1,
4209/2, 4206.

Naravna vrednota: 4202, južni del 4200/2, 4199,
4198, 4195, 4194, 4191, 4190/2, 4190/1, 4187/5,
4187/4, 4187/3,

vse v k.o. Lakoš.
Na južnem delu parcel št.: 4210, 4200/1, 4200/2,

4197, 4196, 4193, 4192, 4189/1, 4189/2 4188/4,
4188/5 vse v k.o. Lakoš, ki mejijo na iz izkopa gramoza
izločeno zemljišče mrtvice, se mora pustiti neizkoriščen 10 m
širok puferski pas.

Območje ureditvenega načrta je veliko 37 ha in
37 arov. V naravi zajema pretežno obdelovalne njivske povr-
šine, nekaj gozdne površine in mrtvico.

II. VSEBINA UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena odloka v tekstual-

nem delu vsebuje:
A) Tekstualni del:
– izjave o upoštevanju predpisov,
– analiza obstoječega stanja,
– obrazložitev ureditev.
B) Grafične priloge
1. Izrez iz Prostorskih sestavin

družbenega plana Občine Lendava M 1: 5000,
2.  Prikaz na katastrskem načrtu M 1: 2000,
3.  Ureditvena situacija M 1: 2000.

III. MEJE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

4. člen
Meja poteka po robu parcel v k.o. Lakoš št.:
Zahodna meja: 4204, 4206.
Severna meja: gramozna cesta št. 4332.
Vzhodna meja: 4158, 4162, 4164, 4167, 4170, pre-

ko 4173, 4279/18.
Južna meja: 4276, 4279/19, severna meja parcele

VV nasipa 4337/1.

IV. FUNKCIJA OBMOČJA

5. člen
Območje urejanja zajema površino odvzema gramoza

iz podtalja in z izkopom nastalo obrežje. Pri odvzemanju
mineralnih surovin bo nastala vodna površina – ojezerena
gramoznica. Območje predvidenega izkopa se nahaja zno-
traj območja, predvidenega za razglasitev Regijskega parka
Mura. Na območju so evidentirane naravne vrednote – mr-
tvice reke Mure, ki jih izkop gramoza ne sme ogroziti.

Po končanem izkopu bo gramoznica prepuščena na-
ravni sukcesiji. Na površinah med odkopnim robom in mejo
ureditvenega načrta se tla prepustijo naravni zarasti, ki bo
delovala kot puferski pas za zaščito kakovosti talne vode v
gramoznici pred onesnaženjem iz okoliških kmetijskih povr-
šin (prah, fitofarmacevtski pripravki, gnojila).

V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE, IZVEDBO
TER DRUGE UREDITVE

6. člen
Izkop gramoza
Začetek izkopa gramoza je predviden v JV vogalu ob-

močja urejanja gramoznice. Prevoz nesepariranega gramo-
za je do separacije predviden po obstoječih gramoziranih
poteh. Izkopane brežine morajo biti izvedene v skladu z
naravovarstevnimi smernicami: različni nakloni za ustvarje-
nje različnih pogojev za razvoj flore in priselitev favne.

Izkop gramoza je predviden do globine 10 m od seda-
njega nivoja terena.

Transportna pot
Za dostop do gramoznice se uporablja obstoječa cesta

na severnem robu območja. Do začetne točke izkopa gra-
moza se utrdi dodatna gradbiščna pot za ta namen.

V primeru dovolitve transporta preko hrvaškega ozem-
lja je možno obnoviti nekdanjo gramozno cesto ob nasipu za
ta namen (variantna rešitev).

Urejanje brežine in kopnega pasu
Širina kopnega med gornjim robom brežine in parcelno

mejo ne sme biti manjša od 15 m. Kopni pas bo namenjen
razvoju in rasti grmovne in drevesne vegetacije, ki bo v vlogi
puferskega pasu za zaščito kakovosti vode v gramoznici in
podtalnici pred onesnaženjem z zaščitnimi sredstvi na okoli-
ških, intenzivno obdelanih njivah.

Ravnanje z rodovitno zemljo
Pred odpiranjem gramoznice je potrebo ločeno odgri-

njati gornjo rodovitno plast od spodnje mrtvice. Odgrnjeno
rodovitno plast zemlje je dovoljeno skladiščiti na pridobival-
nem prostoru pred uporabo pri humuziranju kopnih razgalje-
nih tal na nasipih; za odvoz na druga kmetijska zemljišča in
urejanje okolice objektov – možna odprodaja. Rodovitna
prst ne sme biti uporabljena za sanacijo vodnega dela brežin
ali deponirana v vodo. Jalovi sloji zemlje naj se uporabijo za
oblikovanje nizkega nasipa na zunanjem robu pridobivalne-
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ga prostora, (severni rob ob poljski poti), ki bodo po konča-
nem izkoriščanju gramoza preprečevali dostop vozilom do
vode. Na južnem robu pridobivalnega prostora je možno
deponirati ob visokovodni nasip Mure in jo uporabiti za utrje-
vanje in dvig nasipa. Ob ravnanju z rodovitno zemljo je
potrebno upoštevati občinske predpise.

Varstvo murine mrtvice
Na območju mrtvice v sredi in na robu območja posegi

niso dovoljeni. To velja za posek vegetacije in tudi za depo-
niranje zemlje ali odkop gramoza. Pred začetkom izkopa je
potrebno v sodelovanju s službo za varstvo narave na terenu
zakoličiti mejo, preko katere se ne sme posegati z gradbeni-
mi stroji. Puferski pas mrtvice na severni strani je širok 10
m, na južni strani je puferski pas obstoječa gramozna pot.

VI. DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA IZVEDBO
PREDVIDENIH PROSTORSKIH POSEGOV

7. člen
Iz vidika ohranjanja naravnih vrednot in državne opre-

delitve varovanja območja kot Regijskega parka, je potre-
bno pri izkoriščanju dosledno upoštevati naravovarstvene
smernice in pogoje, pridobljene v postopku sprejemanja
UN.

VII. ETAPE IZVAJANJA UN

8. člen
1. faza
V prvi fazi se začne izkoriščanje gramoza v vzhodnem

delu območja. Izkoriščanje zajema sprotno in končno obli-
kovanje obrežja ter sprotno formiranje jalovine deponirane
ob visokovodni nasip Mure oziroma nizkega nasipa ob polj-
ski poti na severnem robu.

2. faza
Druga faza zajema izkoriščanje v zahodnem delu ob-

močja, oblikovanje končnega stanja brežin in prepustitev
naravni zarasti na kopnem pasu med gornjim robom odko-
pne brežine in parcelno mejo območja izkoriščanja. Jalovi-
na se deponira na južni strani ob VV nasip na severni strani
pa se formira nizek zemeljski nasip ob poljski cesti.

VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

9. člen
Do uresničitve vseh predvidenih ureditev iz UN, osta-

nejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju
z UN ali bi preprečevali njegovo realizacijo niso dovoljeni.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU UN

10. člen
Podjetje, ki bo izkoriščalo gramoz in vode v gramoznici

si mora za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti rudarsko
pravico za izkop gramoza.

Za delavce pri pridobivanju gramoza morajo veljati stro-
gi varnostni ukrepi glede ravnanja s stroji in gorivi ter mazivi.
V primeru izlitja goriva in maziv mora podjetje, ki izkorišča
gramoz takoj obvestiti pristojne službe in izvesti potrebno
sanacijo.

Vzpostaviti se mora stalni nadzor nad kakovostjo vode v
gramoznici.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
UN je na vpogled občanom na upravi Občine Lendava.

12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01503-0016/2002
Lendava, dne 19. septembra 2002.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

MARKOVCI

4100. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo
za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) in 16. člena statuta Občine
Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je
Občinski svet občine Markovci na seji dne 16. 9. 2002
sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata

za člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov

Občine Markovci v volilno telo 8. volilne enote za izvolitev
člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za
člana državnega sveta.

2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem

svetu izvoli Občinski svet občine Markovci (v nadaljevanju:
občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta
enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko do-
loči enega kandidata za člana državnega sveta.

3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje

ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana držav-
nega sveta in določitev kandidata.

4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlagajo svetniki in

svetniške skupine (v nadaljevanju: predlagatelji). Vsak pre-
dlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kolikor se
jih voli.

Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata za
elektorja.
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5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo

enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.

6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje

oziroma za člane državnega sveta morajo predlagatelji
vložiti pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja najpozneje 48 dni pred dnem glasovanja do
12. ure.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abece-
dnem vrstnem redu z označbo predlagatelja in ga pošlje
županu.

7. člen
Občinski svet na seji s tajnim glasovanjem na podla-

gi določil poslovnika občinskega sveta voli elektorja ozi-
roma določi kandidata za člana državnega sveta.

Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu,
ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.

Voli se ene elektor. Vsak član občinskega sveta lah-
ko glasuje največ za enega kandidata. Izvoljen je kandi-
dat, ki je prejel največ glasov.

Določi se en kandidat za člana državnega sveta. Vsak
član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kan-
didata. Določen je kandidat, ki je prejel največ glasov.

8. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje,

oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela
enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potre-
bno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi
žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.

Žreb se izvede v dveh krogih tako, da se v prvem
krogu izžrebajo zaporedne številke, v drugem krogu pa
se izžrebajo po vrstnem redu v prvem krogu izžrebanih
številk kandidati.

Žreb opravijo predstavniki vlagateljev, kandidatur iz
prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti
pa člani občinskega sveta, ki jih določi župan.

9. člen
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta

določen župan, se za predstavnika kandidature določi
podžupan.

Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta
določen tudi podžupan, se za predstavnika kandidature
določi izmed prisotnih na seji najstarejši član občinskega
sveta, ki je na kandidatni listi.

10. člen
Župan mora najpozneje 30. dan pred dnem glasova-

nja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih
elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, sku-
paj s potrebnimi prilogami.

11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,

jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih
članov občinskega sveta.

12. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na

seji občinskega sveta, uporabljajo pa se tudi za splošne
volitve 27. novembra 2002.

Ta pravila se objavijo v Uradnem listu RS.

Št. 006-01/02-13
Markovci, dne 16. septembra 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

OPLOTNICA

4101. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Oplotnica

Na podlagi 20. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) in 16. čle-
na statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je
Občinski svet občine Oplotnica na 1. izredni seji 5. 9. 2002
sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Oplotnica

1. člen
S tem odlokom se za volitve članov Občinskega sveta

občine Oplotnica določi 3 volilne enote, v katerih se voli
skupno petnajst članov občinskega sveta.

2. člen
Volilne enote obsegajo območja naselij:
1. volilna enota:
– obsega območje naselja Oplotnica;
– voli se pet članov občinskega sveta.
2. volilna enota:
– obsega območje naselij Okoška Gora, Ugovec, Stra-

ža pri Oplotnici, Raskovec, Prihova, Dobrova pri Prihovi,
Pobrež, Dobriška vas, Zgornje Grušovje, Čadram, Zlogona
Gora in Zlogona vas;

– voli se pet članov občinskega sveta.
3. volilna enota:
– obsega območje naselij Koritno, Božje, Kovaški Vrh,

Brezje pri Oplotnici, Gorica pri Oplotnici, Malahorna, Mar-
kečica in Lačna Gora;

– voli se pet članov občinskega sveta.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema. Odlok se

objavi v Uradnem listu RS.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 65/98).

Št. 027/2002
Oplotnica, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.
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4102. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov
organizatorjem oziroma kandidatom za člane
občinskega sveta oziroma župana Občine
Oplotnica

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena stratuta Občine
Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet obči-
ne Oplotnica na 1. izredni seji dne 5. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem
oziroma kandidatom za člane občinskega sveta

oziroma župana Občine Oplotnica

1. člen
S tem odlokom se določa delno povračilo volilnih stro-

škov organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah za čla-
ne občinskega sveta oziroma župana Občine Oplotnica.

2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripa-

dli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do
povrnitve volilnih stroškov v višini zneska, ki ga ob vsakokrat-
nem razpisu volitev določi Državni zbor kot dovoljeno pora-
bo finančnih sredstev na posameznega volilnega upravičen-
ca, za pridobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih
volilnih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sred-
stev razvidnega iz poročila po 19. členu zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97), četudi bi volilni
izid to omogočal.

3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje, oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.

Če se glasovanje ponovi (II. krog) sta organizatorja,
oziroma kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju
upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom
za župana se povrnejo volilni stroški v višini zneska, ki ga
ob vsakokratnem razpisu volitev določi Državni zbor kot
dovoljeno porabo finančnih sredstev na posameznega vo-
lilnega upravičenca, za pridobljen glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih volilnih stroškov ne sme preseči zne-
ska, porabljenih sredstev razvidnega iz poročila po 29.
členu zakona o volilni kampanji, četudi bi volilni izid to
omogočal.

4. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorjem volilne

kampanje za člana občinskega sveta ali župana občine
oziroma kandidata volilni stroški na njegovo zahtevo povr-
nejo iz občinskega proračuna najkasneje v treh mesecih
po predložitvi zahtevka in poročila o financiranju volilne
kampanje, predloženega v skladu z 19. členom zakona o
volilni kampanji.

5. člen
V primeru nadomestnih ali naknadnih volitev župana se

za določitev delnega povračila volilnih stroškov uporabi viši-
na zneska dovoljene porabe na volilnega upravičenca kot ga
je določil Državni zbor ob razpisu zadnjih rednih volitev v
občinske svete oziroma županov.

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

dnem listu RS. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha
veljati odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem
oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma
župana Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 65/98).

Št. 028/2002
Oplotnica, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

4103. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Oplotnica

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS,
št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 1. izredni
seji dne 5. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Oplotnica

1. člen
S tem odlokom se določajo način in postopki vračanj

vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Ob-
čine Oplotnica (v nadaljevanju: vračilo vlaganj).

Občina Oplotnica po določbah tega odloka nastopa
kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim
osebam kot dejanskim upravičencem do vračila teh vla-
ganj.

Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem
prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije kot
temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v
nadaljevanju: zakon).

2. člen
Dejanski upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in

pravne osebe z območja Občine Oplotnica, za katere je
bivša Krajevna skupnost Oplotnica od leta 1974 do konca
leta 1994 sklepala pogodbe o investicijah v telekomunika-
cijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d.
.

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v
nadaljevanju: komisija).

4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov bivše KS Oplotnica, s katerim razpola-
ga Občina Oplotnica ter evidenc in podatkov drugih pravnih
in fizičnih oseb.
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5. člen
Seznam upravičencev objavi komisija po postopku in

na način kot ga določa zakon.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu

upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih
pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev in v viši-
ni, določeni v zakonu.

Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda
pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu dele-
ža iz prejšnjega odstavka.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičen-
ca. Pogodbeno vrednost upravičenec dokazuje s pogodbo,
računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti. Ob-
čina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih
določa zakon.

8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega

odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasled-
stvu.

V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nasto-
pa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od
njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov
skupni predstavnik.

9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in

podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala
komisija.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 026/2002
Oplotnica, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

4104. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Oplotnica

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02)
in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS,
št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 1. izredni
seji dne 5. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Oplotnica

1. člen
Imenuje se Občinska volilna komisija občine Oplotnica

v sestavi:

Delevič Vladimir, univ. dipl. prav., Oplotnica, Cesta
na polje 11 – predsednik,

Berglez Tanja, univ. dipl. prav., Oplotnica, Gorica pri
Oplotnici 28 – namestnica predsednika,

Crnič Marjan, Oplotnica, Ul. Poh. bataljona 12 – član,
Valenčak Maja, Oplotnica, Partizanska cesta 38 –

namestnica člana,
Orter Matjaž, Oplotnica, Konjiška cesta 29 – član,
Veber Breda, Oplotnica, Grajska cesta 3 – namestni-

ca člana,
Obrul Robert, Oplotnica, Straža pri Oplotnici 17 –

član,
Višnar Rok, Oplotnica, Gmajna 19 – namestnik čla-

na.

2. člen
Mandat občinske volilne komisije traja štiri leta.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 9.1/2002
Oplotnica, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

4105. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi –
javno dobro

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine
Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) je Občinski
svet občine Oplotnica na 1. izredni seji dne 5. 9. 2002
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi – javno

dobro

I
S tem sklepom se spodaj navedenemu zemljišču v

splošni rabi ukine status javno dobro, in sicer:
– parc št. 1214/8, k.o. Zgornje Grušovje – pot v

izmeri 193 m2 pripisano vl. št. S001.
Navedeno zemljišče postane last Občine Oplotnica, s

čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

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

dnem listu RS.

Št. 13.1/2002
Oplotnica, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.
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PODČETRTEK

4106. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Podčetrtek

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št.
49/99, 95/99 in 6/01) je Občinski svet občine Podčetrtek
na 32. redni seji dne 12. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno

telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Podčetrtek

1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave sez-
nama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične

in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti ali skladov
od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo
za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja s pravnimi pre-
dniki Telekoma Slovenije, d. d.

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj

v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku
enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komi-
sijo.

4. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti pri-

pravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje na podlagi evidenc in podatkov iz
arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge
pravne in fizične osebe.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

Za upravičence, ki ne bodo na seznamu, bo komisija
določila in objavila poseben postopek uveljavljanja njihovih
vlaganj.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb in drugih
verodostojnih listin, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.

7. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega

odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasled-
stvu.

V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nasto-
pa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od
njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov
skupni predstavnik.

8. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca,
računi in druge verodostojne listine ali dokumenti upravičen-
ca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon.

9. člen
Sorazmerni del vračil, ki pripadajo krajevnim skupnostim

iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, mora občina
nameniti izključno za investicije v infrastrukturo na območju,
na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.

10. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in

podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala
komisija.

11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 06202-0219/2002
Podčetrtek, dne 13. septembra 2002.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

PODLEHNIK

4107. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Podlehnik za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 in 124/00), zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98), 92. člena statuta Občine
Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in 46/01), je Občin-
ski svet občine Podlehnik na 20. redni seji dne 12. 9.
2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Podlehnik za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Podlehnik za leto

2001, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa prora-
čuna Občine Podlehnik.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto

2001 izkazuje prejemke v višini 388,678.308,65 SIT in
izdatke v višini 402,012.438,94 SIT. Prejemki in izdatki so
izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financira-
nja terjatev in naložb in računu financiranja kot sledi:

A)  Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Skupaj prihodki 388,678.308,65
II. Skupaj odhodki 402,012.438,94
III. Proračunski presežek (I.–II.) 13,334.130,29
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B)  Račun finančnih terjatev in naložb SIT
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev –
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.) 13,334.130,29

C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje –
IX. Odplačilo dolga –
X. Neto zadolževanje –
XI. Povečanje sredstev na računih

(I.+IV.+VIII.-(II+-V.+IX.) 13,334.130,29

3. člen
Presežek prihodkov se nameni za financiranje projek-

tov v letu 2002.

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

dnem listu RS.

Podlehnik, dne 12. septembra 2002.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

4108. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na
kanalizacijsko omrežje Občine Podlehnik

Na podlagi 77. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 4. člena odloka o gospodarskih
javnih službah na območju Občine Podlehnik (Uradni list
RS, št. 4/00), 11. in 12. člena odloka o odvajanju in čišče-
nju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 23/01 in 29/01) in
15. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št.
39/99 in 46/01) je Občinski svet občine Podlehnik na
20. redni seji dne 12. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o enotni višini prispevka za priključitev na
kanalizacijsko omrežje Občine Podlehnik

1. člen
(Opredelitev)

Ta odlok določa višino plačila prispevka za priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Podlehnik.

Komunalne odpadne vode so vode, ki nastajajo v
gospodinjstvih ter industrijskih in drugih storitvah upora-
bnikov.

Odpadne vode iz kmetijstva niso predmet tega odloka.

2. člen
(Znesek prispevka)

Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Obči-
ni Podlehnik plačujejo vsi bodoči uporabniki prispevek za
priključek do 15 cm v višini: 1000 točk (1 točka 0,5 EUR)
(1 točka je 0,5 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila). Pod uporabnike se štejejo vsi tisti, ki so

lastniki legalno zgrajenih objektov na področju, kjer se
izvaja investicija.

3. člen
(Opredelitev prispevka)

Znesek prispevka predstavlja komunalni prispevek za
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ceni ni zaje-
ta izgradnja interne kanalizacije v zgradbi in na zemljišču
uporabnika do prvega jaška oziroma puščenega priključ-
nega mesta, ki sega do uporabnikovega zemljišča, če je
lastniško možno.

V času izgradnje kanalizacije, ki poteka do zapadlosti
plačila zadnjega obroka prispevka (akcije), je v znesku
prispevka všteta tudi izgradnja kanalizacijskega priključka
na uporabnikovem zemljišču, če je lastniško možno.

Število točk 2. člena se za:
– individualne eno do tri stanovanjske hiše pomnoži s

količnikom 1,00,
– več stanovanjske objekte s štirimi in več stanovanj-

skimi enotami za vsako stanovanjsko enoto pomnoži s
količnikom 0,80 in

– gostinske lokale ter objekte za gospodarske in sto-
ritvene dejavnosti pomnoži s količnikom 1,20.

4. člen
(Plačilo in potrdilo o prispevku)

Uporabnik lahko prispevek poravna v enem ali več
(največ 24) zaporednih mesečnih obrokih. Plačilo na obro-
ke se določi s posebno pogodbo. Obroki so fiksni. Ob
zamudi plačila se obračunavajo zakonske zamudne obre-
sti.

Na kanalizacijsko omrežje se morajo priključiti vsi ob-
čani Občine Podlehnik. Kolikor se uporabnik vključi v akci-
jo kasneje, vendar pred zaključkom akcije, lahko znesek
poravna v tolikih obrokih, kot jih še imajo za plačilo upora-
bniki, ki so se vključili v začetku akcije. Kolikor uporabnik
poravna celotni znesek v prvih treh mesecih od začetka
akcije, plača prispevek v vrednosti 90% točk.

Uporabniki, ki v času izgradnje kanalizacije iz kakr-
šnih koli razlogov nočejo ali ne morejo pristopiti, se lahko
priključijo na javno kanalizacijsko omrežje po zaključku
akcije samo pod pogojem, da v celoti poravnajo znesek
prispevka.

Po sklenitvi pogodbe izda občinska uprava uporabni-
ku soglasje, na osnovi katerega mu upravljalec kanalizacij-
skega omrežja izvede priključek v skladu z veljavnimi pred-
pisi.

Brez soglasja ni mogoče izvesti priključitve uporabni-
ka na javno kanalizacijsko omrežje.

5. člen
(Izvajalec priključka)

Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede nje-
gov upravljalec v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
merili in kriteriji ter normativi in standardi.

Stroški izvedbe priključka na kanalizacijsko omrežje v
prispevku niso zajeti (razen v akciji) in jih plača uporabnik,
ki se priključuje, na podlagi pogodbe, ki jo sklene z uprav-
ljalcem javnega kanalizacijskega omrežja (priklop).

6. člen
(Namembnost prispevka)

Sredstva prispevkov za priključitev na javno kanaliza-
cijsko omrežje se zbirajo na posebnem kontu Občine Pod-
lehnik in so strogo namenska.
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Sredstva prispevkov so namenjena samo za:
– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij,
– dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij,
– izgradnjo lokalnih čistilnih naprav.

7. člen
(Veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu RS.

Št. 602-9/02-2002
Podlehnik, dne 12. septembra 2002.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

4109. Cenik prispevka pred priključitvijo na javno
vodovodno omrežje v Občini Podlehnik

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99 in 40/01) je Občinski svet občine
Podlehnik na 20. redni seji dne 12. 9. 2002 sprejel

C E N I K
prispevka pred priključitvijo na javno vodovodno

omrežje v Občini Podlehnik

1. člen
Prispevek pred priključitvijo na vodovodno omrežje je

enak na celotnem območju Občine Podlehnik in znaša: 700
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem deviznem tečaju
Banke Slovenije.

2. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede njegov

upravljalec v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, merili in
kriteriji ter normativi in standardi.

Stroške izvedbe priključitve na vodovodno omrežje v
prispevku niso zajeti in jih plača uporabnik, ki se priključi, na
podlagi pogodbe, ki jo sklene z upravljalcem vodovodnega
omrežja (priklop).

Brez soglasja Občine Podlehnik ni mogoče izvesti pri-
ključitve uporabnika na javno vodovodno omrežje.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati 7. člen

odloka o sofinanciranju občanov Občine Podlehnik za raz-
voj komunalne infrastrukture na območju Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 112/00).

4. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 601-9/02-2002
Podlehnik, dne 12. septembra 2002.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

PREBOLD

4110. Odlok o ustanovitvi in izdajanju informatorja
Občine Prebold

Na podlagi 20. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01) in 18. člena statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 35. redni
seji dne 26. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju informatorja Občine

Prebold

1. člen
(uvodna določba)

S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje informa-
torja Občine Prebold (v nadaljevanju: informator).

2. člen
(ime)

Ime informatorja je: Glas izpod Žvajge.

3. člen
(izdajatelj)

Izdajatelj informatorja je: Občina Prebold.
Sedež izdajatelja je: Hmeljarska cesta 3, Prebold.

4. člen
(zvrst)

Informator se uvršča v informativni tisk.

5. člen
(izhajanje)

Informator izhaja praviloma štirikrat letno. Lahko izide
kot dvojna ali izredna številka. Informator je brezplačen in ga
prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Prebold.

6. člen
(jezik)

Informator izhaja v slovenskem jeziku.

7. člen
(namen, naloga, cilj)

Informator je namenjen obveščanju javnosti o dogod-
kih v Občini Prebold ter o hotenjih in interesih občanov.

Informator opravlja nalogo osrednjega informatorja o
življenju in delu v Občini Prebold.

8. člen
(odgovorni urednik)

Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga poleg odgovornega
urednika sestavlja še pet članov.

Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana
na mandatno dobo članov občinskega sveta. Odgovornega
urednika in člane uredniškega odbora imenuje na predlog
župana Občinski svet občine Prebold.

Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in ure-
dniško politiko v soglasju z ustanoviteljem, ter predlaga
županu višino sredstev, ki jih je potrebno vsako leto zago-
toviti v proračunu občine za nemoteno izdajanje informa-
torja.

Odgovorni urednik:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,



Stran 9142 / Št. 83 / 27. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije

– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo.

9. člen
(tehnična in organizacijska opravila)

Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga adminis-
trativnotehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni
osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške de-
javnosti.

10. člen
(viri financiranja)

Viri financiranja so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Informator sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

stev.

11. člen
(končna določba)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

PUCONCI

4111. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Puconci

Na podlagi prvega odstavka 5. člena odloka o občinskih
cestah (Uradni list RS, št. 85/99) in 16. člena statuta Občine
Puconci (Uradni list RS, št. 35/99 in 23/01) je Občinski svet
občine Puconci na 39. seji dne 3. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste so ceste v naseljih in med naselji v

Občini Puconci ter ceste med naselji v Občini Puconci in
naselji v sosednjih občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji

v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala dolžina
(odseka) (odsek) na (odseka) na  (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)

1. 333010 333070 D. Puževci-G. Puževci R 715 3988
2. 333020 R 715 Strukovci-Zenkovci R 716 3077
3. 333030 197030 Beznovci-Domajinci R 440 280 2241, Cankova
4. 333040 197030 Vadarci-Bodonci R 716 2140
5. 333050 333070 Bodonci-Zenkovci R 716 1780
6. 333060 333050 Bod. (gas. dom)-Bod. (vaga) R 716 983
7. 333070 197080 Mačkovci-Šalam-Puconci R 232 15233 384, M. Toplice
8. 197030 197020 Beli križ-Vadarci-Zenkovci R 716 6880 1811, Grad
9. 333090 333070 Mačkovci-Šalam-Vaneča R 232 11205
10. 333100 333070 Bodonci-Pečarovci 333090 4608
11. 197130 197090 Poznanovci-Radovci 197120 1430 673, Grad
12. 197110 333070 Bodonci-Radovci 197120 1462 2203, Grad
13. 333130 333090 Pečarovci-Moščanci R 232 1227
14. 333140 333070 Puconci-Vaneča R 232 2252
15. 333150 197080 Otovci-Mačkovci R 232 4350
16. 333160 109130 Kuštanovci-Mačkovci R 232 4650
17. 333170 333160 Kuštanovci-Moščanci R 232 4380
18. 333180 333170 Kuštanovci 333160 1321
19. 333190 333070 Poznanovci-Pečarovci 333100 2577
20. 265090 265210 Sebeborci-Bokrači-Dolina R 232 6388 3050, M. Toplice
21. 333210 333070 Puconci-Rimska čarda R 232 2534
22. 109130 265110 Kuštanovci-Moščanci R 232 3594 2918, G. Petrovci
23. 333230 269040 Polana-Gorica R 715 1503 682, M. Sobota
24. 333240 333070 Gor. Gorica-Gorica R 715 1283
25. 333250 333070 Šalamenci-Brezovci R 715 2727
26. 197080 197200 Vidonci-Mačkovci R 232 3220 3440, Grad
27. 197090 333070 Poznanovci-Kovačevci 197080 780 3715, Grad
28. 265100 265210 Sebeborci-Bokrači 265090 2850 2200, M. Toplice
29. 269020 R 441 Černel.-Predan.-Brezovci R 715 2440 4745, M. Sobota
30. 333260 333070 Puconci (obvoznica) R 715 1110
31. 333270 265100 Bokrači-Vaneča R 232 2317
32. 333290 109130 Moščanci R 232 1715
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5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. št. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala dolžina
(odseka) (odsek) na (odseka) na  (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)
1. 833010 333020 Strukovci-Beznovci 197030 1856
2. 833020 833700 Strukovci-Puževci R 715 1450
3. 833030 030030 Krajna-Puževci R 715 645 2277, Cankova
4. 833040 od hiš. št. 48 Puževci R 715 695
5. 833050 od hiš. št. 13 Puževci 333010 442
6. 833060 333010 Puževci-Lemerje R 715 905
7. 833070 od hiš. št. 64b Lemerje 833060 130
8. 833080 skl. Panonka Puževci R 715 150
9. 833090 od hiš. št. 15 Strukovci 333020 241
10. 833100 197010 Topolovci-Zg. Strukovci 333020 1744 782, Cankova
11. 833110 od hiš. št. 28 Zenkovci 333020 70
12. 833120 od hiš. št. 50 Beznovci 197030 347
13. 833130 od hiš. št. 35 Beznovci 197030 178
14. 833140 od kapele Beznovci 197030 50
15. 833150 197030 Beznovci-Vadarci 197030 1858
16. 833160 833150 Vadarci 197030 1628
17. 833170 833150 Vadarci 197030 768
18. 833180 od hiš. št. 79 Vadarci 197030 355
19. 854020 833160 Domajinski vrh-Vadarci 333030 240 268, Rogašovci
20. 833200 od hiš. št. 105 Vadarci 833160 412
21. 833210 od hiš. št. 107 Vadarci 833160 243
22. 833220 197030 Beznovci-Vadar-Bodonci R 716 2786
23. 833230 833220 Vadarci 333040 2150
24. 833240 833230 Vadarci 333040 642
25. 697900 197030 Vadarci-Kruplivnik 197030 914 717, Grad
26. 833260 197110 Bodonci 333050 1466
27. 833270 833260 Bodonci R 716 1128
28. 833280 833290 Bodonci R 716 695
29. 833290 833260 Bodonci R 716 1115
30. 833300 od hiš. št. 65 Bodonci 833290 523
31. 833310 333010 Bodonci 333050 893
32. 833320 od hiš. št. 40 Lemerje R 715 82
33. 833330 od hiš. št. 107 Bodonci 833310 205
34. 833340 od hiš. št. 82 Lemerje R 715 1250
35. 833350 od hiš. št. 83 Brezovci 833360 490
36. 833360 od hiš. št. 81 Brezovci R 715 1100
37. 833370 833360 Brezovci R 715 447
38. 833380 od hiš. št. 55 Brezovci R 715 557
39. 833390 od hiš. št. 83 Zenkovci R 716 320
40. 833400 od hiš. št. 68 Zenkovci R 716 466
41. 770020 269020 Predanovci-Kupšinci 269011 907 1345, M. Sobota
42. 833420 vhod v igrišče Predanovci 770020 210
43. 833430 od hiš. št. 63 Predanovci 269020 140
44. 833440 269020 Brezovci R 715 600
45. 833450 833440 Brezovci R 715 256
46. 833460 od hiš. št. 85 Brezovci 333250 256
47. 833470 od hiš. št.2 d Brezovci R 715 203
48. 833480 od hiš. št. 42 a Lemerje R 715 200
49. 833490 od hiš. št. 84 Šalamenci 333070 30
50. 833500 od hiš. št. 77 Gorica 333070 273
51. 833510 od hiš. št. 76 Gorica 333070 120
52. 833520 od hiš. št. 79 Gorica 333240 265
53. 833530 od hiš. št. 33 Gorica R 715 90
54. 833540 od hiš. št. 15 a Gorica R 715 95
55. 833550 od hiš. št. 53 Gorica R 715 120
56. 833560 833570 Puconci R 715 335
57. 833570 od hiš. št.208 Puconci 333210 88
58. 833580 333210 Puconci 333070 723
59. 833590 od hiš. št. 121 Puconci 333070 315
60. 833600 od trgovine Puconci 333070 195
61. 833610 od hiš. št. 61 Puconci 833600 110
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Zap. št. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala dolžina
(odseka) (odsek) na (odseka) na  (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)
62. 833620 od hiš. št. 45 Puconci 333070 105
63. 833630 od Keme Puc. Puconci 333140 450
64. 833640 igrišče Vaneča 833960 354
65. 833650 835310 Puconci 333140 370
66. 833660 333090 Vaneča-Gorica 333070 1522
67. 833670 od hiš. št. 1 Šalamenci 833660 245
68. 833680 333090 Šalamenci 333070 655
69. 833690 833680 Šalamenci-Gorica 333070 1090
70. 833700 od hiš. št. 50 Strukovci 333020 72
71. 833710 od hiš. št. 7 Beznovci 197030 91
72. 833720 od hiš. št. 16 Vadarci 833230 479
73. 833730 333070 Šalamenci 333070 228
74. 833740 333070 Šalamenci-Bodonci 333070 546
75. 833750 od hiš. št. 87 Šalamenci 333070 195
76. 833760 od hiš. št. 85 Šalamenci 833750 40
77. 833770 od hiš. št. 71 Šalamenci 333070 120
78. 833780 od hiš. št. 55 Šalamenci 333070 768
79. 833790 vhod v pok. Šalamenci 333070 280
80. 833800 od hiš. št. 64 Šalamenci 333070 328
81. 833810 od hiš. št. 49 Šalamenci 333070 961
82. 833820 od hiš. št. 52 Šalamenci 833810 436
83. 833830 od hiš. št. 160 Bodonci 333100 184
84. 833840 od hiš. št. 45 Šalamenci 833810 95
85. 833850 333100 Pečarovci 333090 1339
86. 833860 od hiš. št. 124 Pečarovci 833850 70
87. 833870 od hiš. št. 125 Pečarovci 833850 165
88. 833880 333100 Pečarovci 833850 336
89. 833890 od hiš. št. 2 Pečarovci 333090 414
90. 833900 333090 Šalamenci-Pečarovci 333070 2650
91. 833910 833900 Pečarovci 833920 170
92. 833920 od hiš. št. 8 Moščanci 333090 496
93. 833930 od hiš. št. 5 Moščanci 833970 286
94. 833940 od hiš. št. 7 Moščanci 833930 255
95. 833950 od hiš. št. 42 a Vaneča R 232 692
96. 833960 333090 Vaneča R 232 1120
97. 833970 833960 Vaneča-Moščanci 333130 1769
98. 833980 od hiš. št. 36 a Vaneča 833960 280
99. 833990 833960 Vaneča 333090 210
100. 834010 od hiš. št. 15 c Vaneča 333090 901
101. 834020 od hiš. št. 17 Vaneča 333090 398
102. 834030 833960 Vaneča 333090 2301
103. 834040 od hiš. št. 18 c Vaneča 834050 230
104. 834050 od hiš. št. 18 Vaneča 834030 220
105. 834060 od hiš. št. 13 Šalamenci 333090 285
106. 834070 834080 Pečarovci 333100 115
107. 834080 333070 Prosečka vas-Pečarovci 333100 3890
108. 834090 834080 Pečarovci 333100 419
109. 834100 834080 Pečarovci 333100 623
110. 834110 od hiš. št. 77 Pečarovci 834100 255
111. 834120 od hiš. št. 15 Pečarovci 333100 65
112. 834130 od hiš. št. 16 Pečarovci 333090 444
113. 834140 od hiš. št. 54 Pečarovci 333100 248
114. 834150 od hiš. št. 23 Moščanci 333130 375
115. 834160 od hiš. št. 59 Dankovci 333130 730
116. 834170 od hiš. št. 21 Dankovci R 232 137
117. 834180 od hiš. št. 57 Pečarovci 834190 280
118. 834190 vodna vrtina Pečarovci 333100 2412
119. 834200 od hiš. št. 40 Pečarovci 333090 440
120. 834210 333290 Moščanci-Dolina 265090 1650
121. 834220  od hiš. št. 5 Poznanovci 333070 210
122. 834230 197130 Poznanovci 333070 1390
123. 834240 od hiš. št. 60 Poznanovci 834230 755
124. 834250 od hiš. št. 47 Poznanovci 333070 530
125. 834260 od hiš. št. 50 Poznanovci 333070 155
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Zap. št. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala dolžina
(odseka) (odsek) na (odseka) na  (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)
126. 834270 od hiš. št. 17 a Poznanovci 333070 282
127. 834280 od hiš. št. 16 a Poznanovci 333070 105
128. 834290 od hiš. št. 27 Poznanovci 333070 230
129. 834300 od hiš. št. 37 Poznanovci 197130 360
130. 834310 od hiš. št. 31 Poznanovci 197090 272
131. 834320 od hiš. št. 36 Poznanovci 197090 248
132. 834330 od hiš. št. 13 Poznanovci 333070 150
133. 834340 od hiš. št. 26 Prosečka vas 834080 90
134. 834350 od hiš. št. 30 Prosečka vas 834080 95
135. 834360 od hiš. št. 20 Prosečka vas 333070 99
136. 834370 od hiš. št. 17 a Prosečka vas 834400 195
137. 834380 od hiš. št. 6 Prosečka vas 834400 141
138. 834390 od hiš. št. 4 Prosečka vas 834400 276
139. 834400 od hiš. št. 1 Prosečka vas 333070 1201
140. 834410 834400 Prosečka vas 197080 1920
141. 834420 od hiš. št. 49 Prosečka vas 333070 1050
142. 834430 od hiš. št. 39 Prosečka vas 333070 280
143. 834440 od hiš. št. 55 Dankovci 835410 572
144. 834450 835100 Otovci 333150 481
145. 834460 od hiš. št. 45 Dankovci 333090 115
146. 834470 od hiš. št. 40 Dankovci R 232 463
147. 834480 od hiš. št. 36 Dankovci 834470 375
148. 834490 834500 Mačkovci-Dankovci 834470 290
149. 834500 333090 Mačkovci R 232 727
150. 834510 od hiš. št. 53 d Mačkovci R 232 320
151. 834520 od šole Mačkovci R 232 135
152. 834530 od hiš. št. 88 Vaneča 333090 100
153. 834540 333270 Vaneča R 232 400
154. 834550 333270 Vaneča R 232 274
155. 834560 od hiš. št. 60 Vaneča 333270 136
156. 834570 od hiš. št. 64 a Vaneča 333270 335
157. 834580 od hiš. št. 61 Vaneča 333270 284
158. 834590 333270 Vaneča-Dolina 265090 1350
159. 834600 333270 Dolina-Vaneča 834610 770
160. 834610 od hiš. št. 11 Dolina 265090 827
161. 834620 od hiš. št. 10 Dolina 834610 318
162. 834630 265090 Dolina 265100 810
163. 834640 od hiš. št. 28 Dolina 834630 117
164. 834650 od hiš. št. 116 Pečarovci 333100 95
165. 834660 vhod v pokop. Bokrači 265100 527
166. 834670 265090 Bokrači 265100 313
167. 834680 od hiš. št. 5 Bokrači 834670 130
168. 834690 od hiš. št. 2 Bokrači 834670 150
169. 834700 610860 Bokrači 265090 330
170. 834710 834210 Dolina 265090 380
171. 834720 610910 Dolina 265090 1430 458, G. Petrovci
172. 834730 834210 Dolina-Vaneča R 232 630
173. 834740 od hiš. št. 15 Dolina 834610 120
174. 834750 834210 Vaneča R 232 1135
175. 834760 834750 Vaneča 834210 467
176. 834770 od hiš. št. 72 Moščanci 333280 167
177. 834780 od hiš. št. 26 Moščanci R 232 80
178. 834790 834210 Moščanci R 232 1410
179. 834800 od hiš. št. 55 Moščanci R 232 1150
180. 834810 od hiš. št. 82 Kuštanovci 333170 206
181. 834820 od hiš. št. 27 Kuštanovci 333170 392
182. 834830 834840 Kuštanovci 333170 872
183. 834840 od hiš. št. 15 Kuštanovci 333170 300
184. 834850 834850 Kuštanovci 109130 1307
185. 834860 od hiš. št. 16 Kuštanovci 834850 275
186. 834870 834870 Kuštanovci 333160 340
187. 834880 od hiš. št. 79 Kuštanovci 333170 350
188. 834890 od hiš. št. 72 Kuštanovci 333160 250
189. 834900 333160 Kuštanovci 834910 1105
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Zap. št. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala dolžina
(odseka) (odsek) na (odseka) na  (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)
190. 834910 333160 Kuštanovci 333180 890
191. 834920 od hiš. št. 62 Kuštanovci 834910 186
192. 834930 333180 Kuštanovci 333170 2333
193. 834940 od hiš. št. 31 Kuštanovci 834930 150
194. 834950 333180 Kuštanovci-Dankovci R 232 3510
195. 834960 834950 Dankovci R 232 207
196. 834970 od hiš. št. 6 Dankovci 834950 112
197. 834980 834930 Kuštanovci 333180 476
198. 834990 od hiš. št. 28 Mačkovci R 232 90
199. 835010 od hiš. št. 32 Dankovci R 232 80
200. 835020 od hiš. št. 31 Dankovci R 232 35
201. 835030 od hiš. št. 14 Mačkovci R 232 617
202. 835040 od hiš. št. 50 Mačkovci R 232 504
203. 835050 od hiš. št. 26 Mačkovci 333160 653
204. 835060 od hiš. št. 26 Mačkovci 835040 235
205. 835070 835050 Mačkovci 333160 320
206. 835080 197080 Otovci 333150 2325
207. 835090 835080 Otovci 197080 543
208. 835100 835080 Otovci 835080 512
209. 835110 835080 Otovci 197080 1320
210. 835120 od hiš. št. 89 Otovci 835110 195
211. 835130 od hiš. št. 91 Otovci 835110 65
212. 835140 835080 Otovci 333150 266
213. 835150 835140 Otovci 835080 84
214. 835160 od hiš. št. 28 Otovci 333150 448
215. 835170 od hiš. št. 27 Otovci 835160 150
216. 835180 od hiš. št. 55 Otovci 610390 220
217. 835190 610390 Otovci-Vidonci 197080 2860
218. 835200 od hiš. št. 42 Otovci 835220 550
219. 835210 od hiš. št. 50 Otovci 835200 547
220. 835220 610390 Otovci 835190 527
221. 835230 od hiš. št. 45 Otovci 835220 164
222. 835240 od hiš. št. 38 Otovci 835190 310
223. 835250 od hiš. št. Dolina 265090 155
224. 835260 od hiš. št. 4 a Bokrači 834600 285
225. 835270 od hiš. št. 230 Puconci R 715 997
226. 835280 od hiš. št. 41 c Brezovci 269020 228
227. 835290 833380 Brezovci R 715 214
228. 765620 265100 Sebeb-Vaneča (Divji Gaj) R 232 1298 1050, M. Toplice
229. 610390 333150 Otovci-Stanjevci 109170 918 1644, G. Petrovci
230. 835300 833100 Strukovci R 715 430 328, Cankova
231. 835310 333070 Puconci-Vaneča 333090 1918
232. 835320 od hiš. št. 14 Dolina 834610 67
233. 835330 834620 Dolina 834610 235
234. 835340 od predora Mačkovci 333160 1186
235. 835350 od hiš. št. 26 Lemerje R 715 89
236. 835360 od hiš. št. 21 Lemerje R 715 94
237. 835370 od hiš. št. 17 Lemerje R 715 65
238. 835380 od hiš. št. 11 Lemerje 833360 66
239. 835390 od hiš. št. 81 Lemerje 833360 46
240. 835400 od hiš. št. 46 Gorica 333230 53
241. 835410 R 232 Mačkovci-Dankovci R 232 2012

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenim s tem odlokom

je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih poti (Uradni list RS, št. 48/97) prido-
bljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste
št. 347-05-3/02.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci (Uradni list
RS, št. 69/98 in 93/99).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 34401-4/2002
Puconci, dne 3. septembra 2002.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.
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4112. Sklep o povišanju cen storitev oskrbe s pitno
vodo

Na podlagi 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 35/99 in 23/01), odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Puconci (Občan, št. 4/97), 3. in 13. člena
zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in določil
uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni
list RS, št. 41/02) ter v skladu z določili navodila za obliko-
vanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list
RS, št. 56/01) je Občinski svet občine Puconci na 39. seji
dne 3. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo

1. člen
S tem sklepom se povišajo cene storitev oskrbe s pitno

vodo, ki jih zaračunava upravljalec vodovoda.

2. člen
Cene storitev oskrbe s pitno vodo se obračunavajo po

naslednjih postavkah:

Proizvod- storitev Merska enota Cena v SIT

Vodarina
– gospodinjstvo m

3
60,08

– ostali m
3

72,32
– vzdrž. vod. prikl. druž. ali et. stan. kom/mes. 89,78
– vzdrž. vod. prikl. ∅ 30, ∅ 25, ∅ 20, ∅ 15 kom/mes. 474,71
– vzdrž. vod. prikl. ∅ 40 kom/mes. 1.158,00
– vzdrž. vod. prikl. ∅ 80, ∅ 50 in ∅ 65 kom/mes. 3.409,94
– vzdrž. vod. prikl. ∅ 100 kom/mes. 5.210,42
– vzdrž. vod. prikl. ∅ 200 in ∅ 150 kom/mes. 9.844,36

3. člen
V skladu z zakonom o davku na dodano vrednost (Urad-

ni list RS, št. 89/98 in 30/01) se na ceno storitev obračuna
8% davek na dodano vrednost.

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

nem listu RS, cene pa se začnejo uporabljati po preteku
enega meseca od prijave cen na Ministrstvo za gospodar-
stvo RS.

Št. 32401-1/2002
Puconci, dne 3. septembra 2002.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

SLOVENJ GRADEC

4113. Sklep o izvzetju zemljišč iz javnega dobra

Svet mestne občine Slovenj Gradec je na 25. seji dne
18. 12. 1996 sprejel naslednji

S K L E P

1
Svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se iz

seznamov javnega dobra izvzamejo naslednja zemljišča:
–  parc. št. 1504/12 – neplodno v izmeri 2558 m2 pri

Seznamu št. l. k. o. Pameče,
–  parc. št. 1508/1 – travnik v izmeri 4093 m2,
–  parc. št. 1508/3 – travnik v izmeri 226 m2,
–  parc. št. 1508/4 – travnik v izmeri 1095 m2,
–  parc. št. 1508/5 – travnik v izmeri 1424 m2,
–  parc. št. 1508/7 – travnik v izmeri 1914 m2, vse

pripisane pri Seznamu št. l. k. o. Pameče.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 466-047/96
466-046/96
466-045/96
072-001-95
Slovenj Gradec, dne 19. decembra 1996.

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

SEVNICA

4114. Akt o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Šentjanž

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00), je Občinski
svet občine Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7.
2002,sprejel

A K T
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

za območje Krajevne skupnosti Šentjanž

I. VRSTA REFERENDUMA

1. člen
Razpiše se predhodni referendum za uvedbo samopri-

spevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Šentjanž,
za obdobje petih let, in sicer od 2003 do 2007.

2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga

odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega akta.

II. BESEDILO VPRAŠANJA

3. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci nepo-

sredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim
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pečatom Občinske volilne komisije občine Sevnica in z na-
slednjim besedilom:

Občinska volilna komisija Občine Sevnica

REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA ZA
OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu, dne 10. 11. 2002, o
uvedbi samoprispevka v denarju za območje Krajevne sku-
pnosti Šentjanž, ki se uporabi za:

– izgradnjo vodovoda,
– asfaltiranje in novogradnjo ter sanacijo obstoječih

cest,
– izgradnjo javne razsvetljave,
– izgradnjo pločnikov,
– izgradnjo mrliških vežic,
– soinvestiranje v Osnovno šolo Šentjanž,
– ureditev kulturnega doma v Šentjanžu,
po investicijskem programu, ki ga je izdelal KIN Poslov-

ne storitve Sevnica, d.o.o., s št. 2, z dne 24. 6. 2002, in
načinu plačevanja in drugimi pogoji, ki so določeni v predlo-
gu odloka o uvedbi samoprispevka

GLASUJEM

ZA PROTI

Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži
beseda “ZA”, če se glasovalni upravičenec strinja z uvedbo
samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samopri-
spevka ne strinja.

4. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so

vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje
Krajevne skupnosti Šentjanž, in sicer so to:

– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na obmo-
čju Krajevne skupnosti Šentjanž,

– fizične osebe, ki so lastniki/ce oziroma uporabniki/
ce stavbnega zemljišča na območju Krajevne skupnosti Šen-
tjanž, pa na tem območju nimajo stalnega prebivališča.

5. člen
Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samo-

prispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev, ki so
glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina.

III. DAN RAZPISA REFERENDUMA

6. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje 30. 9. 2002. Od

tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za
izvedbo referenduma.

IV. DAN GLASOVANJA

7. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o

uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šen-
tjanž, v nedeljo dne 10. 11. 2002.

V. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volil-

na komisija občine Sevnica, pri čemer se smiselno uporab-
ljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po
postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski
iniciativi, kolikor ni z zakonom o samoprispevku in zakonom,
ki ureja lokalno samoupravo, drugače določeno.

Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi
Občina Sevnica.

9. člen
Priloga tega akta je predlog odloka o uvedbi samopri-

spevka.

10. člen
Akt o razpisu referenduma brez priloge se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o razpisu
referenduma s prilogo se objavi tudi na krajevno običajen
način najkasneje petnajst dni pred izvedbo referenduma.

Št. 00603-0001/02
Sevnica, dne 31. julija 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

4115. Akt o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Tržišče

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine
Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7. 2002 sprejel

A K T
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

za območje Krajevne skupnosti Tržišče

I. VRSTA REFERENDUMA

1. člen
Razpiše se predhodni referendum za uvedbo samopri-

spevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Tržišče, za
obdobje petih let, in sicer od 2003 do 2007.

2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga

odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega akta.

II. BESEDILO VPRAŠANJA

3. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci nepo-

sredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim
pečatom Občinske volilne komisije občine Sevnica in z na-
slednjim besedilom:
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Občinska volilna komisija Občine Sevnica

REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA ZA
OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI TRŽIŠČE

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu, dne 10. 11. 2002, o
uvedbi samoprispevka v denarju za območje Krajevne sku-
pnosti Tržišče, ki se uporabi za:

– izgradnjo vodovoda,
– izgradnjo pločnikov,
– novogradnjo in asfaltiranje krajevnih cest,
– izgradnjo javne razsvetljave,
– sofinanciranje športne dvorane ob Osnovni šoli Trži-

šče,
– izgradnjo mrliške vežice,
– razširitev pokopališča,
po investicijskem programu, ki ga je izdelal KIN Poslov-

ne storitve Sevnica, d.o.o., s št. 1, z dne, 24. 6. 2002, in
načinu plačevanja in drugimi pogoji, ki so določeni v predlo-
gu odloka o uvedbi samoprispevka

GLASUJEM

ZA PROTI

Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži
beseda “ZA”, če se glasovalni upravičenec strinja z uvedbo
samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samopri-
spevka ne strinja.

4. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so

vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje
Krajevne skupnosti Tržišče, in sicer so to:

– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na obmo-
čju Krajevne skupnosti Tržišče.

5. člen
Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samo-

prispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev, ki so
glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina.

III. DAN RAZPISA REFERENDUMA

6. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje 30. 9. 2002. Od

tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za
izvedbo referenduma.

IV. DAN GLASOVANJA

7. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o

uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trži-
šče, v nedeljo dne 10. 11. 2002.

V. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volil-

na komisija občine Sevnica, pri čemer se smiselno uporab-
ljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po

postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski
iniciativi, kolikor ni z zakonom o samoprispevku in zakonom,
ki ureja lokalno samoupravo, drugače določeno.

Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi
Občina Sevnica.

9. člen
Priloga tega akta je predlog odloka o uvedbi samopri-

spevka.

10. člen
Akt o razpisu referenduma brez priloge se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o razpisu
referenduma s prilogo se objavi tudi na krajevno običajen
način najkasneje petnajst dni pred izvedbo referenduma.

Št. 00603-0001/01
Sevnica, dne 31. julija 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

4116. Odlok o spremembah zazidalnega načrta
stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 40/99) je Občinski svet občine
Šentjur pri Celju na 24. redni seji dne 26. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah zazidalnega načrta stanovanjske

cone III/1 Šentjur pri Celju

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe zazidalnega

načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju, ki ga je pod
št. proj. 555/01 v septembru 2001 izdelal Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje in je sestavni del tega odloka.

2. člen
V 2. členu odloka se na koncu člena doda besedilo:
»Opis meje območja sprememb ZN poteka (vse parce-

le so k.o. Šentjur):
– območje A:
na severu: po severnem robu parcele 237/2,
na vzhodu: po zahodnih robovih parcel 238/1, 240/

27, 240/26, 236/13 in 240/25,
na jugu: po južnem robu parcele 235/2,
na zahodu: po vzhodnem robu parcele 1366/1;
– na območju B:
na severu in vzhodu: po robu parcele 242/1,
na jugu:   po severnem robu parcele 242/10,
na zahodu:   po vzhodnem robu parcele 251/1.
Območje A obsega parcele št. 237/2, 237/1, 236/1,

236/8, 236/10, 236/12, 236/5, 236/4, 236/3, 236/2
in 235/2, k.o. Šentjur, v celoti in meri 4683 m2.
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Območje B obsega parcele, št. 240/21, 240/13,
240/2 in 242/9, k.o. Šentjur, v celoti in meri 1621 m2.«

3. člen
V besedilu točke 1 v 4. členu odloka se določba »št.

6–19« spremeni v »št. 11–19«.
V besedilu točke 2 v 4. členu odloka se določba »št.

1–19« spremeni v »št. 11–19«.
V besedilu točke 3 v 4. členu odloka se določba »št.

20–38« spremeni v »št. 20–25 in 29–38«.
Na koncu 4. člena odloka se dodajo nove 5., 6., 7. in

8. točka, ki se glasijo:
»5. Predvidena je gradnja štirih stanovanjskih objektov

– varovanih stanovanj (objekti št. 1–4) z naslednjimi pogoji:
– maksimalne tlorisne dimenzije bodo 18,90 x

13,92 m (vključno z izzidki in balkoni) + nadstrešnica za
parkiranje osebnih vozil 13,20 x 6 m,

–  etažnost: stanovanjski del delno vkopana klet, pritli-
čje in izkoriščeno podstrešje, nadstrešnica, pritličje.

6. Predvidena je gradnja treh stanovanjskih objektov –
varovanih stanovanj (objekti št. 26–28) z naslednjimi pogoji:

– maksimalne tlorisne dimenzije bodo 15,90 x 12,35
m (vključno z izzidki in balkoni),

– etažnost: pritličje in izkoriščeno podstrešje.
7. za objekte pod točkama 5 in 6 veljajo naslednji

pogoji za:
– streho: simetrična dvokapnica z večjimi centralno

lociranimi frčadami, naklona od 35–40°,
– arhitektonsko oblikovanje: streha bo simetrična dvo-

kapnica z večjimi centralno lociranimi frčadami, naklona
od 35–40°. Tlorisna zasnova bo pravokotna z izzidki pri
vhodnem delu in za stopnišče. Na zadnji strani bodo balko-
ni s stebri do tal. Vhodni del bo poudarjen s členitvijo
fasade in večjo frčado na strešnem delu, ki bo služila tudi
kot nadstrešek nad vhodom. Fasade so lahko obdelane z
ometom v različnih svetlih pastelnih tonih v kombinaciji z
lesom, členjene bodo z večjimi zasteklenimi površinami.
Kritina bo opečna ali njej podobna kritina po barvi in tek-
sturi,

– zunanja ureditev: dovozni priključki do objektov 1–4
bodo izvedeni iz zahodne smeri z javne poti. Izvedeni bodo v
širini nadstrešnice za parkiranje v pritlični etaži objekta, bo-
do tlakovani. Dostopi bodo prav tako iz zahodne smeri. Do
objektov št. 26–28 bodo dostopi iz dovozne ceste na vzho-
dni strani. Za potrebe parkiranja bo med objekti in dovozno
cesto izveden parkirni prostor (skupaj 17 parkirnih mest).

Okolice objektov bodo zatravljene, zasajene z okrasni-
mi grmovnicami in nizkim drevjem. Zemljišča na nagnjenem
terenu bodo urejena v obliki teras.

Pri zunanji ureditvi celotnega območja je možna tudi
gradnja opornih zidov med posameznimi funkcionalnimi zem-
ljišči, kadar to narekuje konfiguracija terena.

8. Za objekte navedene pod točkama 5 in 6 veljajo
naslednje tolerance:

– gradnja objektov manjših dimenzij kot so določene
maksimalne dimenzije,

– gradnja nadstrešnic za parkiranje osebnih vozil do
maksimalnih dimenzij 13,20 x 9,55 m (poravnano s stano-
vanjskim objektom) ob upoštevanju v ZN določenega odmi-
ka od ceste,

– manjša sprememba višinskih kot objektov glede na
konfiguracijo terena ob zakoličbi objektov oziroma zaradi
spremenjenih pogojev geološko geomehanskega poročila.«

4. člen
Sprememba ZN stanovanjske cone III/1 Šentjur pri

Celju so stalno na vpogled na Občini Šentjur pri Celju,

Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora in gospodar-
ske javne službe.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-89/01-100
Šentjur, dne 26. novembra 2001

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

ŠENTJUR

4117. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini
Šentjur

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Ura-
dni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 15. člena statuta Obči-
ne Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je
Občinski svet občine Šentjur na 30. seji dne 16. 9. 2002
sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

lokalne volitve 2002 v Občini Šentjur

1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini
Šentjur.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

3. člen
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo

preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini.

Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stro-
škov volilne kampanje v višini 60 tolarjev na dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o zbra-
nih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
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5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na dobljen glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

6. člen
Organizator volilne kampanje za člana občinskega sve-

ta ali župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati
občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Šentjur v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih
in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu
svetu in računskemu sodišču.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 008-7/02-100
Šentjur, dne 16. septembra 2002.

Župan
Občine Šentjur

Jurij Malovrh l.r.

4118. Odlok o dopolnitvI odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ZN industrijska cona
Šentjur

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) ter na podlagi 15. člena statuta
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02)
je Občinski svet občine Šentjur na 30. seji dne 16. 9.
2002 sprejel

O D L O K
o dopolnitvI odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o ZN industrijska cona
Šentjur

1. člen
V odloku o ZN industrijska cona Šentjur (Uradni list RS,

št. 37/97) se v 9. členu doda nov odstavek:
»Pri načrtovanju posegov za območja predvidenih širi-

tev Alposa (E1, E2 in A) v industrijski coni Šentjur, se morajo
upoštevati zaključki in ukrepi, ki so zahtevani v projektu
Hidravlična presoja visokih voda Voglajne v območju Indus-
trijske cone Šentjur, od načrtovanega nadvoza na cesti Šen-
tjur – Planina do izliva Kozarice in Pešnice v Voglajno –
dodatek, št. proj. 126/01-b, ki ga je izdelalo projektivno
podjetje Hidrosvet d.o.o. Celje.

2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 352-25/01-130
Šentjur, dne 16. septembra 2002.

Župan
Občine Šentjur

Jurij Malovrh l. r.

ŠKOCJAN

4119. Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Škocjan

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Ura-
dni list RS, št. 37/99, 51/01), je Občinski svet občine
Škocjan na 36. redni seji dne 30. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Škocjan

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo: namen, upravičenci, upra-

vičeni stroški, pogoji in merila za dodelitev proračunskih
sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja na območju Občine Škocjan.

2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Občini Škocjan se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proraču-
nu za tekoče leto.

3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Občini Škocjan so predvidena za naslednje namene:
– preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohra-

njanju poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo v občini,

– spodbujanju pašno–kosnega in okolju ter živalim pri-
jaznega sistema reje domačih živali,

– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega
varstva domačih živali in rastlin,

– regresiranju umetnega osemenjevanja krav, telic,
svinj in kobil iz kmečke reje,

– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene za-
ščite čebel,

– izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativ-
nih poljščin in ugodilk v kolobar,

– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– testiranju škropilnic, pršilnikov in silažnih kombanjev,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencional-

nega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekolo-
ško usmerjeno kmetovanje,
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– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmeti-
jah,

– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastruktu-
re,

– nakupu kmetijskih zemljišč,
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega

in regionalnega značaja,
– sofinanciranju poskusov in raziskovalne dejavnosti

na področju kmetijstva oziroma podeželja,
– sofinanciranju posameznih ukrepov, katerih namen

je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v
kmetijstvu,

– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,

– podpori ukrepom varovanja kulturne krajine in ohra-
njanju krajinske in biotske pestrosti na podeželju,

– sofinanciranju obnove naravne in kulturne dediščine
na podeželju,

– pospeševanju društvene dejavnosti s področja kme-
tijstva,

– prireditvam in sejmom, povezanim s promocijo kme-
tijstva in podeželja,

– drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju razvoja
kmetijstva in podeželja, ki so v skladu s 36. členom zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00).

4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje s

stalnim prebivališčem v Občini Škocjan in pravne osebe –
društva s sedežem v Občini Škocjan (za ukrep »pospeševa-
nja društvene dejavnosti«).

Ukrepi, ki so vezani na zemljišča, se uveljavljajo za
zemljišča, ki ležijo na območju Občine Škocjan in zemljišča,
ki ležijo v katastrskih občinah, ki mejijo na Občino Škocjan
(to so: k.o. Krsinji Vrh, k.o. Zbure, k.o. Gorenja vas, k.o.
Bela Cerkev, k.o. Površje, k.o. Gradišče).

5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Občini Škocjan se dodeljujejo upravičencem v obliki sub-
vencij, plačil storitev in investicijskih odhodkov.

6. člen
Upravičenci lahko začnejo s postopkom za pridobitev

sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih bo Občina Škoc-
jan objavila v obliki javnega razpisa na oglasni deski občine
oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa
v javnih občilih. Razpis mora vsebovati:

– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci pri-

ložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
Razpis in s tem višino sredstev za posamezne namene

sprejme občinski svet na predlog župana. Osnutek predlo-
ga oblikuje odbor za kmetijstvo občinskega sveta.

Ukrepi, za katere se bodo dodelila sredstva, se določi-
jo za vsako leto posebej in ni nujno, da so to vsi ukrepi, ki so
vsebovani v tem odloku, kar je odvisno od strategije razvoja
kmetijstva v Občini Škocjan in od razpoložljivih proračunskih
sredstev.

V primeru, da glede na število prispelih vlog za posa-
mezni namen, ni dovolj planiranih sredstev za tisti namen,
velja načelo sorazmernega znižanja višine pomoči.

7. člen
Upravičenec mora pri vsakem ukrepu podati pisno izja-

vo, da za isti namen ni prejel sredstev iz državnega proraču-
na ali mednarodnih virov. Če pa je takšna sredstva prejel, pa
mora v izjavi navesti kateri so ti nameni in priložiti ustrezno
dokumentacijo (vlogo za državna sredstva ali mednarodne
vire oziroma odločbo o dodelitvi takšnih sredstev) (v nadalje-
vanju: klavzula o komulaciji).

8. člen
Upravičenec je upravičen do pomoči iz razpisanih ukre-

pov, če gre za nujno pomoč brez katere ni mogoč obstoj
kmetijskega gospodarstva.

II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Spodbujanje pašno–kosnega izkoriščanja travne

ruše v okolju ter živalim prijaznim sistemom reje domačih
živali.

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščanja kmetijskih

površin z rejo domačih živali na območju Občine Škocjan s
ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in izgled
kulturne krajine. Z živalim prijazno rejo (sonaravno rejo do-
mačih živali) se postopoma vzpostavlja naravni krogotok na
kmetiji, zmanjšuje obremenjevanje tal in voda ter zagotavlja-
jo zdrava in kakovostna živila živalskega izvora, kar ima ugo-
den dolgoročni vpliv na prehrano in zdravje potrošnikov.

Višina pomoči:
– do 10.000 SIT/ha za gorsko–višinsko območje in

strme kmetije,
– do 5.000 SIT/ha za gričevnato–hribovito območje,

kraško območje in druga območja z omejenimi dejavniki,
– do 3.000 SIT/ha za nižinsko območje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– je opredelitev kmetije na podlagi elaborata »Obmo-

čja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji«
(v skladu s 110. členom zakona o kmetijskih zemljiščih,
Uradni list RS, št. 59/96, 31/98, 68/00) v kraško, nižin-
sko, hribovito–gričevnato, gorsko–višinsko območje in str-
me kmetije,

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz ka-
tere je razvidna/o:

– obtežba v mejah 0,5 – 1,9 GVŽ/ha,
– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih površin: traj-

nega travinja in pašnikov,
– krmne površine morajo biti v tekočem letu najmanj

dvakrat pokošene ali popašene (izjava),
– poraba na kmetiji pridelane krme za lastne živali (izja-

va),
– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta ali dobre kme-

tijske prakse gnojenja (izjava),
– klavzula o komulaciji (izjava),
– izjava upravičenca, da bo kmetoval na območju s

težjimi pridelovalnimi razmerami vsaj 5 let po prvem plačilu
izravnalnega nadomestila in da uporablja običaje dobre kme-
tijske prakse, ki so združljive s potrebo po varovanju okolja
in ohranjanju podeželja zlasti s trajnostnim kmetovanjem
(izjava).

Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov zaradi ročne košnje, nabave

gnojil in semena, nabava goriva za košnjo.
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1.2. Preventivni ukrepi na področju zdravstvenega var-
stva živali

Namen ukrepa:
Je s pospeševanjem preventivnega zdravljenja živali

izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem
proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah. Na-
men ukrepa je omogočanje delovanja veterinarske službe za
določen čas, in sicer za eno uro prisotnosti v ambulanti za
območje Občine Škocjan.

Višina pomoči:
Je sofinanciranje do 50% stroškov zdravstvenega var-

stva živali.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Pomoč dodeli Občina Škocjan na osnovi izstavljenega

računa Veterine d.o.o. Novo mesto za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Delno povračilo stroškov dela veterinarja za tekoče

leto.
1.3. Regresiranje umetnega osemenjevanja krav, telic,

svinj in kobil iz kmečke reje
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je izboljšati prirejo mleka in mesa na

kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov ter s
tem izboljšati vrednost črede in vodenje selekcije.

Višina pomoči:
Sofinancira se pripust:
– goveje plemenice do 4.000 SIT oziroma do 50%

stroškov osemenjevanja,
– plemenske svinje do 4.000 SIT oziroma do 50% stro-

škov osemenjevanja,
– plemenske kobile do 4.000 SIT oziroma do 50%

stroškov osemenjevanja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenci – kmetje predložijo kopije pripustnih li-

stov živali za tekoče leto ali original račun o nabavi semena
za tekoče leto,

– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov osemenjevanja za tekoče leto.
1.4. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene

zaščite čebel
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni če-

bel (preventivni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva
zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pes-
trosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem
medovitih rastlin).

Višina pomoči:
– do 50% stroškov zdravljenja čebel.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci do subvencij so fizične osebe oziroma

čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– original račun za zdravila, ki se nanašajo na zdrav-

stveno zaščito čebel, ki glasi na tekoče leto,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov računa za tekoče leto, zaradi

izboljšanja preventive, kar izvede usposobljena in poobla-
ščena oseba.

2. Rastlinska pridelava
2.1. Podpora kmetovanju na območjih z omejenimi

možnostmi za kmetovanje.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je podpora kmetovanju na območju z

omejenimi možnostmi za kmetovanje. Ukrep je namenjen

ohranitvi tradicionalnega izgleda kulturne krajine in ohrani-
tvi njivskih površin. V območje z omejenimi možnostmi za
kmetovanje ne spadajo vasi: Grmovlje, Hudenje in Zavi-
nek.

Ukrep je naravnan v trajnostno in okolju prijazno kme-
tovanje z upoštevanjem načel načrtnega gnojenje in varstva
rastlin, ko gnojimo in škropimo v tistih morfoloških fazah, ko
bodo rastline dodana sredstva najboljše izkoristile. Omejena
in evidentirana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev
pomeni manj stroškov za gnojila in škropiva, za obdelovanje
tal in oskrbo posevkov in ima za posledico zmanjševanje
negativnih vplivov kmetijstva na okolje in s tem zagotavljanje
biotske raznovrstnosti v kmetijstvu. Posreden vpliv oziroma
namen ukrepa je obogatiti prehrano z rastlinskimi beljakovi-
nami in izboljšati zdravje potrošnikov.

Višina pomoči:
– sofinancira se do 7.000 SIT/ha njiv pod poljščinami

oziroma vrtninami (po definiciji so poljščine vse kmetijske
rastline, ki jih pridelujemo na njivah).

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– površine (njive), na katerih se ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 1 ha

njiv,
– upravičenec je dolžan pripraviti gnojilni načrt ali po-

dati izjavo o dobri kmetijski praksi gnojenja, ki jo mora upoš-
tevati na celotni kmetiji (izjava),

– izjava o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na podla-
gi prognoze,

– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov zaradi nabave semena, gnoji-

la, zaščitnih sredstev, pogonskega goriva.
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in

nakupa mrež proti toči ter analiz zemlje in krme.
Namen ukrepa:
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna

raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženo-
sti tal in okolja. Namen nakupa mrež proti toči je zaščita
pridelkov pred elementarnimi nesrečami na področju vseh
panog rastlinske pridelave. Analiza zemlje se sofinancira s
ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega doda-
janja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Z
načrtno usmerjenim gnojenjem zmanjšujemo onesnaževa-
nje okolja in podtalnice. Analiza krme služi kot podlaga za
izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kate-
gorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka
plemenskih živali.

Višina pomoči:
– sofinanciranje stroškov za testiranje škropilnic in pr-

šilnikov, do 100%,
– sofinanciranje stroškov za nakup mreže proti toči, do

10%,
– sofinanciranje stroškov za analizo zemlje in krme, do

50%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– original račun za testiranje škropilnic in pršilnikov, ki

glasi na tekoče leto,
– original račun za nakup mreže proti toči, ki glasi na

tekoče leto,
– original račun za analizo zemlje in krme, ki glasi na

tekoče leto,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov za testiranje škropilnic in pršil-

nikov, za nakup mreže proti toči ter analizo zemlje in krme.
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3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kme-
tijah.

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih de-

javnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih
proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov
v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obse-
gu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 46/01).

Višina pomoči:
– sofinancira se do 12% upravičenih stroškov celotne

investicije za izdelavo projektne dokumentacije za naložbe v
klanje živali in predelavo mesa na kmetiji, predelavo mleka,
turizem na kmetiji ter ostale dopolnilne dejavnosti v skladu z
zakonom.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je

kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo z osnovnimi podatki o prosilcu, terminskim

planom izvedbe oziroma dokončanja investicije ter finančno
konstrukcijo investicije,

– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– original račun za izdelavo projektne dokumentacije,

ki mora biti izdan v tekočem letu,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za grad-

njo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za
adaptacijo objekta), če je že izdano,

– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,

– izjavo o obvezni registraciji dejavnosti v času enega
leta po zaključeni investiciji,

– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumen-

tacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu
(upravičeni stroški celotne investicije: stroški zemeljskih,
gradbenih in obrtniških del, nabava opreme za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti in turizma na kmetiji).

4. Podpora preusmeritvam (prestrukturiranju) kmetij.
4.1. Spodbujanje preusmerjanja kmetij v integrirano

pridelavo oziroma predelavo hrane.
Namen ukrepa:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz

konvencionalne v integrirano pridelavo vseh kmetijskih kul-
tur. Integrirana predelava je uporaba metod in postopkov
integriranega načina kmetijske dejavnosti. Imtegriran način
kmetijske dejavnosti je uravnotežena uporaba agrotehničnih
ukrepov, ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekolo-
ških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem imajo pri enakem
gospodarskem učinku naravni ukrepi prednost pred fitofar-
macevtskimi, veterinarsko-farmacevtskimi in biotehnološki-
mi ukrepi.

Višina pomoči:
– kritje do 70% stroškov kontrole integrirane pridelave

zelenjave, sadja, grozdja in vina,
– kritje do 50% stroškov izobraževanja nosilcev integri-

rane pridelave in predelave.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo, da je kmetija vključena v kontrolo integrira-

ne pridelave in certifikat,
– original račun stroškov kontrole integrirane pridelave

zelenjave, sadja, grozdja in vina, ki je izdan v tekočem letu,
– kopija katastrskega načrta,
– posestni list ali zakupna pogodba,

– original račun stroškov izobraževanja, ki je izdan v
tekočem letu,

– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov računa kontrole integrirane

pridelave in računa izobraževanja nosilcev integrirane pride-
lave in predelave, za tekoče leto.

4.2. Spodbujanje ekološkega kmetovanja.
Namen ukrepa:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz

kovencionalnega v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– kritje do 100% stroškov kontrole ekološke pridelave,

ki se izvede na kmetiji 1x letno,
– kritje do 50% stroškov izobraževanja za ekološko

kmetovanje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij

in certifikat,
– kmetija oziroma nosilec pridelave vključen v Združe-

nje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele kra-
jine,

– kmetija vključena v kontrolo najmanj 3 leta od preje-
ma zadnje podpore,

– original račun stroškov kontrole ekološke pridelave
zelenjave ali sadja v tekočem letu, ki glasi na tekoče leto,

– kopija katastrskega načrta,
– posestni list ali zakupna pogodba,
– original račun stroškov izobraževanja, ki glasi na te-

koče četo,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov računa kontrole ekološke pri-

delave in računa izobraževanja za ekološko kmetovanje, vse
za tekoče leto.

4.3. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbuditi uvajanje sodobnih tehno-

logij na kmetijah in izboljšati kakovost tehnološke opreme s
ciljem zmanjšanja stroškov pri pridelavi hrane. Prednost pri
dodeljevanju nepovratnih sredstev imajo upravičenci, ki jim
je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir pridobiva-
nja dohodka, in sicer za sofinanciranje tehnološke posodo-
bitve kmetije.

Višina pomoči:
– sofinancira se do 12% upravičenih stroškov celotne

investicije za izdelavo projektne dokumentacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o pred-

videni investiciji,
– investicijski program in poročilo o že izvedenih delih

z izvirniki računov,
– veljavno gradbeno dovoljenje oziroma odločba o pri-

glasitvi del (v primeru novogradnje ali adaptacije) – če je že
izdano,

– original račun o izdelavi projektne dokumentacije, ki
mora biti izdan v tekočem letu,

– prosilec ni upravičen do nepovratnih sredstev za isto
investicijo po izdelanem projektu v obdobju 5 let od prvega
prejema sredstev s strani občine,

– starost nosilca dejavnosti do 50 let,
– dokazilo o lastništvu kmetije (ZK izpisek),
– ustrezna izobrazba kmetijske smeri ali druge ustrez-

ne izobrazbe,
– potrdilo ZPIZ o zavarovanju iz naslova kmetijske de-

javnosti,
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– fotokopija osebnega dokumenta,
– izjava nosilca, da bo predmetno dejavnost opravljal

še najmanj 5 let,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumen-

tacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu
(upravičeni stroški celotne investicije: stroški zemeljskih,
gradbenih in obrtniških del, nabava opreme).

4.4. Ureditev gnojišč in greznic v skladu s predpisi
uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
(Uradni list RS, št. 68/96, 35/01).

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnoj-

ničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njimi
neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin
(tla, voda) v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93, 1/96) ter predpisi uredbe o vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96,
35/01).

Višina pomoči:
– sofinancira se do 12% upravičenih stroškov celotne

investicije za izdelavo projektne dokumentacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o pred-

videni investiciji,
– original račun o izdelavi projektne dokumentacije, ki

mora biti izdan v tekočem letu,
– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi

del – če je že izdano,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumen-

tacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu
(upravičeni stroški celotne investicije: stroški zemeljskih,
gradbenih in obrtniških del.

5. Ureditev kmetijskih zemljišč
5.1. Manjša zemeljske dela, ki ne pomenijo posega v

prostor – male agromelioracije.
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo ma-

njših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor kot so:
ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje,
krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena,
odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč,
izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kme-
tijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150 m2 ter druga
manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti
tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči:
Ureditev kmetijskih zemljišč se sofinancira do višine

200.000 SIT/ha in sicer do 40% upravičenih stroškov inve-
sticije. Pri ureditvi pašnikov se subvencionira postavitev pa-
šnika na novo do višine 40.000 SIT/ha in obnova obstoje-
čega pašnika, starejšega od 10 let, do 20.000 SIT/ha.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo, da znaša minimalna površina pašnika 2 ha

na kmetijo,
– kopija katastrskega načrta,
– posestni list ali zakupno pogodbo,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetoval-

na služba,
– original račun o opravljenih strojnih delih oziroma

originalni račun o nabavi materiala za izgradnjo pašnika, ki
glasi na tekoče leto,

– odločbo o priglasitvi del (za vodna zajetja),

– soglasje zavoda za gozdove pri posegih na gozdna
zemljišča,

– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov ureditve kmetijskih zemljišč

(zemeljska dela, strojne ure) in ureditve pašnikov (zemeljska
dela, strojne ure, nabava kolov, žic, pastirjev) za tekoče
leto.

5.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč.
Namen ukrepa:
Sofinancira se medsebojna menjava kmetijskih zem-

ljišč po 45. in 46. členu zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96) z namenom zaokrožitve posestvi
in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči:
Sofinancirajo se stroški postopka izvedbe zamenjave

parcel, in sicer do 50% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota

Novo mesto, oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpi-

sek,
– original račune stroškov, nastalih pri izvedbi pravne-

ga posla (medsebojne menjave kmetijskih zemljišč), ki mo-
rajo glasiti na tekoče leto,

– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave pogodbe, notarske

overitve, plačila takse in vpisa v zemljiško knjigo, za tekoče
leto.

5.3. Nakup kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je nakup kmetijskih zemljišč velikosti z

namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne
sestave zlasti tistih kmetij, katerim kmetovanje pomeni edini
vir preživljanja.

Višina pomoči:
Sofinancirajo se stroški postopka pravnega posla, in

sicer do 50% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– potrdilo o statusu kmeta,
– odločba o zaščiteni kmetiji,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– pogodba o prometu zemljišča, sklenjena v obdobju

enega leta od sklenitve posla,
– odločba/potrdilo upravne enote o pridobitvi zemljišča,
– original račune stroškov, nastalih pri izvedbi pravne-

ga posla (medsebojne menjave kmetijskih zemljišč), ki mo-
rajo glasiti na tekoče leto,

– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave pogodbe, notarske

overitve, plačila takse in vpisa v zemljiško knjigo, za tekoče
leto.

5.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovo-
ljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih
namakalnih sistemov.

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kme-

tijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave,
zlasti pridelave vrtnin.
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Višina pomoči:
Sofinancira se priprava projektne dokumentacije, in

sicer do 12% upravičenih stroškov celotne investicije za
izdelavo projektne dokumentacije.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje

poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina nama-
kanja),

– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvi-
denih za namakanje),

– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano o uvedbi melioracije,

– dovoljenje za izkoriščenje vodnega vira Ministrstva za
okolje in prostor,

– original račun stroškov idejnega projekta oziroma hi-
drološke študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,
ki glasi na tekoče leto,

– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumen-

tacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu
(upravičeni stroški celotne investicije: stroški zemeljskih,
gradbenih in obrtniških del, nabava opreme).

6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Priprava projektov na področju kmetijstva.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave razvojno na-

ravnanih projektov na področju kmetijstva (npr. priprava raz-
vojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva na obmo-
čju občine…). Naročnica teh projektov je lahko le Občina
Škocjan, izdelovalec pa je zunanja usposobljena oseba.

Višina pomoči:
– projekt se financira v višini 100% izdelave projekta.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogodba o sofinanciranju, sklenjena med občino in

nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– finančna konstrukcija,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
Upravičenci:
So izbrani strokovno usposobljeni izvajalci.
Upravičeni stroški:
Povračilo stroškov izdelave projektov za tekoče leto.
6.2. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sa-

dnih vrtov.
Namen financiranja:
Sofinancira se izvedba projekta oživitev travniških sa-

dovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve
Občine Škocjan v:

– oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje
novih,

– odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi
in prodaji sadja na domu,

– ohranjanja kulturne krajine in podeželja.
Višina pomoči:
– sofinancira se vrednosti izdelave projektne dokumen-

tacije, in sicer do 12% upravičenih stroškov celotne investi-
cije za izdelavo projektne dokumentacije.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogoji za vključitev v projekt so določeni v pogodbi,

sklenjeni med Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in
Občino Škocjan,

– pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna povr-
šina obnove 30 arov,

– dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim
vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziro-
ma nosilcev projekta.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– posestni list,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških izdelave projektne dokumentacije,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oziro-

ma nosilcev projekta,
– original račun stroškov izdelave projektne dokumen-

tacije, ki mora glasiti na tekoče leto,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumen-

tacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu
(upravičeni stroški celotne investicije: stroški zemeljskih del
in nabava sadik).

7. Sofinanciranje CRPOV
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo za izvedbo razvojnih projektov

celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV. Sofi-
nancirajo se izvedbena dela na območju projekta CRPOV.

Višina pomoči:
– sofinancira se do 12% upravičenih stroškov celotne

investicije za izdelavo projektne dokumentacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program;

lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del),
– za isto ali drugo investicijo sme isti prosilec kandidi-

rati šele po preteku 5 let od zadnjega prejema sredstev iz
tega naslova.

Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izjava o opravljanju predmetne dejavnosti še najmanj

5 let od zaključka investicije,
– predložitev originalnega računa za izdelavo projektne

dokumentacije, ki je izdan v tekočem letu,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičenci:
So kmetje, društva in druge fizične ter pravne osebe, ki

so predvidene kot nosilke izvedbenega programa po projek-
tu CRPOV.

Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumen-

tacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu
(upravičeni stroški celotne investicije – adaptacij in novogra-
denj: stroški zemeljskih, gradbenih in obrtniških del, nabava
opreme).

8. Zavarovanje proti naravnim nesrečam in neugodnim
vremenskim razmeram v kmetijstvu.

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri

intenzivni proizvodnji kmetijskih kultur za zavarovanje proti
naravnim nesrečam (potres, plaz, udor, poplava) ter neugo-
dnim vremenskim razmeram (pozeba-zmrzal, toča, suša).

Višina pomoči:
– sofinanciranje do 40% stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– original potrdilo o plačilu zavarovalne premije, ki mo-

ra glasiti na tekoče leto,
– posestni list ali zakupna pogodba,
– mnenje svetovalne službe,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov plačila zavarovalne premije za

tekoče leto.
9. Izobraževanje in društvene dejavnosti.
9.1. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij.
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Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju

učencev kmetijskih programov srednjega strokovnega in po-
klicnega šolstva kmetijske šole, ki so predvideni za nasle-
dnike kmetij. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci,
katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti
in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.

Višina pomoči:
– 30.000 SIT/učenca na šolsko leto.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik

kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije,
– potrdilo o višini prejemanja druge štipendije (če jo

prosilec prejema),
– fotokopija odločbe o dohodnini za preteklo leto star-

šev oziroma skrbnikov,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izobraževanja učenca.
9.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev.
Namen ukrepa:
Sofinancirajo se dejavnosti in programi oziroma izvede-

ne aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, ki
so neprofitna in ne opravljajo komercialne dejavnosti – gre
za podpiranje delovanja osnovnih društvenih dejavnosti.

Višina pomoči:
– sofinancira se finančno ovrednoteni program, in si-

cer do 60.000 SIT/leto za društva s sedežem v Občini
Škocjan in do 30.000 SIT/leto za društva s sedežem izven
Občine Škocjan.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,

potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva.
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov za osnovno delovanje društva za

tekoče leto, in sicer za: izobraževanje članov društva, za pred-
stavitve društva z izvedbo postavitve stojnice na sejmih, prikaz
tradicionalnih kmečkih opravil, nabava noš in drugih tipičnih
kmečkih oblačil, nabava opreme potrebne za kmečka opravila.

9.3. Programi izobraževanja kmetov.
Namen ukrepa:
Pri programih izobraževanja kmetov se sofinancirajo

programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in osta-
lih izvajalcev kot so: usposabljanje za posamezne vrste
dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusme-
ritev pridelave – preusmerjanja kmetij v integrirano pridela-
vo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega kmetova-
nja, usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih tehno-
logij, tečaji higienskega minimuma in izvedba ostalih stro-
kovnih predavanj in seminarjev in strokovnih ekskurzij.

Višina pomoči:
Sredstva se upravičencem zagotavljajo v obliki sofinan-

ciranja za plačilo honorarjev predavateljem, za stroške iz-
vedbe seminarjev, tečajev, demonstracijskih poskusov in
izvedbo strokovnih ekskurzij, in sicer do 100% stroškov
izobraževanja oziroma največ do 100.000 SIT na obliko
izobraževanja.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga za sofinanciranje s predloženim finančno ovre-

dnotenim programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z
ustreznimi dokazili.

Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izobraževanja kmetov v teko-

čem letu.

III. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan sprem-
lja in preverja občinska uprava.

Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obresti, ki se obra-
čunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev v
primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko uporabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-0001/02
Škocjan, dne 5. avgusta 2002.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

TIŠINA

4120. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Tišina

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) je Občinski svet občine
Tišina na 2. izredni seji dne 26. 8. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Tišina

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave sez-
nama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične

in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta
1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

Upravičenci do vračila so lahko tudi pravni nasledniki
fizičnih in pravnih oseb iz prejšnjega odstavka, ki izkažejo
svojo pravno nasledstvo.
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3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

4. člen
Komisija skupaj s predstavniki vaških odborov pripravi

seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomuni-
kacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s
katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne
fizične osebe.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoš-
tevanju določb 4. člena zakona.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičen-
ca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon.

8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-21/02
Tišina, dne 4. septembra 2002.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

VIPAVA

4121. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Vipava za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 97. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99)
je Občinski svet občine Vipava na 36. redni seji dne 19. 9.
2002 sprejel

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

za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vipava za leto

2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višine pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna občinske uprave na ravni pod-

skupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

v tisoč tolarjev

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 597.458
Tekoči prihodki (70+71) 373.121

70 Davčni prihodki 281.897
700 Davki na dohodek in dobiček 220.000
703 Davki na premoženje 9.567
704 Domači davki na blago in storitve 52.330
706 Drugi davki

71 Nedavčni prihodki 91.224
710 Udeležba na dobičku

in dohodki od premoženja 84.322
711 Takse in pristojbine 3.860
712 Denarne kazni 100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 800
714 Drugi nedavčni prihodki 2.142

72 Kapitalski prihodki 18.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 9.600
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč

in materialnega premoženja 9.000
73 Prejete donacije 10.303

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.600
731 Prejete donacije iz tujine 8.703

74 Transferni prihodki 195.434
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 195.434

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 708.391
40 Tekoči odhodki 146.835

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 29.230
401 Prispevki delodajalcev

za socialno varnost 5.104
402 Izdatki za blago in storitve 108.238
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve 4.263

41 Tekoči transferi 238.773
410 Subvencije 3.500
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom 141.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 27.182
413 Drugi tekoči domači transferi 66.891
414 Tekoči transferi v tujino

42 Investicijski odhodki 294.921
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 294.921

43 Investicijski transferi 27.862
430 Investicijski transferi 27.862

III. Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj) 110.933

B) Račun finančih terjatev in naložb
Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih
deležev (750+751+752) 39.230

75 Prejeta vračila danih posojil 39.230
750 Prejeta vračila danih posojil 30
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751 Prodaja kapitalskih deležev 38.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije 1.200

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442) 370

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 370
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

privatizacije 370

VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) 38.860

C) Račun financiranja
Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

VII. Zadolževanje (500) 35.000
50 Zadolževanje 35.000

500 Domače zadolževanje 35.000

VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga

550 Odplačila domačega dolga

IX. Sprememba stanja sredstev
na računu (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.) -37.073

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.) 72.073

XI. Neto financiranje (VI. +X.) 110.933

Splošni del proračuna vseh desetih krajevnih skupnosti na
ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun leta 2002
Skupina/podskupina kontov v tisoč tolarjev

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 35.106
Tekoči prihodki (70+71) 4.215

70 Davčni prihodki -
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve -
706 Drugi davki -

71 Nedavčni prihodki 2.126
710 Udeležba na dobičku

in dohodki od premoženja 2.090
711 Takse in pristojbine -
712 Denarne kazni -
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 36
714 Drugi nedavčni prihodki

72 Kapitalski prihodki 2.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 2.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč

in materialnega premoženja
73 Prejete donacije 5.515

730 Prejete donacije iz domačih virov 5.515
731 Prejete donacije iz tujine -

74 Transferni prihodki 25.465
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 25.465

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 38.014
40 Tekoči odhodki 10.572

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim -
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost -
402 Izdatki za blago in storitve 10.572

403 Plačila domačih obresti -
409 Rezerve -

41 Tekoči transferi 790
410 Subvencije -
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom -
412 Transferi neprofitnim organizacijam in

ustanovam 790
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

42 Investicijski odhodki 26.652
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 26.652

43 Investicijski transferi -
430 Investicijski transferi

III. Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj) 2.908

C) Račun financiranja
Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

VII. Zadolževanje (500) –
50 Zadolževanje

500 Domače zadolževanje

VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga

550 Odplačila domačega dolga

IX. Sprememba stanja sredstev
na računu (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.) -2.908

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.) -2.908

XI. Neto financiranje (VI. +X.) -2.908

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki za izvedbo razvojnega projekta ocene ener-

getskega potenciala vetra.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamezne-
ga področja proračunske porabe v posebnem delu proraču-
na.

Župan najkasneje septembra in konec leta poroča ob-
činskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in
njegovi realizaciji.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika, od tega:

1. v letu 2003 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
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in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 10%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

2,566.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
550.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

7. člen
Občinski svet lahko dolžniku s posebnim sklepom dolg

odpiše oziroma delno odpiše obveznost plačila dolga, če
dolžnik dolga ni sposoben plačati zaradi težkih socialnih ali
zdravstvenih razmer oziroma, če bi bili stroški izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja, se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 30,000.000 tolarjev.

Občina se v letu 2002 zadolži na podlagi prvega od-
stavka 17. člena zakona o financiranju občin za investicijo
adaptacija šole in izgradnja telovadnice podružnične šole
Podnanos.

5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu

2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v ura-

dnem glasilu občin.

Št. 40302-1/2002-8
Vipava, dne 5. februarja 2002.

Župan
Občine Vipava

Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

4122. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vipava

Na podlagi prvega odstavka 133. člena statuta Občine
Vipava (Uradni list RS, št. 54/02) je Občinski svet občine
Vipava na 36. redni seji dne 19. 9. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
statuta Občine Vipava

1. člen
V statutu Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02) se

5. točka drugega odstavka 2. člena spremeni tako, da se
glasi:

»5. a) KS LOŽE, ki obsega naselje Lože
5. b) KS MANČE, ki obsega naselje Manče.«

2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 01502-2/02
Vipava, dne 19. septembra 2002.

Župan
Občine Vipava

Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

4123. Odlok o določitvi števila članov sveta KS Lože in
KS Manče in o določitvi volilnih enot

Na podlagi tretjega odstavka 60. člena statuta Občine
Vipava (Uradni list RS, št. 54/02) je Občinski svet občine
Vipava na 36. redni seji dne 19. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov sveta KS Lože
in KS Manče in o določitvi volilnih enot

1. člen
S tem odlokom se določijo število članov sveta Kra-

jevne skupnosti Lože in Krajevne skupnosti Manče ter
določijo volilne enote za volitve v oba sveta krajevnih
skupnosti.

2. člen
Svet krajevne skupnosti Lože šteje sedem članov.
Člane Sveta krajevne skupnosti Lože izvolijo krajani s

stalnim prebivališčem v Ložah.

3. člen
Svet krajevne skupnosti Manče šteje sedem članov.
Člane Sveta krajevne skupnosti Manče izvolijo krajani s

stalnim prebivališčem v Mančah.

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

RS.

Št. 00608-1/02-3
Vipava, dne 19. septembra 2002.

Župan
Občine Vipava

Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.
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VRANSKO

4124. Sklep o spremembi imenovanja volilne komisije
Občine Vransko

Na podlagi 33., 35. in 38. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02
in statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in
38/02) je občinski svet na 10. izredni seji dne 16. 9. 2002
sprejel

S K L E P
o spremembi imenovanja volilne komisije Občine

Vransko

1
V objavi akta o imenovanju volilne komisije novousta-

novljene Občine Vransko (Uradni list RS, št. 63/98 in
74/98) se v zadnjem odstavku spremeni besedilo tako, da
se glasi:

Sedež volilne komisije je: Občina Vransko, Občinska
volilna komisija, Vransko 59, 3305 Vransko.

2
Ta sprememba začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 00607/3/02
Vransko, dne 16. septembra 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

4125. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v
izgradnjo javnega telekomunikacijskega
omrežja na območju Občine Vransko

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS, št.
58/02) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS,
št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 10.
izredni seji dne 16. 9. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo

javnega telekomunikacijskega omrežja na
območju Občine Vransko

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom je določen način sestave seznama

fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci, način
ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoji in roki vračanj
deležev, ki so bili vloženi v izgradnjo javnega telekomunika-
cijskega omrežja.

2. člen
Zavezanka za vračilo po tem pravilniku je v skladu z

2. členom ZVVJTO Občina Vransko.

Zavezanka vloži zahtevek za vračilo vlaganj v roku štirih
mesecev od objave poziva, ki ga komisija, ki opravlja stro-
kovne in tehnične naloge na podlagi ZVVJTO, objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Zahtevek z dokazili vloži zavezanka pri Državnem pra-
vobranilstvu v Celju.

Državno pravobranilstvo na podlagi dokazil in tabele, ki
jo določa 4. člen ZVVJTO, sestavi predlog za sklenitev pisne
poravnave, ki vključuje tudi rok, v katerem se lahko sklene
pisna poravnava.

Pisna poravnava, ki jo podpišeta vlagatelj zahtevka in
državni pravobranilec, je izvršilni naslov za sodno izvršbo v
breme sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje.

Kolikor do sklenitve pisne poravnave ne pride, lahko
vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po preteku navedenega
roka začne postopek pred pristojnim sodiščem.

II. NAČIN IN POSTOPEK SESTAVE SEZNAMA
DEJANSKIH UPRAVIČENCEV

3. člen
V skladu s tem pravilnikom je upravičenec vsaka fizična

oseba, lokalna skupnost in njihovi pravni nasledniki, ki je
sklenila pogodbo o izgradnji javnega telefonskega omrežja.

Kolikor je oseba, ki je sklenila pogodbo iz prvega od-
stavka tega člena, medtem umrla, je upravičenec oseba, ki
se izkaže s pravnomočnim sklepom o dedovanju.

Če pa gre za pravno osebo, ki je medtem prenehala
obstajati, se upravičenec izkaže z ustrezno listino, ki doka-
zuje ustanoviteljstvo pravne osebe, s katero je bila sklenjena
pogodba iz prvega odstavka tega člena.

4. člen
Zavezanka v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne

poravnave iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika ali
pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določi-
tev odškodnine na krajevno običajen način objavi seznam
fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci.

III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV

5. člen
Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost, ki je

razvidna iz pogodbe iz prvega odstavka 3. člena tega pravil-
nika.

Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih, izra-
čunano v naslednjih odstotkih od osnove:

1. za pogodbe, sklenjene od leta 1974–1980: 20%,
2. za pogodbe, sklenjene od leta 1981–1983: 25%,
3. za pogodbe, sklenjene od leta 1984–1987: 30%,
4. za pogodbe, sklenjene od leta 1988–1990: 35%,
5. za pogodbe, sklenjene od leta 1991–1994: 40%.
Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena se vrne tako,

da se višina izračunanega vračila preračuna v nemške mar-
ke (v nadaljevanju; DEM) po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve po-
godbe. Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po
nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. ja-
nuarja 1999, ki znaša 1.95586 DEM za 1 EUR in se nato
preračuna v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila vračila.

6. člen
Podlago za izračun višine vračila bo zavezanka dobila iz

tabele, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Tabela iz prejšnjega odstavka tega pravilnika bo prika-
zovala višine priključnine v posameznih časovnih obdobjih in
geografskih območjih PTT organizacij, prispevek za SIS in
srednji tečaj Banke Slovenije oziroma njene pravne predho-
dnice za preračun zneskov v DEM kot podlago za ugotavlja-
nje višine vračila iz 6. člena tega pravilnika.

IV. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ

7. člen
Upravičenec mora vložiti pri zavezanki zahtevek za

vračilo vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega
omrežja.

Upravičenec dokaže obstoj pravice do vračila vlaganj v
izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja s pogod-
bo.

Pogodbeno vrednost dokazuje upravičenec s pogod-
bo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.

8. člen
Zavezanka bo pripravila enotni obrazec zahtevka za

vračilo vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega
omrežja.

Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena bo na voljo
upravičencem na sedežu občine.

9. člen
K zahtevku iz 8. člena tega pravilnika mora upraviče-

nec priložiti poleg pogodbe, računov ter drugih verodostoj-
nih listin in dokazil še dokaz, da so dejanski upravičenci, v
primeru smrti fizične osebe ali prenehanja pravne osebe
izkazano pravno nasledstvo, kot določa drugi odstavek
3. člena tega pravilnika, številko računa, kamor naj se vrači-
lo nakaže.

Upravičenci vlagajo zahtevke v vložišču Občine Vran-
sko.

Zahtevke upravičencev obravnava občinska komisija
za čezmerna vlaganja v izgradnjo javnega telekomunikacij-
skega omrežja, ki jo imenuje župan.

V. POGOJI ZA VRAČANJE

10. člen
Pravico do povračila ima upravičenec, ki bo pravico do

vračila izkazal z listinami iz tega pravilnika in bo zahtevek
vložil v roku dveh mesecev od objave poziva občinske komi-
sije, ki bo objavila poziv v roku 7 dni po objavi poziva komisi-
je iz 5. člena ZVVJTO.

Kolikor upravičenec listinsko ne bo dokazal vlaganj v
izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ne bo upra-
vičen do povračila.

VI. ROKI

11. člen
Zavezanka začne z zbiranjem zahtevkov upravičencev

z dnem določenim v objavi poziva občinske komisije in jih bo
zbirala dva meseca od objave poziva.

Po tem roku se zahtevki več ne bodo upoštevali.

12. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v roku, ki ga določa 6. člen ZVVJTO.

13. člen
Vračilo, prejeto od sklada za vračanje vlaganj v javno

telekomunikacijsko omrežje vrne zavezanka upravičencu v
celoti v deležih sorazmernih vlaganjem oseb navedenih na
seznamu iz 5. člena tega pravilnika.

Zavezanka začne denarna sredstva vračati v roku 30 dni
po prejemu vračila.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 347-03/001/02
Vransko, dne 16. septembra 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

4126. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine
Vransko v volilno telo 5. volilne enote za volitve
člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) in 16. člena statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski
svet občine Vransko na izredni seji dne 16. 9. 2002 sprejel
naslednja

P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Občine Vransko v
volilno telo 5. volilne enote za volitve člana

državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavni-

kov Občine Vransko (v nadaljevanju: predstavnikov) v vo-
lilno telo 5. volilne enote za izvolitev člana državnega
sveta ter postopek določitve kandidata za člana državne-
ga sveta.

2. člen
Glede na določbe zakona o državnem svetu izvoli ob-

činski svet v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
toliko predstavnikov, kot jih določa zakon (v nadaljevanju:
elektorjev) ter lahko določi enega kandidata za člana Držav-
nega sveta.

3. člen
Kandidate za elektorje lahko predlaga vsak član občin-

skega sveta. Predlagatelj lahko predlaga največ toliko elek-
torjev, kot jih določa zakon. Predlogu morajo biti predložena
pisna soglasja kandidatov.

Predlagatelj lahko predlaga največ enega kandidata za
člana Državnega sveta. Predlogu mora biti predloženo pisno
soglasje kandidata.

Predlogi z osebnimi podatki kandidatov za elektorje in
kandidata za člana Državnega sveta se predložijo komisiji za
mandatna vprašanja,volitve in imenovanja do roka, ki je do-
ločen z rokovnikom volilnih opravil.
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4. člen
Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja

sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vr-
stnem redu predlaganih kandidatov za elektorje ter kandida-
tov za člane Državnega sveta ter jih predloži občinskemu
svetu.

5. člen
Elektorje in kandidate za člane Državnega sveta se voli

na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati za elektorje in kandidati za

člana Državnega sveta vpisani po vrstnem redu, ki ga je
določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja.

Član občinskega sveta glasuje za posameznega kan-
didata za elektorja in posameznega kandidata za člana
Državnega sveta tako, da obkroži zaporedno številko pred
največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev, oziroma kan-
didatov za člana Državnega sveta (po zakonu se voli en
kandidat).

Izvoljen je kandidat, ki je prejel največje število glasov.

6. člen
V primeru, da sta dva ali več elektorjev, oziroma za

kandidata za člana Državnega sveta pri glasovanju prejela
enako najvišje, oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno
število glasov, odloči o izvolitvi oziroma določitvi žreb, ki se
opravi takoj na seji sveta.

7. člen
Strokovni delavec, ki opravlja strokovna opravila za

občinski svet mora v roku, ki ga določa rokovnik volilnih
opravil, predložiti seznam izvoljenih kandidatov elektorjev ter
kandidaturo za člana Državnega sveta skupaj s potrebnimi
prilogami pristojni volilni komisiji.

8. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,

jih občinski svet sprejema z dvetretjinsko večino navzočih
članov občinskega sveta.

9. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na občin-

skem svetu.

Št. 006-05/001/02
Vransko, dne 16. septembra 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

ZAVRČ

4127. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Zavrč

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99),
je Občinski svet občine Zavrč na 39. seji dne 5. 9. 2002
sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Zavrč

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave upra-
vičencev za vračila vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih
deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične

in pravne osebe, ki so preko Krajevne skupnosti Zavrč od
leta 1974 do konca leta 1994 vplačali sredstva za izgradnjo
telekomunikacijskega omrežja na območju Krajevne sku-
pnosti Zavrč.

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v
nadaljevanju: komisija).

4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidence
in podatkov iz arhiva, s katerimi razpolaga krajevna skupnost
in druge pravne in fizične osebe.

5. člen
Seznam upravičencev objavi komisija po postopku in

na način kot ga določa zakon.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu

upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih
pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev in v višini
določeni v zakonu.

Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda
pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu dele-
ža iz prejšnjega odstavka.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičen-
ca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v ro-
kih, ki jih določa zakon.

8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega

odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.

9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in

podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločila
komisija.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 345-03-1/2001
Zavrč, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občina Zavrč

Miran Vuk l. r.
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ŽALEC

4128. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta južno od železnice v Žalcu

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 17/84,
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01 in 25/02)
je župan Občine Žalec dne 24. septembra 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

južno od železnice v Žalcu

I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta južno od

železnice v Žalcu (v nadaljevanju besedila: ZN), ki ga je
izdelal razvojni center, Planiranje, d.o.o. Celje pod št.
650/02 v avgustu 2002.

Osnutek ZN namenja površine območja urejanja južno
od železnice v Žalcu poslovno-trgovsko-servisni dejavnosti,
gradnji elektroenergetskega objekta in stanovanjski oziroma
poslovno-stanovanjski dejavnosti.

II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen

v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora in
v prostorih Mestne skupnosti Žalec. Javna razgrnitev traja
30 dni od dneva uveljavitve tega sklepa.

III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnu-

tek 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 prosto-
ra Občine Žalec.

IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Žalec

dne 17. oktobra 2002 ob 18. uri javna obravnava, ki jo
bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunal-
ne zadeve Občine Žalec in Mestna skupnost Žalec.

V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine

Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili poda-
ni na osnutek ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa
poskrbi za pripravo predloga ZN.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005/00002/2002 02/02
Žalec, dne 24. septembra 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

ŽELEZNIKI

4129.  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine
Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96,
47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet občine Železniki
na 33. redni seji, dne 25. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

lokalne volitve v Občini Železniki

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini
Železniki.

II
Stroški volilne kompanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 to-
larjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Železniki v roku 30 dni po predložitvi poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

VI
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o delni

povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Obči-
ni Železniki (Uradni list RS, št. 63/98).

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinske-
ga sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 080-09-6491-2002
Železniki, dne 25. septembra 2002.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.
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4130. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice
občinske volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02)
ter 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95,
18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet občine
Železniki na 33. redni seji dne 25. 9. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Občinski svet občine Železniki je na njeno željo razrešil

predsednico občinske volilne komisije ga.Jano Vrhunc,
dipl.pravnico, roj. 1974, stan. Selca 138, Selca.

2
Občinski svet je imenoval novo predsednico občinske

volilne komisije, to je Klavdijo Ano Magič, dipl. pravnico, roj.
1977, stan. Selca 147, Selca.

3
Mandat predsednice občinske volilne komisije Občine

Železniki je štiri leta.

4
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem

svetu in se objavi v uradnem listu RS.

Št. 080-09-6489-2002
Železniki, dne 25. septembra 2002.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

4131. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo
za volitve člana državnega sveta in za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) in 17. člena statuta Občine
Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99)
je Občinski svet občine Železniki na 33. redni seji, ki je bila
dne 25. 9. 2002 sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve
člana državnega sveta in za določitev kandidata

za člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov

Občine Železniki v volilno telo 9. volilne enote za izvolitev
člana državnega sveta in postopek določitve kandidata za
člana državnega sveta.

2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem

svetu izvoli Občinski svet občine Železniki v volilno telo za
volitve člana državnega sveta dva predstavnika (v nadaljeva-
nju: elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana
državnega sveta.

3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje

in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana držav-
nega sveta ter določitev kandidata.

4. člen
Predloge za kandidate za elektorja oziroma za kandida-

ta za državni svet lahko predlaga vsak član Občinskega
sveta občine Železniki ali vsaka svetniška skupina oziroma
lista, katere predstavniki so bili na volitvah leta 1998 izvolje-
ni v Občinski svet občine Železniki.

5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo dva

elektorja in enega kandidata za člana državnega sveta.
Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektor-

jev, kolikor se jih voli.
Predlogu za elektorja in člana državnega sveta morajo

predložiti tudi soglasje kandidata.
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja

oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji
pisno komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pri Občini Železniki.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vr-
stnem redu, ločeno za elektorja in za člana državnega sveta,
pri čemer upošteva predloge, ki so jih na njen poziv predla-
gatelji posredovali do 11. 10. 2002 do 12. ure.

Komisija seznam pošlje županu.

6. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta s tajnim gla-

sovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem

vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja.

Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zapo-
redno številko pred največ dvema kandidatoma.

Izvoljena sta kandidata, ki sta prejela največ glasov.

7. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim

glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem

vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja.

Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zapo-
redno številko pred največ enim kandidatom.

Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.

8. člen
V primeru, ko je več kandidatov za elektorja oziroma za

člana državnega sveta pri glasovanju prejelo enako število
glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj
opravi na seji občinskega sveta, in sicer se vrstni red žreba-
nja kandidata določi po abecednem redu.

Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz pr-
vega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa
člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji
občinskega sveta.

9. člen
V kolikor je za kandidata za elektorja oziroma za člana

državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandi-
dature določi podžupan.

Če je za kandidata za elektorja določen tudi podžupan,
se za predstavnika kandidature določi najstarejši prisotni
član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
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10. člen
Župan mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja

predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektojev
ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebni-
mi prilogami.

11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,

jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih
članov občinskega sveta.

12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Ob-

činskega sveta občine Železniki in se objavijo v uradnem
listu RS.

Št. 08-09-6490-2002
Železniki, dne 25. septembra 2002.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

ŠKOFJA LOKA

4132. Odlok o ureditvenem načrtu za širitev
centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugi posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe in dopolnitve) in 18.
člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in
47/98), je Občinski svet občine Škofja Loka na 25. redni
seji, dne 29. 8. 2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za širitev centralnega

pokopališča Lipica v Škofji Loki

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoroč-

nega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni
list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 in 28/01)
sprejme ureditveni načrt za širitev centralnega pokopališča
Lipica v Škofji Loki, v območju urejanja CP, ki ga je izdelal
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. v januarju 2002 pod št.
projekta 5255.

2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo uredbe o ureditvenem načrtu
– obrazložitev in utemeljitev ureditvenega načrta
– povzetek planskih odločitev
– opis rešitve
– opis prometnih in komunalnih rešitev

– seznam parcel v območju
– oceno stroškov za izvedbo načrta
– dinamika izvajanja
– pogoji pristojnih organov in organizacij
Grafični del:
– izrez iz dolgoročnega plana  M 1:5000
– načrt obodne parcelacije  M 1:1000
– ureditvena situacija  M 1:1000
– zbirni načrt komunalnih napeljav  M 1:1000
– predlog zaporednosti izvajanja  M 1:2500
– idejne rešitve značilnih ureditev M 1:200, 1: 50
Ureditveni načrt določa:
– mejo območja urejanja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo,
– pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko obli-

kovanje,
– pogoje za prometno urejanje,
– pogoje za komunalno opremljanje,
– pogoji za varstvo okolja,
– zaporednost izvajanja.

II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE

3. člen
Območje urejanja obsega naslednje parcele v k.o. Suha:
475/1, 475/2, 473/3, 473/4, 473/5, 473/8, 471/1,

472/1, 472/2, 1206/5, del 1265, 471/5, 471/2, 470/1,
391/1, 392/1, del 1205/1, 382, 381/2, 380.

Meja območja urejanja s tem ureditvenim načrtom je
določena v grafičnem prikazu v merilu 1:1000.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZVEDBO

4. člen
Ureditveni načrt obravnava obstoječe pokopališče, ob-

močje širitve pokopališča, robna območja pokopališča s pro-
metnimi površinami.

Površine v območju urejanja CP Pokopališče Lipica so
namenjene pokopališki dejavnosti, ureditvam mirujočega pro-
meta in javnim komunikacijam in ureditvam na robnih obmo-
čjih.

Funkcionalna območja so opredeljena v grafičnem pri-
kazu v merilu 1: 2500.

5. člen
V ureditveni načrt zajeto območje je razdeljeno v:
– notranje površine pokopališča, ki so omejene s poko-

pališko ograjo in namenjene izključno pokopališki dejavnosti in
– robne površine pokopališča, ki so javno dostopne,

prometne površine in druge urejene površine,
– gozdne in druge robne površine, ki so urejene kot

mejna območja med pokopališčem in sosednjimi območji.

6. člen
Raba obstoječega dela pokopališča in obstoječih zuna-

njih površin ostaja nespremenjena.
V območju širitve pokopališča so predvidene nove po-

kopne površine in dopolnitve manjkajočih funkcij z objekti in
ureditvami funkcionalnega dela ter parkiriščem.

V območju se dopuščajo tiste dejavnosti, ki so neposre-
dno povezane s pokopališčem.

7. člen
Območje urejanja in širitve pokopališča sestavljajo eno-

te z naslednjimi namembnostmi:
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– funkcionalna enota A:
obstoječe pokopališče, poslovilni objekt, glavni vhod
– funkcionalna enota B:
nove pokopne površine za žarne zemeljske pokope ob

potoku
– funkcionalna enota C:
pokopno območje za klasične in žarne pokope, sprevo-

dna pot
– funkcionalna enota D:
pokopno območje za klasične in žarne pokope ter nove

posebne oblike pokopavanja, poslovilni objekt, sprevodna
pot

– funkcionalna enota E:
spremljajoči funkcionalni objekti in parkirne površine,

vhod in stranski dostopni trg, prehod preko potoka
– funkcionalna enota F:
parkovna površina ob potoku, premostitve potoka in z

gozdom porasle površine na brežinah,
– funkcionalna enota G:
parkirišče ob glavnem vhodu
– funkcionalna enota H:
območje pristopa k pokopališču, križišče z uvozom na

parkirišče, obračališče in postajališče avtobusa, počivališče
nad pokopališčem

– funkcionalna enota I:
– južni del območja urejanja z objektom za začasno

bivanje in javno potjo.
Funkcionalne enote so prikazane v prilogi dokumenta v

merilu 1:2500.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO; ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

8. člen
Ureditev novega dela pokopališča se izvede postopoma

po posameznih fazah. Ureditveni načrt opredeljuje obvezne
elemente za ureditev celotnega pokopališča in princip izrabe
in oblikovanja grobnih polj. Z idejno rešitvijo prikazuje uredi-
tev sprevodne poti, posameznih načinov pokopavanja, nači-
ne ograjevanja, ureditve premostitev potoka, zasaditev in pre-
oblikovanje reliefa.

9. člen
Vsi posegi v prostor, kot so dostopi do vseh objektov,

pešpoti, parkirni prostori, sanitarije in ostale ureditve morajo
biti oblikovani brez grajenih ovir oziroma tako, da so uporabni
za funkcionalno ovirane ljudi.

10. člen
Obstoječe pokopališče se preko zredčenega pasu viso-

kodebelne vegetacije ob potoku povezuje z novim pokopali-
ščem, ki je poudarjeno parkovne narave. Novo pokopališče
ima rahlo razgiban teren v katerem so razporejena grobna
polja namenjena različnim tipom pokopavanja. Ureditev pove-
zuje sprevodna pot, ki povezuje poslovilni objekt z novim
delom pokopališča.

Pokopališče je ograjeno tako, da so med vegetacijo
dopuščeni dolgi pogledi na jug, vzhod in zahod. Vzdušje
prostoru zagotavljajo oblikovanje terena, zasaditev vegetaci-
je, red nagrobnih obeležij in pogledi na kulturno krajino.

11. člen
Vse arhitekturno oblikovanje mora biti primerno pose-

bnim pogojem gradnje za pokopališko dejavnost. Zahtevana
kvaliteta oblikovanja objektov mora biti usklajena z drugimi
ureditvami in opremo tako oblikovno kot v izboru materialov.

Sanacija obstoječega objekta mora spoštovati original-
no zasnovo v gabaritih, ravni strehi, betonski izvedbi fasade
osnovnega trakta objekta. Dopolnjevanje in spreminjanje
posameznih delov objekta mora biti podrejeno originalni
zasnovi.

Premostitve čez Žabnico morajo biti izvedene na podlagi
idejnega projekta. Osrednja premostitev v osi sprevodne poti
mora biti široka najmanj 3 m. Druga premostitev je lahko
široka do 2 m.

12. člen
Na območju se ohranjajo drevesni sestoji na ježah. Ohra-

nijo se vsa vitalna in stabilna in ne prestara drevesa. Dopustne
so odstranitve nevitalnih smrek. Dopolnilne zasaditve se izva-
jajo z drevesnimi in grmovnimi vrstami avtohtone vegetacije:
graden, beli gaber, breza bukev, jesen, rdeči bor, macesen.

Nove zasaditve velikega drevja, ki so del sanacijske
saditve in oblikovanja pokopališkega prostora, se izvajajo z
izborom posameznih dreves iz nabora avtohtone vegetacije.
Živice uporabljene za ograditev območja in notranjo členitev
prostora so prosto rastoče.

Odstranjevanje drevesne vegetacije mora potekati pod
nadzorom predstavnika službe za varstvo naravne dediščine.
Dosajevanje poteka na terenu na osnovi idejnega projekta
zasaditve in pod nadzorom odgovornega projektanta.

Obstoječe živice se postopoma odstranijo in nadomesti-
jo po idejnem projektu.

Urejanje platoja ob vhodu v parkirišče mora biti usklaje-
no z zasnovo pokopališča. Sajenje prostoru tujih rastlinskih
vrst ni dovoljeno.

13. člen
Funkcionalna enota A – obstoječe pokopališče
Območje obstoječega pokopališča je obravnavano v šti-

rih delih:
– glavnih vhod in območje žarnih niš v brežini ob njem,
– poslovilni objekt,
– grobna polja,
– brežina terase.
Obstoječi del pokopališča ostaja v funkciji. Predvideni

so ukrepi sanacijsko ureditvene narave.
Glavni dostop na pokopališče se preuredi. Novo zasno-

vano stopnišče omogoča zložnejši pristop, prekinja ga pode-
stna ravnina in dopolnjuje dostopna rampa. Sočasno s preu-
reditvijo dostopnega stopnišča se opustita dve zgornji terasi
za pokopavanje v žarne niše. Predvidena je sanacija robov
obstoječih dveh nizov žarnih niš.

Novo predvideno pokopavanje v žarne niše se uredi v
povezavi z novim pristopnim stopniščem. Ureditev omogoča
nadaljevanje pokopavanja v žarne niše in zaokroža zasnovo
vhoda.

Poslovilni objekt se postopoma sanira in v celoti nameni
poslovilnemu obredju. Predvideno je nadkritje zunanje poslo-
vilne površine, preureditev vežic, ureditev prostorov za žalujo-
če in notranji poslovilni prostor.

V območju je predvidena ureditev novih počivališč s
tekočo vodo in manjšimi posodami za odpadke ob robu krož-
ne poti. Na posameznih mestih vzhodnega dela obstoječega
pokopališča se zasadi nova velika drevesa.

Odlaganje odpadkov v območju se spreminja. Večji zbi-
ralniki ostajajo na dve mestih, manjši spremljajo počivališča
ob robu tega dela pokopališča. Zbiralniki so vidno izločeni iz
pokopališkega prostora.

Terasna brežina, ki obkroža severovzhodni del pokopali-
šča se sanira z zasaditvijo avtohtone drevesne in grmovne
vegetacije. Pri tem mora ostati odprt pogled na pokopališče z
zgornje pristopne terase.
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14. člen
Funkcionalna enota B – nove površine ob potoku
Obstoječe pokopališče se s tem območjem širi do poto-

ka. Območje je urejeno za potrebe žarnega pokopavanja.
Raster grobov prekinjajo poti in posamezna velika drevesa.

Poti se navezujejo na obstoječo mrežo poti.
Proti potoku se pokopališče s tem delom vizualno odpi-

ra. Varno uporabo zagotavlja ureditev stika med vrhom breži-
ne vodotoka in območjem pokopališča.

Ob območju je urejen prehod ob potoku. Iz tega dela je
urejena manjša premostitev potoka, ki navezuje prostor na
parkovno ureditev ob levem bregu potoka.

15. člen
Funkcionalna enota C – novi del na spodnji terasi
Območje je urejeno kot nova pokopališka površina. Ure-

jeno je kot zaokrožena celota v funkcionalni povezavi z obsto-
ječim pokopališčem. Območje je namenjeno pokopavanju v
klasične in žarne grobove.

Način pokopavanja sledi zasnovi obstoječega pokopali-
šča z redom in predvideno obliko obeležij. Ponujene so tudi
nove oblike pokopavanja brez izrazitega obeležja. Oblikoval-
ska zasnova območja se odmika od obstoječe zasnove in
povzema mehke linije naravnega terena. Ideja temelji na ra-
hlem preoblikovanju terena, ki v povezavi z zasaditvijo dreve-
snih skupin in soliterjev deli prostor v manjše pokopne poljine
različnih značajev. Značaji posameznih poljin so povezani z
izborom načina pokopavanja, ki se v njih izvaja.

Zasnova gradi na ustvarjanju parkovnega značaja po-
kopališča, ki je v posameznih delih z ritmom nagrobnih
obeležij zelo blizu obstoječemu delu pokopališča, v nekate-
rih delih pa se od njega že precej odmika. Prostor spomina
dodatno obeležijo glavna sprevodno sprehajalna pot in niz
počivališč.

Območje je ograjeno tako, da se v fazi delovanja poveže
v celoto z obstoječim pokopališčem.

16. člen
Funkcionalna enota D – novi del na zgornji terasi
Območje zgornje terase se uredi kot zadnja sklepna

faza pokopavanja na pokopališču Lipica. Prostor je namenjen
pokopavanju v žarne grobove različnih tipologij. Predvideni
sta manjša izrazitost nagrobnih obeležij in večja gostota poko-
pavanja.

Zasnova je oblikovalsko nadaljevanje predhodne par-
kovne zasnove pokopališča. Območje je notranje členjeno s
pomočjo ustvarjenih minimalnih terenskih preoblikovanj. Zna-
čilnost tega dela je nekoliko večja odprtost v krajino in zato
manjša količina drevesne vegetacije.

Prostor osmišlja novi poslovilni objekt navezan na gozdni
rob in sprevodno pot. Območje je navezano na stari del
pokopališča z dvema prehodoma preko brežine. Eden zlož-
nejši je del sprevodne poti, drugi stranski je stopnišče, ki se
povezuje s parkovnim območjem ob potoku.

Območje se v fazi pripravljalnih del ogradi tako, da se
najprej odstrani vmesna ograja predhodne faze. Ograja se
dopolni tako, da je območje pokopališča dolgoročno enotno
ograjeno.

17. člen
Funkcionalna enota E – funkcionalni del
Na južnem delu obstoječega pokopališča ob cesti Lipi-

ca–Gosteče se obstoječe nasutje ob potoku preuredi v novi
vhodni del pokopališča. Novi, funkcionalni vhod poleg parki-
rišč in objektov vključuje tudi ureditev prehodnega območja,
prostora med poslovilnim objektom in glavno premostitvijo
potoka po katerem vodi sprevodna pot.

Prostor je namenjen funkcionalnemu parkiranju in ob-
jektu za spremljajoče dejavnosti ter ureditvi prehoda sprevo-
dne poti iz starega dela v novi del pokopališča.

Območje je z vegetacijo izločeno iz območja pokopa-
vanja.

18. člen
Funkcionalna enota F – parkovna površina ob potoku
Območje ob potoku se ureja v skladu z oblikovalsko

zasnovo, ki predvideva, da je zarast ob potoku redkejša in da
prepušča poglede iz starega dela v novi del in nazaj. Iz obsto-
ječega gozdnega sestoja se odstranijo starejša in slabše ra-
ščena drevesa. Dosadi se posamezna drevesa in grmovni
sloj. Vzdolž potoka je urejena pot skozi območje urejanja.

Premostitvi potoka sta dve. V osi glavne sprevodne poti
je urejena prostorna premostitev, v nadaljevanju poti ob poto-
ku na skrajnem vzhodnem delu pa je premostitev bolj funkcio-
nalne narave.

Vodotok ostaja v profilu izvedene regulacije nespreme-
njen. Predvidena je dosaditev vegetacije na vrhu brežin kot
varnostni ukrep na posameznih mestih.

19. člen
Funkcionalna enota G – parkirišče ob vhodu
Parkirišče se po potrebi razširi na celotno območje name-

njeno tej funkciji. Celotno parkirišče je potrebno tlakovati, da
ne bo v makadamski izvedbi. Zasaditev je dopolnjena v skladu z
ureditvijo poti od parkirišča do vhoda na pokopališče.

20. člen
Funkcionalna enota H območje pristopa k pokopališču
Območje ni del ureditvenega območja CP. Glede na

njegovo lego in funkcijo je predvideno usmerjanje njegovega
urejanja v skladu s potrebami pokopališke dejavnosti. Uredi-
tev novega križišča se izkoristi za urejanje celotnega platoja
med parkiriščem in pokopališčem.

Obračališče avtobusa s končno postajo se nekoliko pre-
mesti proti vzhodu, da se sprosti dostop s parkirišča do vhoda
na pokopališče. Ob robu terase se uredi razgledišče počivali-
šče. Pot od parkirišč do vhoda na pokopališče se uredi in
poudari. Obeleži se vhod na pokopališče.

Drevesa odstranjena zaradi gradbenih posegov se na-
domestijo.

21. člen
Funkcionalna enota I – južni del območja urejanja
Območje na skrajnem južnem koncu ureditvenega ob-

močja ni uporabljeno za pokopališko dejavnost. Območje
dolgoročno ostaja del ureditvenega območja CP.

Objekt za začasno bivanje ostaja v funkciji. Prenove in
dograditve niso dovoljene. Javna pot mimo objekta ostaja v
funkciji.

V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

22. člen
Napajanje in vhodi
Območje se prometno navezuje na regionalno cesto

R1 – 210 Škofja Loka – Lipica in na občinsko cesto
Lipica–Gosteče.

Ob novi ureditvi križišča (krožišča) na regionalni cesti je
potrebno celovito preurediti vstopni del na pokopališče, vključ-
no z obračališčem avtobusa. Predmetna ureditev ni predmet
tega ureditvenega načrta.

Glavna vhoda na pokopališče sta s severne strani, preko
celovito prenovljenega vstopnega dela in s središčne lokacije
razširjenega pokopališča ob potoku Žabnica. Poleg glavnih je
možno uredite še sekundarne vhode.
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23. člen
Prehodnost območja
Potrebno je zagotoviti možnost dostopa na kmetijske

površine na zgornji trasi, na kateri je načrtovana III. faza razši-
ritve pokopališča.

24. člen
Parkirišča
V končni fazi mora biti zagotovljenih 300 parkirnih mest.

Parkirna mesta se zagotovijo na dveh lokacijah. Parkirišča
morajo biti namenjena izključno osebnim avtomobilom in vozi-
lom za potrebe izvajanja pokopališke dejavnosti. Parkiranje
tovornih vozil je prepovedano.

Ohranja se obstoječe parkirišče ob regionalni cesti
R1–210 Škofja Loka–Jeprca, ki je deloma že zgrajeno,
deloma pa ga je potrebno dograditi v smeri proti vzhodu.
Dograditev mora biti izvedena skladno z obstoječim parkiri-
ščem, pasovi med parkirnimi mesti morajo biti zasajeni z
drevesno vegetacijo.

Obstoječe parkirišče ob potoku Žabnica je potrebno
povečati in preurediti v skladu s celovito zasnovo novega
vstopnega območja v razširjeno pokopališče.

25. člen
Poti
Sprevodna pot mora biti izvedena tako, da omogoča

zložno gibanje, brez funkcionalnih ovir, z maksimalnim naklo-
nom do 5%. Široka mora biti 2,5 do 3 m in tlakovana.

Sekundarne poti morajo biti široke najmanj 1,8 m in
tlakovane.

Terciarne poti znotraj grobnih polj morajo biti široke
najmanj 1 m. Lahko so tlakovane s plastičnimi travnimi rešet-
kami ali drugače primerno utrjene.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
UREJANJE

26. člen
Kanalizacija
Sanitarne odpadne vode iz objektov na območju poko-

pališča Lipica se spelje v vodo tesne, nepretočne greznice.
Vsebino greznic je treba redno odvažati na ustrezno čistilno
napravo.

Vse meteorne vode iz utrjenih parkirnih površin je treba
preko lovilca olj speljati v obstoječo meteorno kanalizacijo, ki
poteka ob cesti zahodno od pokopališča. Obstoječo kanali-
zacijo je treba pregledati in jo po potrebi sanirati.

Čiste padavinske vode s strešin objektov, poti in ostalih
površin se ponika.

Vodovod
Predvidena vodovodna napeljava se navezuje na obsto-

ječo interno vodovodno napeljavo na območju pokopališča
Lipica. Na pokopališču se v skladu z novo zasnovo uredi
interno instalacijo do posameznih vodnih korit oziroma vod-
njakov.

Električno omrežje
Predvideno električno omrežje se navezuje na obstoje-

če interno električno omrežje na območju pokopališča Lipi-
ca, ki je priključeno na TP Lipica.

Preko območja parkirišč ob Ljubljanski cesti poteka 20
DV KV daljnovod, ki ga je treba po potrebi višinsko korigirati
oziroma prestaviti.

Glavne povezovalne poti se opremi z interno razsvetljavo
manjše jakosti v skladu z novo zasnovo.

Ogrevanje
Objekti na območju pokopališča Lipica se ogrevajo na

električno energijo ali plin. Do izgradnje javnega plinovodne-
ga omrežja na obravnavanem območju se lahko uporablja
vkopane plinske cisterne.

Za hlajenje objektov je priporočljiva uporaba klimatskih
naprav. Lokacijo in izvedbo klimatskih naprav se določi v
soglasju z avtorjem zasnove pokopališča.

Telefonsko omrežje
Predvidena telefonska instalacija se navezuje na obsto-

ječi telefonski priključek pokopališča Lipica.
Smeti
Zbirna mesta odpadkov na območju grobov se določi v

skladu z novo zasnovo pokopališča, pri čemer je treba upoš-
tevati ustrezne sanitarne in higienske pogoje. Prevzemno me-
sto odpadkov se uredi v sklopu parkirišča ob cesti v naselje
Lipica.

Predvideti je ločeno zbiranje organskih in ostalih odpad-
kov.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

27. člen
Vsi posegi v prostoru ne smejo povzročati večjih motenj,

kot je s predpisi dovoljeno.

28. člen
Rušitve obstoječih objektov in naprav
Zaradi izvedbe razširitve pokopališča po tem ureditve-

nem načrtu ni potrebnih rušitev obstoječih objektov in naprav.

29. člen
Varovanje gozda in naravne dediščine
Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev je

potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– v neposredni bližini posegov je treba v največji možni

meri ohraniti naravno obliko gozda,
– preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipanje in

odstranjevanje podrasti,
– morebitne sečnje na brežinah teras je potrebno izvesti

selektivno,
– za sanacijo gozdnega roba na območju brežin teras se

morajo uporabljati avtohtone vrste.

30. člen
Varstvo kulturne dediščine
Na območju obdelave ni evidentiranih objektov kulturne

dediščine. Stična območja pokopališča morajo ostati v pri-
marni rabi. Ureditev mora vključevati odpiranje značilnih po-
gledov na kulturno krajino v zaledju.

31. člen
Varovanje zraka
Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se v

čim večji možni meri prepreči dodatno onesnaženje zraka.

32. člen
Varstvo voda
Pred nadaljnjo projektno obdelavo je treba izdelati hidro

geološke in geološke raziskave tal ter predvideti ukrepe pre-
prečevanje zastajanja vode v območjih za klasične oziroma
talne žarne pokope.

Ureditve ob potoku Žabnica ne smejo poslabšati odtoč-
nih razmer.

Kakovost vode v vodotoku se zaradi izvedbe posega ne
sme poslabšati.

33. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
Zbiranje odpadkov in odvoz na komunalno odlagališče

opravlja z lastnimi vozili upravljavec pokopališča. Ureditev
zbirnih mest je določena v poglavju o komunalnem urejanju.
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34. člen
Zaščita pred prekomernim hrupom
V času gradnje ne smejo biti presežene zakonsko dolo-

čene ravni hrupa, upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje
pred hrupom. Hrup, ki nastaja pri pokopavanju in hrup na
parkirišču ne bo negativno vplival na obstoječi nivo hrupa,
zato posebni aktivni ukrepi v času obratovanja pokopališča
zaradi vplivov na sosednja območja niso predvideni.

Robne površine znotraj pokopališča se pred hrupom s
ceste varujejo s primerno obdelavo ograje.

35. člen
Varstvo pred požarom
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje

pokopališča ne sme poslabšati.

VIII. USMERITVE ZA ZAPOREDNOST IZVAJANJA

36. člen
Predvidena je postopnost urejanja v treh fazah z mož-

nostjo izgradnje v več fazah.
V vsaki fazi izgradnje mora biti pokopališki del ograjen,

omogočene morajo biti vse funkcije delovanja v območju
pokopališča. Sprevodi morajo v vseh fazah potekati po notra-
njih površinah pokopališča.

I. Faza obsega funkcionalni enoti A in B.
II. Faza obsega funkcionalne enote E, F, C.
III. Faza obsega funkcionalne enote F in D.
Izvedba posegov v funkcionalnem območju F poteka

postopoma. Končna funkcionalna zaokrožitev enote E se
izvaja glede na izražene potrebe in možnosti, vendar mora biti
takoj v začetku druge faze vzpostavljeno urejeno stanje zača-
snega značaja.

37. člen
Do ureditve za pokopališko dejavnost ostanejo zemljišča

II. in III. faze v kmetijski rabi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

38. člen
Investitorji in izvajalci so pri projektiranju, gradnji in ureja-

nju dolžni upoštevati veljavno zakonodajo o pogrebni in poko-
pališki dejavnosti.

X. PREHODNI IN KONČNI ODLOČBI

39. člen
Ureditveni načrt je občanom in organizacijam stalno na

vpogled v organizacijski enoti občinske uprave (upravnem
organu) Občine Škofja Loka, pristojnem za urejanje prostora.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.

40. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 352-111/99
Škofja Loka, dne 29. avgusta 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

VLADA

4133. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih
poštnih storitev v notranjem 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) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev

v notranjem prometu

1. člen
Določijo se najvišje cene osnovnih poštnih storitev, in

sicer:

Vrsta storitve Cena v SIT
Standardizirano pismo 33
Nestandardizirano pismo
– stopnja mase do 20g 36
– stopnja mase nad 20g do 100g 66
Standardizirana dopisnica 33
Nestandardizirana dopisnica 36

Navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev v notranjem
prometu (Uradni list RS, št. 85/01).

3. člen
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2002 in velja do

vključno 31. decembra 2002.

Št. 384-07/2000-4
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4134. Uredba o predčasni izpolnitvi obveznosti iz
obveznic Republike Slovenije serij RS151095S,
RS151095T, RS151095P, RS151095R

Na podlagi 9. člena zakona o zamenjavi obveznic Re-
publike Slovenije za obveznice Agencije Republike Sloveni-
je za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95 in
30/98) in 12. člena uredbe o izdaji obveznic Republike
Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Agencije Republike
Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št.
64/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic

Republike Slovenije serij RS151095S,
RS151095T, RS151095P, RS151095R

1. člen
Republika Slovenija v celoti predčasno izpolni obvez-

nosti iz obveznic Republike Slovenije serij RS151095S,
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RS151095T, RS151095P, RS151095R v skladu s pogoji
obveznic, določenimi z zakonom o zamenjavi obveznic Re-
publike Slovenije za obveznice Agencije Republike Sloveni-
je za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95 in
30/98) in uredbo o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki
se zamenjajo za obveznice Agencije Republike Slovenije za
sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 64/95).

2. člen
Dan predčasne izpolnitve je 13. 11. 2002.

3. člen
Ob predčasni izpolnitvi bo Republika Slovenija pri pla-

čilu glavnice in pripadajočih obresti štela za zakonitega imet-
nika obveznice serij RS151095S, RS151095T,
RS151095P, RS151095R osebo, ki bo kot zakoniti imet-
nik obveznice vpisana v centralnem registru pri KDD-Cen-
tralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan, ki je
dva delovna dneva pred dnem predčasne izpolnitve.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 440-00/2001-6
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4135. Pravilnik o načinu obračunavanja odstopanj
oddaje ali odjema električne energije od voznih
redov

Na podlagi drugega odstavka 24. člena uredbe o nači-
nu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne
energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosne-
ga omrežja (Uradni list RS, št. 54/00, 79/00, 124/00,
29/01 in 99/01) in sklepa o določitvi upravljalca prenosne-
ga omrežja električne energije v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 54/00) izdaja Elektro-Slovenija d.o.o.

P R A V I L N I K

o načinu obračunavanja odstopanj oddaje ali
odjema električne energije od voznih redov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja način ugotavljanja in obračunavanja

odstopanj oddaje ali odjema električne energije od voznih
redov sklenjenih in prijavljenih pogodb na organiziranem trgu
električne energije za uporabnike elektroenergetskih omrežij.

2. člen
Poleg pomenov, določenih v energetskem zakonu in

na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih, imajo v pra-
vilniku uporabljeni pojmi še naslednji pomen:

1. vozni red bilančne skupine je vozni red izmenjav
bilančne skupine z ostalimi bilančnimi skupinami, ki ga za
vsak obračunski interval izračuna organizator trga s sešte-
vanjem prijavljenih voznih redov vseh članov bilančne sku-
pine,

2. realizacija bilančne skupine je dejanski odjem ali
oddaja električne energije v obračunskem intervalu za po-
samezno bilančno skupino in se izračuna kot razlika med
vsoto dejanskega odjema in oddaje električne energije na
prevzemno-predajnih mestih, ki pripadajo tej bilančni sku-
pini,

3. odstopanje bilančne skupine je razlika med realiza-
cijo in voznim redom bilančne skupine. Izračunava se na
nivoju regulacijskega območja za vsako bilančno skupino
posebej in ločeno po obračunskih intervalih,

4. registracijske meritve so naprave za merjenje pre-
toka električne energije in omogočajo obračun odstopanj
po obračunskih intervalih,

5. obračunski interval je časovno obdobje, za katero
se ugotavljajo odstopanja,

6. bilančna skupina je skupina, sestavljena iz polju-
bnega števila uporabnikov elektroenergetskega omrežja s
prevzemno-predajnimi mesti, na katera se nanašajo odprte
pogodbe o oddaji ali odjemu električne energije. Lahko jo
tvori en sam uporabnik omrežja z najmanj enim prevzem-
no-predajnim mestom, ki mora biti opremljeno z registracij-
skimi meritvami. Bilančno skupino lahko tvori tudi en sam
trgovec brez prevzemno-predajnih mest,

7. odgovorni bilančne skupine je pravna ali fizična
oseba, ki je odgovorna za svojo skupino v procesu ugotav-
ljanja odstopanj in finančne poravnave vključno z izmenja-
vo potrebnih informacij z organizatorjem trga, upravljalcem
prenosnega omrežja in upravljalci distribucijskih omrežij,

8. izravnalni trg je proces nakupa ali prodaje električ-
ne energije, ki ga izvaja upravljalec prenosnega omrežja za
potrebe izravnave odstopanj regulacijskega območja,

9. odprta pogodba je pogodba o dobavi, ki določa
pripadnost bilančni skupini,

10. zaprta pogodba je pogodba o dobavi, pri kateri
kupec in prodajalec ne pripadata isti bilančni skupini,

11. omrežje je javno elektroenergetsko omrežje, ra-
zen kjer ni drugače določeno,

12. zasilna oskrba je stanje, ko so upravljalec preno-
snega omrežja ali upravljalci distribucijskih omrežij dolžni
prevzeti naloge odgovornega bilančne skupine za upora-
bnike omrežja, ki so vključeni v bilančno skupino, v kateri
je bila odgovornemu bilančne skupine odpovedana bilan-
čna pogodba,

13. bilančna pogodba je pogodba med odgovornim
bilančne skupine in upravljalcem prenosnega omrežja, v
kateri so določene medsebojne pravice in obveznosti.

3. člen
V odprti pogodbi kupec in prodajalec pripadata isti

bilančni skupini. Na vsako prevzemno-predajno mesto se
nanaša natančno ena odprta pogodba.

Zaprta pogodba je pogodba o dobavi, pri kateri kupec
in prodajalec ne pripadata isti bilančni skupini. Zaprta po-
godba mora obvezno vsebovati vozni red po obračunskih
periodah. Pri obračunu odstopanj in energije se količine,
zapisane v pogodbi, upoštevajo nespremenjene, neodvi-
sno od realizacije. Zaprte pogodbe se lahko sklepajo med
vsemi udeleženci na trgu električne energije (odjemalci,
proizvajalci, trgovci, borza). Iz pogodbe mora biti jasno
razvidno, kateri bilančni skupini (šifra odgovornega bilan-
čne skupine) pripadata kupec in prodajalec.
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4. člen
Obračun odstopanj oddaje in odjema električne ener-

gije od voznih redov (v nadaljnjem besedilu: obračun odsto-
panj) izvaja upravljalec prenosnega omrežja, ki za izvajanje
obračuna lahko pooblasti organizatorja trga.

V obračun odstopanj oddaje in odjema električne ener-
gije od voznih redov so vključeni uporabniki elektroenerget-
skega omrežja, upravljalec prenosnega omrežja, upravljalci
distribucijskih elektroenergetskih omrežij in trgovci z elek-
trično energijo.

Subjekti izravnave odstopanj oddaje in odjema električ-
ne energije od voznih redov in s tem zavezanci za obračuna-
vanje in poračunavanje so:

– upravičeni odjemalci električne energije;
– proizvajalci električne energije;
– izvajalci gospodarske javne službe dobave električne

energije tarifnim odjemalcem,
– trgovci z električno energijo v imenu in za račun

upravičenega odjemalca ali proizvajalca in
– tržni zastopniki v imenu in za račun upravičenega

odjemalca ali proizvajalca.
Kvalificirani proizvajalci niso zavezanci za plačilo odsto-

panj, skladno z 18. členom uredbe o pravilih za določitev
cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizva-
jalcev električne energije (Uradni list RS, št. 25/02).

II. BILANČNA SKUPINA

5. člen
Upravljalec prenosnega omrežja obračuna odstopanja

po posameznih skupinah udeležencev obračuna odstopanj
(v nadaljnjem besedilu: bilančne skupine).

Vsako prevzemno-predajno mesto mora pripadati eni
bilančni skupini. Pripadnost prevzemno-predajnega mesta
bilančni skupini mora uporabnik omrežja javiti pristojnemu
upravljalcu omrežja.

Na vsako prevzemno-predajno mesto se lahko nanaša
več pogodb o dobavi pod naslednjimi pogoji:

– na prevzemno-predajna mesta brez registracijskih
meritev se lahko nanaša le ena pogodba o dobavi, in sicer
odprta pogodba;

– na prevzemno-predajna mesta z registracijskimi me-
ritvami se lahko nanaša več pogodb o dobavi, pri čemer je le
ena od njih lahko odprta pogodba. Prejem energije iz drugih
bilančnih skupin ali oddaja v druge bilančne skupine se
izvaja skladno z voznimi redi, ki jih je potrebno javiti organi-
zatorju trga.

6. člen
Bilančna skupina lahko zajema poljubno število udele-

žencev v obračunu odstopanj brez ali s prevzemno-predajni-
mi mesti znotraj regulacijskega območja.

Bilančna skupina je lahko oblikovana tudi za upravlja-
nje z voznimi redi in ne vsebuje nobenega prevzemno-pre-
dajnega mesta (borzna bilančna skupina, bilančna skupina,
katere član je trgovec ali več trgovcev brez prevzemno-
predajnih mest).

Upravljalec prenosnega omrežja predstavlja posebno
bilančno skupino, v okviru katere se izvaja nakup energije za
pokrivanje izgub na prenosnem omrežju in kupoprodaja ener-
gije za izravnavo odstopanj.

Vsak upravljalec distribucijskega omrežja predstavlja
posebno bilančno skupino, v okviru katere se izvaja nakup
energije za pokrivanje izgub na distribucijskem omrežju. V te
bilančne skupine so vključeni tudi kvalificirani proizvajalci, ki
niso vključeni v obračun odstopanj.

7. člen
Minimalne zahteve za odgovornega bilančne skupi-

ne so:
– predložitev finančnih garancij upravljalcu preno-

snega omrežja v skladu z bilančno pogodbo, iz katerih
upravljalec prenosnega omrežja pokriva stroške odsto-
panj uporabnikov omrežja v primeru nesolventnosti odgo-
vornega bilančne skupine za čas predvidene zasilne oskr-
be,

– 24-urna prisotnost za odgovorne bilančnih skupin,
katerih največja obračunska moč posameznega prevzem-
no-predajnega mesta presega 30 MW.

Naloge odgovornega bilančne skupine so:
– prijava prevzemno-predajnih mest, ki pripadajo nje-

govi bilančni skupini, pristojnim upravljalcem omrežij;
– sporočanje voznih redov izmenjav električne ener-

gije z drugimi bilančnimi skupinami oziroma s tujino orga-
nizatorju trga;

– plačilo za odstopanja bilančne skupine upravljalcu
prenosnega omrežja.

8. člen
Odgovorni bilančne skupine v imenu udeležencev v

obračunu odstopanj, ki pripadajo njegovi bilančni skupi-
ni, sklene bilančno pogodbo z upravljalcem prenosnega
omrežja. Bilančna pogodba mora vsebovati najmanj:

– splošne podatke o pogodbenih strankah,
– seznam prevzemno-predajnih mest v bilančni sku-

pini,
– opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja obra-

čunskih podatkov in voznih redov bilančne skupine,
– dolžnosti pogodbenih strank,
– opis razlogov, zaradi katerih sme upravljalec pre-

nosnega omrežja prekiniti bilančno pogodbo,
– obvezo pogodbenih strank, da bosta podatke, ne-

posredno ali posredno pridobljene v procesu obračuna
odstopanj, uporabljali le za namene, vezane na obračun
odstopanj in jih ne bosta posredovali tretjim strankam,

– določila o načinu določevanja in preverjanja višine
potrebnih finančnih garancij odgovornega bilančne sku-
pine,

– način reševanja sporov,
– rok veljavnosti pogodbe.
Odgovorni bilančne skupine je dolžan pisno sporo-

čiti upravljalcu prenosnega omrežja spremembo imena,
naziva in prebivališča (sedeža) najkasneje v 8 dneh po
nastali spremembi. Administrativne spremembe se lahko
vnesejo v obstoječo bilančno pogodbo.

Če odgovorni bilančne skupine ne upošteva določil
prejšnjega odstavka tega člena, mu je upravljalec preno-
snega omrežja upravičen zaračunati stroške, ki mu jih je
odgovorni bilančne skupine s takim ravnanjem povzročil.

9. člen
Bilančna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
Bilančna pogodba preneha veljati v naslednjih pri-

merih:
– če odgovorni bilančne skupine pisno obvesti upravljal-

ca prenosnega omrežja o odstopu od pogodbe z 90-dnevnim
odpovednim rokom, pod pogojem izpolnitve pogodbenih ob-
veznosti,

– če upravljalec prenosnega omrežja odstopi od po-
godbe v primerih, ki so določeni v 14. členu,

– ob zamenjavi odgovornega bilančne skupine v bi-
lančni skupini.
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10. člen
Ustanovitev bilančne skupine mora odgovorni bilančne

skupine prijaviti upravljalcu prenosnega omrežja 30 dni pred
predvidenim pričetkom delovanja bilančne skupine.

V primeru ustanovitve nove bilančne skupine po pogo-
jih iz 12. člena tega pravilnika je rok za prijavo najmanj 30
dni pred predvidenim pričetkom delovanja bilančne skupi-
ne.

11. člen
Član bilančne skupine lahko kadarkoli s sklenitvijo no-

ve odprte pogodbe prestopi v drugo bilančno skupino.
Odgovorni bilančne skupine je dolžan članu bilančne

skupine, ki želi zamenjati bilančno skupino, na njegovo za-
htevo izstaviti odobritev za zamenjavo bilančne skupine, če
ima član bilančne skupine poravnane vse obveznosti do
odgovornega bilančne skupine iz naslova obračuna odsto-
panj in kupoprodaje energije po odprti pogodbi. Podrobno-
sti se urejajo v pogodbi o izravnavi odstopanj med uporabni-
kom omrežja in odgovornim bilančne skupine.

Pri zamenjavi bilančne skupine je odgovorni bilančne
skupine, iz katere član izstopa, dolžan posredovati odgovor-
nemu bilančne skupine, v katero član vstopa, vse razpolo-
žljive podatke o voznih redih in realizaciji odjema in oddaje
na prevzemno-predajnih mestih člana.

12. člen
Vlogo o zamenjavi bilančne skupine predloži uporabnik

omrežja pristojnemu upravljalcu omrežja. Vlogi mora biti pri-
ložena odobritev odgovornega bilančne skupine, iz katere
član bilančne skupine izstopa in odprta pogodba z odgovor-
nim bilančne skupine ali članom bilančne skupine, v katero
uporabnik omrežja vstopa. Podrobnosti se urejajo v pogodbi
o dostopu med uporabnikom omrežja in pristojnim upravljal-
cem omrežja.

Če uveljavlja uporabnik omrežja zamenjavo bilančne
skupine za prevzemno-predajna mesta, ki se nahajajo v
omrežjih različnih upravljalcev omrežja, mora vloge za zame-
njavo bilančne skupine nasloviti na vse upravljalce omrežja,
v omrežju katerih se nahajajo prevzemno-predajna mesta, ki
so predmet zamenjave bilančne skupine.

Če vloga za zamenjavo bilančne skupine izpolnjuje po-
goje iz prvega odstavka tega člena, začne sprememba velja-
ti v roku enega meseca po izteku meseca, v katerem je
uporabnik omrežja vlogo predložil pristojnemu upravljalcu
omrežja.

Član bilančne skupine lahko pooblasti odgovornega
bilančne skupine, v katero se namerava vključiti, da v nje-
govem imenu izvede postopek zamenjave bilančne skupi-
ne.

13. člen
Upravljalec prenosnega omrežja vodi tekočo evidenco

bilančnih skupin. Evidenco mora mesečno predajati organi-
zatorju trga, odgovornim bilančnih skupin in upravljalcem
distribucijskih omrežij.

Upravljalci distribucijskih omrežij morajo organizatorju
trga in upravljalcu prenosnega omrežja sporočati podatke o
bilančnih skupinah na svojem območju.

III. ZASILNA OSKRBA

14. člen
Upravljalec prenosnega omrežja lahko enostransko pre-

kine bilančno pogodbo z odgovornim bilančne skupine, če
odgovorni bilančne skupine:

– ne plačuje svojih obveznosti iz naslova odstopanj,
– krši navodilo o sistemskem obratovanju prenosne-

ga elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 46/02)
in navodilo o sistemskem obratovanju distribucijskega
omrežja za električno energijo (Uradni list RS, št. 15/02),

– upravljalcem omrežij in organizatorju trga ne sporo-
ča podatkov, potrebnih za izračun odstopanja bilančne
skupine.

Podrobnosti prekinitve bilančne pogodbe se uredijo v
bilančni pogodbi.

15. člen
O odpovedi bilančne pogodbe skladno s pogoji nave-

denih v 15. členu z odgovornim bilančne skupine mora
upravljalec prenosnega omrežja 10 delovnih dni pred od-
povedjo obvestiti vse prizadete uporabnike prenosnega
omrežja, organizatorja trga in upravljalce distribucijskih
omrežij. Upravljalci distribucijskih omrežij obvestilo posre-
dujejo prizadetim uporabnikom v svojih omrežjih.

16. člen
Upravljalec prenosnega omrežja in upravljalci distri-

bucijskih omrežij so v okviru zasilne oskrbe dolžni prevzeti
naloge odgovornega bilančne skupine za uporabnike omre-
žja, ki so vključeni v bilančno skupino, v kateri je bila
odgovornemu bilančne skupine odpovedana bilančna po-
godba.

Vsak upravljalec omrežja je odgovoren za uporabni-
ke, ki so priključeni na njegovo omrežje. Zasilno oskrbo
smejo upravljalci omrežja izvajati do največ 60 dni od dne-
va odpovedi bilančne pogodbe. V tem času mora vsak
prizadeti uporabnik omrežja podpisati novo odprto pogod-
bo o dobavi.

V primeru, da je bilančna skupina, s katero upravlja-
lec prenosnega omrežja prekine bilančno pogodbo, se-
stavljena iz bilančnih podskupin, morajo odgovorni bilan-
čnih podskupin v navedenem roku podpisati bilančno po-
godbo z upravljalcem prenosnega omrežja ali se vključiti v
eno od obstoječih bilančnih skupin.

Uporabniku omrežja, ki se v predpisanem roku ne
vključi v nobeno od bilančnih skupin, pristojni upravljalec
omrežja prekine pogodbo o dostopu do omrežja.

Upravljalec omrežja sme z enim od odgovornih drugih
bilančnih skupin skleniti pogodbo o začasnem izvajanju
nalog odgovornega bilančne skupine. Pogoji glede zara-
čunavanja stroškov za izravnavo odstopanj za uporabnike
omrežja pod zasilno oskrbo morajo biti enaki pogojem, ki
veljajo za ostale člane bilančne skupine.

IV. UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ BILANČNIH SKUPIN

17. člen
Odstopanja posameznih bilančnih skupin ugotavlja

upravljalec prenosnega omrežja mesečno na osnovi voz-
nih redov in realizacije bilančnih skupin ter odstopanja
individualno zaračuna odgovornim bilančnih skupin.

18. člen
Odstopanje bilančne skupine je razlika med realizira-

nimi in planiranimi pretoki energije preko prevzemno-pre-
dajnih mest članov bilančne skupine:
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Razlika med planiranim odjemom in proizvodnjo bilančne skupine je enaka razliki med planiranim nakupom in prodajo
izven bilančne skupine (vozni red bilančne skupine), zato velja:

vozniredarealizacijprodajanakupproizvodjem WWWWWWW −=−−−=∆ )()(

)()( __ planproizvplanodjemproizvodjemplanarealizacij WWWWWWW −−−=−=∆

Oznake imajo naslednji pomen:
∆W … odstopanje bilančne skupine v obračunskem

intervalu (v MWh);
Wrealizaciia … saldo dejanskih odjemov in oddaj električ-

ne energije preko prevzemno-predajnih mest članov bilan-
čne skupine v obračunskem intervalu (v MWh);

Wplan … saldo planiranih odjemov in oddaj električne
energije preko prevzemno-predajnih mest članov bilančne
skupine v obračunskem intervalu (v MWh);

Wodjem … dejanski odjem članov bilančne skupine v
obračunskem intervalu (v MWh);

Wproizv … dejanska proizvodnja članov bilančne skupi-
ne v obračunskem intervalu (v MWh);

Wodjem_plan … planirani odjem članov bilančne skupine
v obračunskem intervalu (v MWh);

Wproizv_plan … planirana proizvodnja članov bilančne sku-
pine v obračunskem intervalu (v MWh);

Wnakup … po pogodbi ali borznem poslu v drugi bilančni
skupini ali v tujini kupljena količina električne energije v
obračunskem intervalu (v MWh);

Wprodaja … po pogodbi ali borznem poslu drugi bilančni
skupini ali v tujini prodana količina električne energije v
obračunskem intervalu (v MWh);

Wvozni red … saldo kupljene in prodane električne ener-
gije bilančne skupine v obračunskem intervalu (v MWh).

V. PRIDOBIVANJE PODATKOV O VOZNEM REDU
BILANČNE SKUPINE

19. člen
Podatke o voznih redih za naslednji dan mora odgovor-

ni bilančne skupine po obračunskih intervalih sporočiti orga-
nizatorju trga v skladu s pravili za delovanje organiziranega
trga električne energije (Uradni list RS, št. 30/01).

20. člen
Odgovorni bilančne skupine mora organizatorja trga

obvestiti o:
– voznih redih izmenjav z drugimi bilančnimi skupinami

v regulacijskem območju,
– voznih redih izmenjav izven regulacijskega območja.

21. člen
Proizvajalci morajo odgovornega bilančne skupine ob-

vestiti o izvoznih voznih redih v druge bilančne skupine, kot v
tisto, s katero ima proizvajalec odprto pogodbo. Ti vozni redi
morajo biti identični z voznimi redi uvoza bilančnih skupin, ki
to energijo uvažajo.

22. člen
Odjemalci morajo odgovornemu bilančne skupine spo-

ročiti vse posamezne vozne rede dobav iz drugih bilančnih
skupin, če se delno oskrbujejo na ta način. Ti vozni redi
morajo biti identični z voznimi redi izvoza bilančnih skupin, ki
to energijo izvažajo.

23. člen
Organizator trga medsebojno preverja prejete vozne

rede. Upravljalcu prenosnega omrežja mora najkasneje do
12. ure sporočiti skupni vozni red vsake bilančne skupine in
vozne rede upravljalcev distribucijskih omrežij (izgube na
distribucijskem omrežju) za naslednji dan.

24. člen
Predaja voznih redov organizatorju trga je možna naj-

več en mesec vnaprej. Organizator trga določi obliko javlja-
nja voznih redov.

Vsako spremembo voznega reda mora odgovorni bi-
lančne skupine sporočiti upravljalcu prenosnega omrežja in
organizatorju trga električne energije. Spremembe voznih
redov se upoštevajo pri obračunu odstopanja od voznega
reda bilančne skupine.

Pri obračunu odstopanj iz prejšnjega odstavka se upoš-
tevajo samo spremembe, ki so prijavljene v skladu z navodi-
lom o sistemskem obratovanju prenosnega elektroenerget-
skega omrežja.

25. člen
Voznih redov za tekoči dan ali za naslednji dan po

poteku roka za oddajo ni mogoče več spremeniti. Spre-
membe voznega reda so možne s posebno odobritvijo uprav-
ljalca prenosnega omrežja, če s tem ni ogrožena varnost,
stabilnost in zanesljivost obratovanja omrežja.

26. člen
Upravljalec prenosnega omrežja mora odobriti spre-

membo voznega reda po roku za oddajo pri izpadu proizvo-
dne ali porabniške enote z maksimalno močjo, večjo od
5 MW, ali v primeru višje sile. Pogoj za uveljavljanje zahteve
po spremembi voznega reda je ustrezen dokaz izpada, ki ga
lahko odgovorni bilančne skupine predloži tudi naknadno.

Spremembo voznega reda po prvem odstavku tega
člena je potrebno javiti upravljalcu prenosnega omrežja vsaj
pol ure pred spremembo.

27. člen
Upravljalec prenosnega omrežja sme posegati v vozne

rede, da s tem zagotovi zanesljivo obratovanje sistema. Pri-
zadetemu odgovornemu bilančne skupine mora navesti raz-
loge za tako ravnanje. Stroške, ki zaradi takšnega ravnanja
nastanejo pri prizadetih proizvajalcih, odjemalcih, bilančnih
skupinah ali upravljalcih omrežij, mora nositi povzročitelj, če
je ugotovljiv. V nasprotnem primeru nosi stroške upravljalec
prenosnega omrežja in jih krije iz nadomestil za uporabo
omrežja.

VI. IZRAČUN REALIZACIJE BILANČNIH SKUPIN

28. člen
V obračunske namene pridobivajo upravljalci omrežja

realizirane 15-minutne povprečne vrednosti proizvodnje in
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odjema po posameznih prevzemno-predajnih mestih v svo-
jem omrežju in jih seštevajo po bilančnih skupinah, ločeno
za proizvodnjo in odjem.

29. člen
Upravljalci distribucijskih omrežij izračunajo realizacijo

odjemalcev brez registracijskih meritev po analitičnem po-
stopku. Pri tem skupni odjem odjemalcev brez registracij-
skih meritev na območju, ki ga pokrivajo, razporedijo na
posamezna prevzemno-predajna mesta oziroma na bilančne
skupine na podlagi podatkov o odjemu odjemalcev brez
registracijskih meritev v preteklem letu. Postopek je določen
v Prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

Vrednosti realizacije posamezne bilančne skupine za
vsako obračunsko obdobje in ločeno za odjemna in proizvo-
dna prevzemno-predajna mesta pošljejo upravljalci distribu-
cijskih omrežij upravljalcu prenosnega omrežja. Upravljalec
prenosnega omrežja prišteje realizacije posameznih bilan-
čnih skupin, ki ji pridobi od upravljalcev distribucijskih omre-
žij, realizaciji uporabnikov v svojem omrežju in tako dobljene
vsote po posameznih bilančnih skupinah uporabi pri obra-
čunu odstopanj od voznega reda. Realizacije odjema in
proizvodnje po bilančnih skupinah uporabi tudi za izračun
tolerančnega pasu bilančne skupine.

30. člen
Če odgovorni bilančne skupine sodeluje v sekundarni

regulaciji, ima njegova realizacija dva dela, in sicer lastno
realizacijo in realizacijo zaradi regulacijskih signalov uprav-
ljalca prenosnega omrežja.

Realizacija zaradi regulacijskih signalov upravljalca pre-
nosnega omrežja se pri obračunu odstopanj upošteva kot
dodatna zaprta pogodba med odgovornim bilančne skupine
in upravljalcem prenosnega omrežja.

Način ugotavljanja tega dela realizacije določita odgo-
vorni bilančne skupine in upravljalec prenosnega omrežja v
pogodbi o sekundarni regulaciji.

VII. OBRAČUN ODSTOPANJ BILANČNIH SKUPIN

31. člen
Obračun odstopanj ni odvisen od odstopanja celotne-

ga regulacijskega območja (elektroenergetskega sistema
Slovenije) v posameznih obračunskih intervalih.

32. člen
Upravljalec prenosnega omrežja mesečno obračuna

odstopanja odgovornim bilančnih skupin. Obračunsko ob-
dobje se prične s prvim obračunskim intervalom prvega dne
v mesecu ter zaključi z zadnjim obračunskim intervalom
zadnjega dne v mesecu.

33. člen
Obračunani znesek za odstopanje bilančne skupine je

sestavljen iz zneska za pokrivanje odstopanj energije in zne-
ska za izravnavo odstopanj izven tolerančnega območja.

34. člen
V primeru izpada proizvodne enote, večje od 5 MW,

upravljalec prenosnega omrežja odgovornemu bilančne sku-
pine ne obračuna odstopanj izven tolerančnega območja,
vendar največ do začetka pete ure po izteku ure, v kateri je
nastal izpad.

Pogoj za uveljavljanje načina obračuna odstopanj iz
prvega odstavka tega člena je dokaz izpada, ki ga lahko
odgovorni bilančne skupine predloži tudi naknadno.

35. člen
Tolerančno območje bilančne skupine se za vsak obra-

čunski interval določi na osnovi realiziranega odjema in pro-
izvodnje bilančne skupine po enačbi:

kjer je »k« odstotek, ki določa velikost tolerančnega
območja in je predpisan v navodilih o sistemskem obratova-
nju elektroenergetskega omrežja.

Tolerančni pas posameznega uporabnika omrežja pri-
pade v celoti tisti bilančni skupini, s katero ima odjemalec
sklenjeno odprto pogodbo. Izmenjave energije po voznih
redih nimajo tolerančnih pasov.

36. člen
Znesek, ki ga v posameznem obračunskem intervalu za-

računa upravljalec prenosnega omrežja odgovornemu bilan-
čne skupine za pokrivanje pozitivnih odstopanj energije, se
izračuna na osnovi odstopanja bilančne skupine po enačbi:

Z+ = C+ · ∆W+
kjer je:
C+ ... cena električne energije za pokrivanje pozitivnih

odstopanj
ÄW+ ... pozitivno odstopanje bilančne skupine v obra-

čunskem intervalu

37. člen
Znesek, ki ga v posameznem obračunskem intervalu

upravljalec prenosnega omrežja prizna odgovornemu bilan-
čne skupine za pokrivanje negativnih odstopanj energije, se
izračuna na osnovi odstopanja bilančne skupine po enačbi:

Z- = C- · ∆W-
kjer je:
C- ... cena električne energije za pokrivanje negativnih

odstopanj
∆W- ... negativno odstopanje bilančne skupine v obra-

čunskem intervalu
Če negativno odstopanje bilančne skupine presega

tolerančno območje, se energija izven toleranc obračuna po
ceni, ki je enaka 50% C-.

38. člen
Skupni znesek, ki ga za pokrivanje odstopanj energije

v obračunskem obdobju upravljalec prenosnega omrežja
zaračuna ali prizna odgovornemu bilančne skupine, je enak:

Z0 = ΣZ+ · ΣZ–
kjer je:

ΣZ+ ... vsota zneskov za pokrivanje pozitivnih odsto-
panj energije bilančne skupine po posameznih obračunskih
intervalih v obračunskem obdobju

ΣZ- ... vsota zneskov za pokrivanje negativnih odsto-
panj energije bilančne skupine po posameznih obračunskih
intervalih v obračunskem obdobju

39. člen
Znesek za izravnavo odstopanj izven tolerančnega ob-

močja se izračunava samo za pozitivna odstopanja bilančne
skupine v obračunskem intervalu.

Odstopanje bilančne skupine izven tolerančnega ob-
močja v posameznem obračunskem intervalu je enako pozi-
tivnemu odstopanju, zmanjšanemu za tolerančno območje:

)( proizvodjem WWkT +⋅±=
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Wnad = ∆W+ – k · (Wodjem + Wproizv)

Znesek, ki ga v posameznem obračunskem intervalu zaračuna upravljalec prenosnega omrežja odgovornemu bilančne
skupine za pokrivanje odstopanj izven tolerančnega območja, je enak:

Zn+ = C+ · F · Wnad

kjer je »F« penalizacijski faktor, ki je odvisen od razmerja med odstopanjem in vsoto dejanskega odjema in proizvodnje
bilančne skupine:

F

Pri obračunu zneska za pokrivanje odstopanj izven to-
lerančnega območja je penalizacijski faktor omejen na vre-
dnost 2.

40. člen
Skupni znesek, ki ga za pokrivanje odstopanj izven

tolerančnega območja v obračunskem obdobju upravljalec
prenosnega omrežja zaračuna odgovornemu bilančne sku-
pine, se izračuna kot vsota zneskov po posameznih obra-
čunskih intervalih v obračunskem obdobju:

Zn = ΣZn+

41. člen
Končni znesek, ki ga upravljalec prenosnega omrežja

zaračuna odgovornim bilančnih skupin v obračunskem obdob-
ju, je enak seštevku zneska za pokrivanje odstopanj energije in
zneska za izravnavo odstopanj izven tolerančnega območja:

Z = Z0 + Zn

Zneska za pokrivanje odstopanj energije in za izravna-
vo nedovoljenih odstopanj morata biti na računu ločeno
prikazana.

42. člen
Upravljalec prenosnega omrežja javno objavi vrednosti

C+ in C- vsak delovni dan do 18. ure za pretekli delovni dan
ali v primeru vikenda ali praznika za vse dni do zadnjega
preteklega delovnega dne.

43. člen
Upravljalec prenosnega omrežja mora obračun odsto-

panj, ki vsebuje količinske podatke za pretekli mesec posre-
dovati odgovornim bilančnih skupin praviloma do 10. delov-
nega dne v tekočem mesecu.

Odgovorni bilančnih skupin imajo pravico od upravljal-
ca prenosnega omrežja zahtevati podrobnejša pojasnila o
količinskem izračunu. Upravljalec distribucijskega omrežja
mora upravljalcu prenosnega omrežja posredovati podatke,
na osnovi katerih je določil realizacije bilančnih skupin v
svojem omrežju.

V primeru, da se odgovorni bilančne skupine ne strinja
z izračunom, mora to pisno sporočiti upravljalcu prenosne-
ga omrežja najkasneje do 15. delovnega dne v mesecu.
Upravljalec prenosnega omrežja najkasneje do 18. delovne-
ga dne odgovori na pritožbo odgovornega bilančne skupi-
ne. Kolikor je pritožba upravičena, upravljalec prenosnega
omrežja izvede nov količinski izračun odstopanj za to bilan-
čno skupino, ki je dokončen. Kolikor pritožba ni upravičena
je količinski izračun odstopanj dokončen.

Upravljalec prenosnega omrežja oziroma pooblašče-
nec iz 4. člena na podlagi dokončnega količinskega izraču-

na odstopanj, najkasneje do 22. delovnega dne v mesecu
posreduje finančni obračun poravnave. Odgovorni bilančnih
skupin, ki so neto plačniki, so dolžni znesek poravnati v
7 dneh. Odgovorni bilančnih skupin, ki so neto upniki, pa je
upravljalec prenosnega omrežja dolžan znesek poravnati v
7 dneh po prejemu računa.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
Do vzpostavitve informacijskega sistema za avtomatič-

no obdelavo podatkov in natančno določenega pretoka in-
formacij ter prilagoditve delovanja organiziranega trga elek-
trične energije na 15-minutne intervale se namesto 15-mi-
nutnega obračunskega intervala uporablja urni obračunski
interval.

45. člen
Z dnem uveljavitvije tega pravilnika se vsi upravičeni

odjemalci na območju posameznega distribucijskega omre-
žja razporedijo v bilančno skupino dobavitelja upravičenim
odjemalcem na tem distribucijskem področju, vsi tarifni odje-
malci pa v bilančno skupino dobavitelja tarifnim odjemal-
cem. Bilančna skupina dobavitelja tarifnim odjemalcem in
bilančna skupina upravljalca distribucijskega omrežja sta
podskupini bilančne skupine dobavitelja upravičenim odje-
malcem.

Uporabniki, priključeni na prenosno omrežje, se v za-
četku razporedijo v naslednje bilančne skupine:

– TOL je bilančna skupina;
– TET je bilančna skupna.
Vsi ostali uporabniki so v bilančni skupini, kjer je OBS

HSE.

46. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati pra-

vilnik o delovanju izravnalnega trga električne energije z dne
27. 12. 2001 in spremembe pravilnika o delovanju izravnal-
nega trga električne energije z dne 28. 2. 2002, objavljene
na internetni strani Elektro-Slovenije, d.o.o.:
htpp://www.eles.si.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne z na-
slednjim prvim dnem v mesecu po objavi.

Za GJS Upravljanje
prenosnega omrežja Elektro-Slovenija, d.o.o.

mag. Milan Jevšenak l. r. mag. Vekoslav Korošec l. r.
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Priloga št. 1
Analitični postopek za določitev realizacije bilančnih

skupin v distribucijskih omrežjih
Postopek poteka kot sledi:
1. Pomoč upravljalcev distribucijskih omrežij dobavi-

teljem (pred dobavo energije)
2. Določitev količnikov bilančnih skupin (pred dobavo

energije)
3. Določitev krivulje realiziranega odjema v omrežju

upravljalca distribucijskega omrežja
4. Določitev izgub v distribucijskem omrežju
5. Določitev poteka odjema odjemalcev z registracij-

skimi meritvami
6. Določitev preostalega odjema
7. Porazdelitev preostalega odjema na bilančne sku-

pine
8. Poračun odstopanja proizvodnje in porabe elek-

trične energije
1. Pomoč upravljalcev distribucijskih omrežij dobavi-

teljem (pred dobavo energije)
Odjemalci oziroma njihovi dobavitelji ne poznajo pote-

ka bodočega odjema odjemalcev. Odjem za prihodnje ob-
dobje morajo oceniti, ga napovedati in glede na napoved
zagotoviti ustrezno količino energije. Podlaga za napoved
porabe v posameznem delu omrežja so podatki o odjemu v
preteklem obdobju. S temi podatki razpolagajo upravljalci
distribucijskih omrežij, ki posameznemu odjemalcu oziro-
ma njegovemu dobavitelju posredujejo normirane poteke
odjema za odjemalce brez registracijskih meritev (podatki
iz preteklega obdobja, normirani na 1000 kWh na leto).

2. Določitev količnikov bilančnih skupin (pred dobavo
energije)

Količnik bilančne skupine je razmerje med odjemom
članov bilančne skupine brez registracijskih meritev v po-
sameznem distribucijskem omrežju in celotnim odjemom
odjemalcev brez registracijskih meritev v tem distribucij-
skem omrežju. Osnova za določitev količnikov so podatki
o odjemu odjemalcev v preteklem letu.

3. Določitev krivulje realiziranega odjema v omrežju
upravljalca distribucijskega omrežja.

Skupen realizirani odjem določi upravljalec distribu-
cijskega omrežja kot vsoto pretokov na prevzemnih me-
stih distribucijskega omrežja (prevzemna mesta med pre-
nosnim in distribucijskim omrežjem) in proizvodnje distri-
buiranih virov v distribucijskem omrežju za vsak obračun-
ski interval. Proizvodnjo distribuiranih virov brez
registracijskih meritev določi na podlagi proizvodnje dis-
tribuiranih virov z registracijskimi meritvami, vremenskih
razmer in podatkov o proizvodnji v preteklosti upravljalec

distribucijskega omrežja.
3. Določitev izgub v distribucijskem omrežju
Velikost izgub oceni upravljalec distribucijskega omre-

žja s predpostavko linearne odvisnosti izgub od trenutne
obremenitve omrežja.

4. Določitev poteka odjema odjemalcev z registracij-
skimi meritvami

Upravljalec distribucijskega omrežja izračuna časovni
potek odjema odjemalcev z registracijskimi meritvami kot
seštevek njihovih registriranih moči v obračunskih interva-
lih.

5. Določitev preostalega odjema (odjema odjemalcev
brez registracijskih meritev)

Potek odjema odjemalcev brez registracijskih meritev
(preostalo krivuljo) izračuna upravljalec distribucijskega
omrežja tako, da od krivulje realiziranega odjema v omrežju
(iz točke 2) odšteje ocenjene izgube (iz točke 3) in odjem
odjemalcev z registracijskimi meritvami (iz točke 4).

6. Porazdelitev preostalega odjema na bilančne sku-
pine

Upravljalec distribucijskega omrežja porazdeli preo-
stali odjem (iz koraka 5) skladno s količniki bilančnih sku-
pin (iz koraka 1) na posamezne bilančne skupine.

7. Predaja podatkov o realizirani porabi in proizvodnji
bilančnih skupin upravljalcu prenosnega omrežja ž

V namen obračuna odstopanj upravljalec distribucij-
skega omrežja preda podatke o realizaciji po obračunskih
intervalih za vsako bilančno skupino:

– vsota realizirane porabe vseh prevzemnih mest z
registracijskimi meritvami,

– vsota realizirane porabe vseh prevzemnih mest brez
registracijskih meritev,

– vsota realizirane porabe vseh prevzemnih mest z
registracijskimi meritvami,

– vsota realizirane porabe vseh prevzemnih mest brez
registracijskih meritev.

Poračun odstopanja proizvodnje in porabe električne
energije

Na podlagi letnega odbiranja števcev odjemalcev brez
registracijskih meritev izračuna upravljalec prenosnega
omrežja na podlagi podatkov, ki jih dobi od upravljalcev
distribucijskih omrežij dejanski odjem teh odjemalcev v
preteklem letu, ločeno po bilančnih skupinah. Za vsako
bilančno skupino izračuna razlike med dejanskim odje-
mom in letno vsoto odjemov v posameznih obračunskih
obdobjih, ki jih je določil na podlagi analitičnega postopka
v koraku 6. Pozitivne razlike zaračuna odgovornim bilan-
čnih skupin po srednji letni ceni za pokrivanje odstopanj
(srednja vrednost letnega povprečja cen C+ in C-), nega-
tivne razlike pa po enaki ceni vrne odgovornim bilančnih
skupin z negativnimi razlikami.
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VLADA
4066. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna pre-
soja vplivov na okolje 9077

4133. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih
storitev v notranjem prometu 9170

4134. Uredba o predčasni izpolnitvi obveznosti iz ob-
veznic Republike Slovenije serij RS151095S,
RS151095T, RS151095P, RS151095R 9170

MINISTRSTVA
 4067. Pravilnik o izvajanju 29. člena zakona o davku na

dodano vrednost 9078
4068. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila

o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja 9083

4069. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetni-
ka, odvetniške družbe, notarja, revizijske druž-
be, samostojnega revizorja ali pravne oziroma fi-
zične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, Uradu Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja 9089

4070. Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic 9094
4071. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe

o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
iz sredstev proračuna Republike Slovenije 9097

4072. Pravilnik o seznamu drevesnih vrst in umetnih kri-
žancev 9106

4073. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, strokov-
nih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja
na okrajnih sodiščih 9107

4074. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o
štipendiranju 9109

4075. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja 9109

4076. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvo-
za in prevoza določenih pošiljk zaradi prepreči-
tve vnosa klasične prašičje kuge 9109

USTAVNO SODIŠČE
 4077. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti za pro-

dajo predmetov, odvzetih v postopku o prekršku
med sodnikom za prekrške in davčnim organom 9110

4078. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti 498. člena zakona o pravnem
postopku 9111

4079. Odločba o razveljavitvi določbe sklepa o pogojih,
kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja družinske
člane 9112

4080. Odločba o ugotovitvi, da odlok o načinu izvajanja
gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo
in odjem plina iz distribucijskega omrežja ni v
neskladju z ustavo in zakonom 9115

BANKA SLOVENIJE
 4081. Sklep o zaokroževanju končnih obračunov v go-

tovinskem poslovanju 9118
4082. Sklep o spremembah in dopolnitvi sklepa o po-

gojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s
tujino 9118

4083. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ta-
rifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za sto-
ritve, ki jih opravlja Banka Slovenije 9118

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4084. Pravilnik o spremembi pravilnika o stopnjah obi-

čajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač
(kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) 9119

4085. Sklep o imenovanju na položaj svetnika okrožne-
ga državnega tožilca 9120

4086. Poročilo o gibanju plač za julij 2002 9120
4135. Pravilnik o načinu obračunavanja odstopanj od-

daje ali odjema električne energije od voznih re-
dov 9171

OBČINE

BISTRICA OB SOTLI
4087.  Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslo-

vu Občinske uprave občine Bistrica ob Sotli 9121

CELJE
4088. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske pro-

store 9121
4089. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem 9121

DOBRNA
4090. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za

pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Ob-
čini Dobrna 9122

4091. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega pro-
računa za pospeševanje razvoja obrti in podjet-
ništva v Občini Dobrna 9123

4092. Pravilnik o dodelitvi subvencij za ohranjanje in raz-
voj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Do-
brna 9124

4093. Pravilnik o dodelitvi subvencij za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna 9126

GRAD
 4094. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje iz-

gradnje javnega vodovoda v Občini Grad 9131

HORJUL
4095. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote
V34 Brezje, V35 Horjul, V36 Koreno, V37
Vrzdenec, V38 Žažar, V44 Butajnova, V45
Šentjošt in V47 Dobrova 9132

KOBARID
4096. Sklep o potrditvi cene za čiščenje komunalnih

odpadnih in padavinskih voda 9132
4097. Sklep o izvzetju javnega dobra 9133

KUNGOTA
4098. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno te-

lekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Kungota 9133

LENDAVA
4099. Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za obmo-

čje predvidene gramoznice Lakoš 9133

MARKOVCI
4100. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za

volitve člana državnega sveta ter za določitev kan-
didata za člana državnega sveta 9135

OPLOTNICA
4101. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Oplotnica 9136

VSEBINA

Stran Stran
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4102. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organiza-
torjem oziroma kandidatom za člane občinskega
sveta oziroma župana Občine Oplotnica 9137

4103. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje na območju Občine Oplotnica 9137

4104. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije ob-
čine Oplotnica 9138

4105. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi –
javno dobro 9138

PODČETRTEK
4106. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno te-

lekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Podčetrtek 9139

PODLEHNIK
4107. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Podlehnik za leto 2001 9139
4108. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na

kanalizacijsko omrežje Občine Podlehnik 9140
4109. Cenik prispevka pred priključitvijo na javno vodo-

vodno omrežje v Občini Podlehnik 9141

PREBOLD
4110. Odlok o ustanovitvi in izdajanju informatorja Ob-

čine Prebold 9141

PUCONCI
4111. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini

Puconci 9142
4112. Sklep o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vo-

do 9147

SLOVENJ GRADEC
4113. Sklep o izvzetju zemljišč iz javnega dobra 9147

SEVNICA
4114. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samopri-

spevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž 9147
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ŠKOFJA LOKA
4132. Odlok o ureditvenem načrtu za širitev centralne-

ga pokopališča Lipica v Škofji Loki 9166
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VIPAVA
4121. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
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VRANSKO
4124. Sklep o spremembi imenovanja volilne komisije

Občine Vransko 9161
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izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja
na območju Občine Vransko 9161

4126. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Vransko
v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana dr-
žavnega sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta 9162

ZAVRČ
4127. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacij-

sko omrežje na območju Občine Zavrč 9163
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didata za člana državnega sveta 9165

Stran Stran



Stran 9180 / Št. 83 / 27. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

Pravkar izšlo

ZAKON O IZVRŠBI
IN ZAVAROVANJU
z uvodnimi pojasnili Dide Volk in stvarnim kazalom

Ob uveljavitvi obsežnih sprememb Zakona o izvršbi in zavarovanju je Založba Uradni list
izdala novo knjigo. V uvodnih pojasnilih Dida Volk podrobno razlaga vsebino noveliranih
zakonskih členov, s pomočjo pregleda sprememb in novosti pa bralcem ponuja tudi
možnost hitrega seznanjanja z novimi zakonskimi določili.

V prečiščenem besedilu zakona so vse spremembe in dopolnitve natisnjene v ležečem
tisku (kurzivi), knjigo pa zaključuje obširno stvarno kazalo, ki ga je pripravil Janez Toplišek.

Ker še veljajo podzakonski akti, objavljeni v knjigi z naslovom Predpisi o izvršbi in zavarovanju, ki je izšla
pred letom dni, smo ceno te knjige s številko 10552 znižali na 1000 SIT z DDV.

Cena broširane izdaje: 4340 SIT z DDV 10590
Cena vezane izdaje: 4774 SIT z DDV 10596

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU

– 10590 broširana izdaja 4340 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10596 vezana izdaja 4774 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10552 1000 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec DA NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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