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4622. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino,
začasni uporabi zapisnika trgovinskega
pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo
o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi
zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko
Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih
proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega
sporazuma z dne 5. 2. 2003

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi
strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo
na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
13/97), Zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja
trgovinske vidike Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije, na eni strani in Republiko
Slovenijo na drugi strani, z namenom upoštevati izid
pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih
ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju,
zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju,
zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač
(Uradni list RS, št. 31/01), 72. člena zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03), Uredbe o
ratifikaciji sklepa št. 5/2001 Pridružitvenega sveta EU-
Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih
za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega
sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
24/01) in uredbe o ratifikaciji protokola o prilagoditvi
trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi
in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani zaradi upoštevanja izidov
pogajanj med pogodbenicami o novih vzajemnih koncesijah
za kmetijstvo (Uradni list RS, št. 104/03) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju

Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi

skupnostmi in njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi

strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni
uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med

Komisijo in Republiko Slovenijo o novih
vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5.

2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih
pogajanj med Evropsko Komisijo in Slovenijo

o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih
v Protokolu 3 Evropskega sporazuma

z dne 5. 2. 2003

1. člen
V uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi

med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša
na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega
pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih
vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in
začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med
Evropsko Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih
proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z
dne 5. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 116/02, 35/03, 65/03,
70/03 in 96/03) (v nadaljevanju: uredba) se naslov
spremeni tako, da se glasi:

“Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša
na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj
med Evropsko Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih
proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z
dne 5. 2. 2003“.

2. člen
V 4.a členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki

se glasita:
“Za kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so

navedeni v prilogah 12 in 13 k tej uredbi, ki sta njen sestavni

VLADA
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del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo, v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah, uporablja carinska stopnja
“prosto“ in posebna uvozna dajatev se ne plačuje, če ti
izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če
so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe.

Za kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogi 14 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se
pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja
“prosto“ in posebna uvozna dajatev se ne plačuje, če ti
izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če
so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe.“

3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

prilog 1 in 12 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe
pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz prilog 2 in 3
k tej uredbi po metodi prednostne obravnave po vrstnem
redu prispelih zahtevkov, iz priloge 13 k tej uredbi pa po
metodi komisijske delitve. Te metode so določene z Uredbo
o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni
list RS, št. 115/02 in 11/03).“

4. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pri uvozu blaga iz prilog 12, 13 in 14 je treba

carinskemu organu poleg dokumentov iz prvega odstavka
tega člena predložiti tudi fotokopijo izvoznega dovoljenja,

overjeno s strani carinskih organov, na obrazcu iz priloge 15
k tej uredbi, ki ga je izvozniku za izvoz iz Skupnosti v
Slovenijo izdal pristojni organ Skupnosti (v enem izmed
jezikov Skupnosti) in izvod ali fotokopijo izvozne deklaracije
za zadevno blago, overjeno s strani carinskih organov.
Izvozno dovoljenje, ki mora biti izpolnjeno v skladu s pravili
Skupnosti, mora v polju 22 vsebovati tudi navedbo, da za
blago ni bilo izplačano izvozno nadomestilo in na hrbtni
strani številko/e ustrezne izvozne deklaracije oziroma
deklaracij. Na izvozni deklaraciji mora biti v polju 44 ali v
drugem polju navedena tudi serijska številka ustreznega
izvoznega dovoljenja. Priloga 15 je sestavni del te uredbe.“

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

5. člen
V 8. členu se za četrto alineo pika nadomesti s

podpičjem ter dodajo peta, šesta in sedma alinea, ki se
glasijo:

“– 1006 – za izdelke iz priloge 12 po poreklu iz
Skupnosti;

– 1007 – za izdelke iz priloge 13 po poreklu iz
Skupnosti;

– 1008 – za izdelke iz priloge 14 po poreklu iz
Skupnosti.“

6. člen
V prilogi 1 se za tarifno številko 0703 20 00 s

pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

“0104 Žive ovce in koze 50
0104 10 – Ovce:

– – druge:
0104 10 30 – – – jagnjeta (do enega leta) pr pr
0104 10 80 – – – druge pr pr
0104 20 – Koze:
0104 20 90 – – druge pr pr
0204 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno pr pr
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali

dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih klavničnih izdelkov
– Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih izdelkov:

0210 99 – – drugo:
– – – meso:
– – – – ovčje in kozje:

0210 99 21 – – – – – s kostmi pr pr
0210 99 29 – – – – – brez kosti pr pr

– – – drobovina:
0210 99 60 – – – – ovac in koz pr pr
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi
1602 90 – Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali:

– – drugo:
– – – drugo:
– – – – drugo:
– – – – – drugo:
– – – – – – ovčje ali kozje:
– – – – – – – nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali užitnih klavničnih
proizvodov (drobovine) in nekuhanega mesa ali užitnih klavničnih proizvodov
(drobovine):

1602 90 72 – – – – – – – – ovčje pr pr
1602 90 74 – – – – – – – – kozje pr pr

– – – – – – – drugo:
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1602 90 76 – – – – – – – – ovčje pr pr
1602 90 78 – – – – – – – – kozje pr pr

1004 00 00 Oves  500 pr pr
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi pšenice
1102 90 – Druga:
1102 90 30 – – ovsena moka pr pr
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti

– Drobljenec in zdrob:
1103 19 – – iz drugih žit:
1103 19 40 – – – ovsena pr pr
1103 20 – Peleti:
1103 20 30 – – ovseni pr pr“

7. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je sestavni

del te uredbe kot priloga 1.

8. člen
Dodajo se nove priloge 12, 13, 14 in 15, ki so sestavni

del te uredbe kot priloga 2.

9. člen
Ta uredba začne veljati 1. novembra 2003.

Št. 334-07/2000-21
Ljubljana, dne 23. oktobra 2003.
EVA 2003-2111-0106

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1 
 

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 5 
KMETIJSKI IZDELKI 

  
Tarifna oznaka Poimenovanje Posebna 

uvozna 
dajatev 

Carinska 
stopnja 

1 2 3(1) 4(1) 

 
0101 Živi konji, osli, mezge in mule 
0101 10 –  Čistih pasem, plemenski: 
0101 10 90 – –  drugi  pr pr 
0101 90 –  Drugi  pr pr 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
0102 90 90 – –  drugo  pr pr 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  pr pr 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
0103 92 90 – – –  drugi  pr pr 
 
0106 Druge žive živali  pr pr 
 
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 
 –  Sveže ali ohlajeno: 
0203 11 – –  trupi in polovice s kožo: 
0203 11 90 – – –  drugo  pr pr 
0203 12 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi: 
0203 12 90 – – –  drugo  pr pr 
0203 19 – –  drugo: 
0203 19 90 – – –  drugo  pr pr 
 –  Zamrznjeno: 
0203 21 – –  trupi in polovice: 
0203 21 90 – – –  drugo  pr pr 
0203 22 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi: 
0203 22 90 – – –  drugo  pr pr 
0203 29 – –  drugo: 
0203 29 90 – – –  drugo  pr pr 
 
0205 00 Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno  pr pr 
 
0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, 

kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in 
mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni 

0206 10 –  Od živali vrste goved, sveži ali ohlajeni: 
0206 10 10 – –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov   pr pr 
 – –  drugi: 
0206 10 91 – – –  jetra  pr pr 
0206 10 99 – – –  drugo  pr pr 
 –  Od živali vrste goved, zamrznjeni: 
0206 21 00 – –  jeziki  pr pr 
0206 22 00 – –  jetra  pr pr 
0206 29 – –  drugi: 
0206 29 10 – – –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov   pr pr 
 – – –  drugi: 
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0206 29 99 – – – –  drugi  pr pr 
0206 30 –  Od prašičev, sveži ali ohlajeni  pr pr 
 –  Od prašičev, zamrznjeni: 
0206 41 – –  jetra  pr pr 
0206 49 – –  drugi  pr pr 
0206 80 –  Drugi, sveži ali ohlajeni  pr pr 
0206 90 –  Drugi, zamrznjeni  pr pr 
 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, 

ohlajeno ali zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 13 – – kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 13 91 – – – –  jetra  pr pr 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  pr pr 
 –  Od puranov: 
0207 26 – – kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 26 91 – – – –  jetra  pr pr 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  pr pr 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 34 – –  mastna jetra, sveža ali ohlajena  pr pr 
0207 35 – –  drugo, sveže ali ohlajeno: 
 – – –  drobovje: 
0207 35 91 – – – –  jetra, razen mastnih jeter  pr pr 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  pr pr 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  pr pr 
0207 36 89 – – – – –  drugo  pr pr 
 
0208 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, sveže, 

ohlajeno ali zamrznjeno  pr pr 
 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v 

slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz 
drugih klavničnih izdelkov 

 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih 
klavničnih izdelkov: 

0210 91 00 – –  od primatov  pr pr 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od 

morskih krav lamantini in dugong (sesalcev rodu Sirenia)  pr pr 
0210 93 00 – –  od plazilcev (vključno kače in želve)  pr pr 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  pr pr 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  pr pr 
0210 99 39 – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  govedi: 
0210 99 59 – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  pr pr 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  pr pr 
0210 99 80 – – – – –  drugo  pr pr 
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0407 00 Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana 
0407 00 90 –  Druga  pr pr 
 
0408 Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, 

kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako 
drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 
ali brez njih 

 –  Rumenjaki: 
0408 11 – –  sušeni: 
0408 11 20 – – –  neprimerni za človeško prehrano  pr pr 
0408 19 – –  drugi: 
0408 19 20 – – –  neprimerni za človeško prehrano  pr pr 
 –  Drugo: 
0408 91 – –  sušeno: 
0408 91 20 – – –  neprimerno za človeško prehrano  pr pr 
0408 99 – –  Drugo: 
0408 99 20 – – –  neprimerno za človeško prehrano  pr pr 
 
0410 00 00 Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti 

na drugem mestu  pr pr 
 
0501 00 00 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali neraz-

maščeni; odpadki človeških las  pr pr 
 
0502 Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka 

za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak  pr pr 
 
0503 00 00 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali 

ne, s podlago ali brez podlage  pr pr 
 
0504 00 00 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali v 

kosih, sveži, ohlajeni, slani, v slanici, kuhani ali dimljeni  pr pr 
 
0505 Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja 

(z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej 
obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem 
za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja 

0505 10 –  Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh: 
0505 10 10 – –  surovo  pr pr 
 
0506 Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno 

pripravljeni (toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali 
brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov  pr pr 

 
0507 Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, 

rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali 
enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in 
odpadki teh izdelkov  pr pr 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, 

vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali 
iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda 
nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov  pr pr 

 
0510 00 00 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, 

posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, 
ohlajeni ali zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, 
ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  pr pr 
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0511 Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za 
človeško prehrano 

 –  Drugo: 
0511 91 – –  izdelki iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih 

nevretenčarjev; mrtve živali iz 3. poglavja  pr pr 
0511 99 – –  drugo  pr pr 
 
0601 Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, 

živice in korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; 
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr pr 

 
0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in 

cepiči, gobji miceliji 
0602 10 –  Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči  pr pr 
0602 20 –  Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki 

rodi užitno sadje ali oreščke  pr pr 
0602 30 00 –  Rododendroni in azaleje (sleči), cepljeni ali necepljeni  pr pr 
0602 40 –  Vrtnice, cepljene ali necepljene  pr pr 
0602 90 –  Drugo: 
0602 90 10 – –  gobji micelij  pr pr 
0602 90 30 – –  sadike zelenjave in jagod  pr pr 
 – –   drugo: 
 – – –  na prostem rastoče rastline: 
 – – – –  drevje in grmičevje: 
0602 90 41 – – – – –  gozdno drevje  pr pr 
 – – – – –  drugo: 
0602 90 45 – – – – – –  ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline  pr pr 
0602 90 49 – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – –  druge na prostem rastoče rastline: 
0602 90 51 – – – – –  trajnice  pr pr 
0602 90 59 – – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  sobne rastline: 
0602 90 70 – – – –  ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline, razen 

kaktej  pr pr 
 – – – –  drugo: 
0602 90 91 – – – – –  cvetoče rastline, z brsti ali cvetovi, razen kaktej  pr pr 
0602 90 99 – – – – –  drugo  pr pr 
 
0603 Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, 

sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače 
pripravljeno 

0603 10 –  Sveže: 
0603 10 80 – – drugo  pr pr 
0603 90 00 –  Drugo  pr pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, 

in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, 
posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače 
pripavljeni 

0604 10 –  Mahovi in lišaji: 
0604 10 90 – –  drugo  pr pr 
 –  Drugo: 
0604 91 – –  sveže  pr pr 
0604 99 – –  drugo  pr pr 
 
0701 Krompir, svež ali ohlajen 
0701 10 00 –  Semenski  pr pr 
0701 90 –  Drug: 
 – –  drug: 
0701 90 50 – – –  nov, od 1. januarja do 30. junija  pr pr 
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0703 Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža ali 
ohlajena 

0703 10 –  Čebula in šalotka: 
 – –  čebula: 
0703 10 11 – – –  za saditev  pr pr 
 
0704 Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne 

užitne kapusnice, sveže ali ohlajene 
0704 20 00 –  Brstični ohrovt  pr pr 
0704 90 –  Druge: 
0704 90 90 – –  druge  pr pr 
 
0708 Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene 
0708 10 00 –  Grah (Pisum sativum)  pr pr 
0708 90 00 –  Druge stročnice  pr pr 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 30 00 –  Jajčevci  pr pr 
 –  Gobe in gomoljike: 
0709 59 – –  druge   pr pr 
0709 60 –  Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta: 
 – –  drugi: 
0709 60 91 – – –  iz rodu Capsicum, za proizvodnjo capsicina ali barvil na 

bazi capsicum oljnih smol  pr pr 
0709 60 95 – – –  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol  pr pr 
0709 90 –  Druge: 
0709 90 20 – –  blitva in kardij  pr pr 
 – –  oljke: 
0709 90 31 – – –  za razne namene, razen za proizvodnjo olja  pr pr 
0709 90 40 – –  kapre  pr pr 
0709 90 90 – –  druge  pr pr 
 
0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično 

obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), 
zamrznjene 

 –  Stročnice oluščene ali ne: 
0710 29 00 – –  drugo  pr pr 
0710 80 –  Druge vrtnine: 
0710 80 10 – –  oljke  pr pr 
 – –  gobe: 
0710 80 61 – – – iz rodu Agaricus  pr pr 
0710 80 69 – – – druge  pr pr 
0710 80 80 – –  okrogle artičoke  pr pr 
0710 80 85 – –  beluši  pr pr 
 
0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom,  

v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno 
konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo 
porabo 

0711 20 –  Oljke   pr pr 
0711 30 00 –  Kapre  pr pr 
 –  Gobe in gomoljike: 
0711 59 00 – –  druge 
iz 0711 59 00 10 – – –  druge, razen iz rodu Agaricus  pr pr 
0711 90 –  Druge vrtnine, mešanice vrtnin: 
 – –  vrtnine: 
0711 90 10 – – –  plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, razen 

sladkih paprik  pr pr 
0711 90 50 – – –  čebula  pr pr 
0711 90 90 – –  mešanice vrtnin  pr pr 
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0712 Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene 
ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene 

0712 20 00 –  Čebula  pr pr 
 –  Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), 

drhtavka (Tremella spp.) in gomoljike: 
0712 31 00 – –  gobe iz rodu Agaricus  pr pr 
0712 32 00 – –  bezgova uhljevka (Auricularia spp.)  pr pr 
0712 33 00 – –  drhtavka (Tremella spp.)   pr pr 
0712 39 00 – –  druge  pr pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
0712 90 05 – –  krompir, cel ali narezan na koščke, vendar ne nadalje 

pripravljen  pr pr 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr pr 
0712 90 30 – –  paradižnik  pr pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr pr 
0712 90 90 – –  druge  pr pr 
 
0713 Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene 
0713 10 –  Grah (Pisum sativum)  pr pr 
0713 20 00 –  Čičerika (garbanzos)  pr pr 
 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
0713 31 00 – –  fižol vrste Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna radiata (L.) 

Wilczek  pr pr 
0713 32 00 – –  fižol, drobni rdeči (Adzuki, Phaseolus ali Vigna angularis)  pr pr 
0713 33 – –  navadni fižol, vštevši beli (Phaseolus vulgaris): 
0713 33 10 – – –  za setev  pr pr 
0713 39 00 – –  drug  pr pr 
0713 40 00 –  Leča  pr pr 
0713 50 00 –  Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob (Vicia faba var. 

equina, Vicia faba var. minor)  pr pr 
0713 90 –  Druge  pr pr 
 
0714 Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter 

podobne korenovke in gomoljnice z visokim deležem škroba 
ali inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali 
razrezani ali v peletih; sredica sagovega drevesa 

0714 20 –  Sladki krompir  pr pr 
0714 90 –  Drugo: 
0714 90 90 – –  drugo  pr pr 
 
0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu (indijski) orehi, sveži 

ali suhi, oluščeni ali neoluščeni  pr pr 
 
0802 Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni  pr pr 
 
0803 00 Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe  pr pr 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, 

sveži ali suhi  pr pr 
 
0805 Agrumi, sveži ali suhi  pr pr 
 
0806 Grozdje, sveže ali suho 
0806 20 –  Suho  pr pr 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže  pr pr 
 
0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 
0808 20 –  Hruške in kutine: 
0808 20 90 – –  kutine  pr pr 
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0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), 
slive, trnulje, sveže 

0809 40 –  Slive in trnulje: 
0809 40 90 – –  trnulje  pr pr 
 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr pr 
0810 60 00 –  Durian  pr pr 
0810 90 –  Drugo  pr pr 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, 

zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne 
vsebujejo dodanega sladkorja oziroma sladil 

0811 10 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom sladkorja ali drugih sladil: 
0811 10 19 – – –  druge  pr pr 
0811 10 90 – –  druge  pr pr 
0811 20 –  Maline, robide, murve, rubus ursinus, črni, 

beli in rdeči ribez ter kosmulje: 
 – –  z dodatkom sladkorja ali drugih sladil: 
0811 20 19 – – –  drugo  pr pr 
 – –  drugo: 
0811 20 90 – – –  drugo  pr pr 
0811 90 –  Drugo: 
 – –  z dodatkom sladkorja ali drugih sladil: 
 – – –  drugo: 
0811 90 31 – – – –  tropsko sadje in tropski orehi  pr pr 
0811 90 39 – – – –  drugo  pr pr 
 – –  drugo: 
0811 90 50 – – –  borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus)  pr pr 
0811 90 70 – – –  sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium 

angustifolium  pr pr 
 – – –  češnje in višnje: 
0811 90 75 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  pr pr 
0811 90 80 – – – –  drugo  pr pr 
0811 90 85 – – –  tropsko sadje in tropski orehi  pr pr 
0811 90 95 – – –  drugo  pr pr 
 
0812 Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim 

dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali v drugih raztopinah za 
konzerviranje), vendar v takšnem stanju neustrezni za 
takojšnjo prehrano  pr pr 

 
0813 Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 

0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja 
0813 10 00 –  Marelice  pr pr 
0813 30 00 –  Jabolka  pr pr 
0813 40 –  Drugo sadje: 
0813 40 10 – –  breskve, vključno z nektarinami  pr pr 
0813 40 50 – –  papaja  pr pr 
0813 40 60 – –  tamarinde  pr pr 
0813 40 70 – –  jabolka chasew, liči, slive sapodillo, pasijonsko sadje, 

karambola in pitaja  pr pr 
0813 40 95 – –  drugo  pr pr 
0813 50 –  Mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja  pr pr 
 
0814 00 00 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže, zamrznjene, suhe 

ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih 
raztopinah za konzerviranje  pr pr 
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0901 Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in 
kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli 
odstotek kave 

 –  Kava, nepražena: 
0901 11 00 – –  s kofeinom  pr pr 
0901 12 00 – –  brez kofeina  pr pr 
0901 90 –  Drugo   pr pr 
 
0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne  pr pr 
 
0903 00 00 Maté čaj  pr pr 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu 

Capsicum ali Pimenta  pr pr 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa 
0906 20 00 –  Zdrobljen ali zmlet  pr pr 
 
0907 00 00 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)  pr pr 
 
0908 Muškatni orešček, macis in kardamom  pr pr 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode  pr pr 
 
0910 Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, curry 

in druge začimbe  pr pr 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
1001 90 10 – –  pira za setev (t. diccocum)  pr pr 
 
1005 Koruza 
1005 10 –  Semenska: 
 – –  hibridna:  
1005 10 11 – – –  štirilinijski in top cross hibridi  pr pr 
1005 10 13 – – –  trilinijski hibridi  pr pr 
1005 10 15 – – –  dvolinijski hibridi  pr pr 
1005 10 19 – – –  drugo  pr pr 
 
1007 00 Sirek v zrnu 
1007 00 10 –  Hibridi za setev  pr pr 
 
1008 Ajda, proso, ptičje seme; druga žita 
1008 30 00 –  Ptičje seme (bar)  pr pr 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na 

podlagi pšenice 
1102 30 00 –  Riževa moka  pr pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 50 – – –  riževa  pr pr 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 50 – –  riževi  pr pr 
 
1105 Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in peleti  pr pr 
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1106 Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar. 
št. 0713, iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; moka, 
zdrob ali prah iz proizvodov iz 8. poglavja 

1106 10 00 –  Moka in zdrob iz sušenih strošnic, ki se uvrščajo v tar. št. 
0713  pr pr 

1106 30 –  Moka, zdrob in prah iz proizvodov iz 8. poglavja  pr pr 
 
1108 Škrob; inulin 
1108 20 00 –  Inulin  pr pr 
 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr pr 

 
 
1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v 

peletih, lupulin  pr pr 
 
1211 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali 

sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se 
uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekti-
cidne, fungicidne ali podobne namene  pr pr 

 
1212 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, 

sveži, ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice 
in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi 
(vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste Cichorium 
intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo predvsem za človeško 
prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

1212 10 –  Rožiči, vključno s semenom  pr pr 
1212 30 00 –  Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih (vključno iz 

nektarin) in slivovih koščic  pr pr 
 –  Drugo: 
1212 99 – –  drugo: 
1212 99 80 – – – drugo  pr pr 
 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, 

detelja, esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni 
pridelki za krmo, tudi v peletih 

1214 90 –  Drugo  pr pr 
 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in 

pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, 
dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani 

 –  Rastlinski sokovi in ekstrakti: 
1302 12 00 – –  iz sladkih koreninic  pr pr 
1302 13 00 – –  hmelja  pr pr 
1302 14 00 – –  bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo rotenon  pr pr 
1302 19 – –  drugi: 
1302 19 05 – – –  vanilijeva oljna smola  pr pr 
 – – –  drugi: 
1302 19 98 – – – – drugi  pr pr 
 –  Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih 

proizvodov, modificirani ali nemodificirani: 
1302 32 – –  sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev, 

rožičevih semen ali semena guara, modificirani ali 
nemodificirani: 

1302 32 90 – – –  iz semena guara  pr pr 
1302 39 00 – –  drugi  pr pr 
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1501 00 Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, 
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503 

 –  Prašičja maščoba (vključno z mastjo): 
1501 00 11 – –  za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za 

človeško prehrano  pr pr 
1501 00 90 –  Perutninska maščoba  pr pr 
 
1502 00 Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen tistih iz tar. št. 

1503  pr pr 
 
1503 00 Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne prašičje masti, 

oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, nemešani ali 
kako drugače pripravljeni  pr pr 

 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, 

prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani 
1504 10 –  Olja in njihove frakcije iz ribjih jeter  pr pr 
1504 20 –  Masti in olja rib ter njihove frakcije, razen iz ribjih jeter  pr pr 
 
1507 Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, 

toda kemično nemodificirano 
1507 10 –  Surovo olje, vključno degumirano (brez smole)  pr pr 
1507 90 –  Drugo: 
1507 90 10 – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano  pr pr 
 
1510 00 Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, 

prečiščena ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana, 
vključno mešanice teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. 
št. 1509 

1510 00 10 –  Surova olja  pr pr 
 
1512 Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega 

semena in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 
kemično nemodificirano 

 –  Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije: 
1512 11 – –  surovo olje  pr pr 
1512 19 – –  drugo: 
1512 19 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za 

proizvodnjo hrane za človeško prehrano  pr pr 
 –  Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije: 
1512 21 – –  surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne  pr pr 
1512 29 – –  drugo  pr pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra (koščice), 

palmovega oreha in njegove frakcije, rafinirano ali 
nerafinirano, toda kemično nemodificirano  pr pr 

 
1514 Olje iz oljne repice  ali ogrščice in njegove frakcije, rafinirano 

ali nerafinirano, toda kemično nemodificirano 
 –  Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino eručne 
kisline in njegove frakcije: 

1514 11 – –  Surovo olje  pr pr 
1514 19 – –  Drugo: 
1514 19 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za 

proizvodnjo hrane za človeško prehrano  pr pr 
 –  Drugo: 
1514 91 – –  Surovo olje  pr pr 
1514 99 – –  Drugo: 
1514 99 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za 

proizvodnjo hrane za človeško prehrano  pr pr 
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1515 Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba 
oljem), in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda 
kemično nemodificirani  pr pr  

 

1516 Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frak-
cije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, 
reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda 
nadalje nepredelani 

1516 10 –  Živalske masti in olja in njihove frakcije  pr pr 
1516 20 –  Rastlinske masti in olja in njihove frakcije: 
 – –  drugo: 
1516 20 91 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg  pr pr 
 – – –  drugo: 
1516 20 95 – – – –  olja iz repinega semena, lanenega semena, repičnega, 

sončničnega semena, iz semena ilipa, karita, makore, tulukune 
ali palmovih orehov, za tehnično in industrijsko rabo, razen za 
proizvodnjo živil za človeško prehrano  pr pr 

 – – – –  druga: 
1516 20 96 – – – – –  olja iz arašidov (zemeljskih oreščkov), semen 

bombaža, soje ali sončnice; druga olja, ki vsebujejo manj kot 
50 mas.% prostih maščobnih kislin, izvzemši olja iz palmovih 
jedrc, ilipa, kokosovih orehov, repinega semena, ali iz semena 
kopaibe  pr pr 

1516 20 98 – – – – –  druga  pr pr 
 

1517 Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj 
živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali 
olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih masti 
ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516 

1517 10 –  Margarina, razen tekoče margarine: 
1517 10 90 – –  druga  pr pr 
1517 90 –  Drugo: 
 – –  drugo: 
1517 90 99 – – –  drugo  pr pr 
 

1518 00 Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, 
oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s 
segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače 
kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; mešanice ali 
preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije 
različnih masti ali olj iz tega poglavja, neustrezni za prehrano, 
ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu 

 –  Pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana, za tehnične ali 
industrijske namene, razen za pripravo hrane za človeško 
prehrano: 

1518 00 31 – –  surova  pr pr 
1518 00 39 – –  druga  pr pr 
 –  Drugo: 
1518 00 91 – –  živalske ali rastlinske maščobe in olja in njihove frakcije, 

kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani 
s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače 
kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516  pr pr 

 – –  drugo: 
1518 00 95 – – –  neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz žival-

skih in rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij  pr pr 
1518 00 99 – – –  drugo  pr pr 
 

1522 00 Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri predelavi 
maščob in voskov živalskega ter rastlinskega izvora 

 –  Ostanki predelave maščob ali živalskih in rastlinskih 
voskov: 

 – –  drugo: 
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1522 00 91 – – –  oljne in milne usedline  pr pr 
1522 00 99 – – –  drugo  pr pr 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja 

ali krvi 
 –  Prašičev: 
1602 41 – –   šunka (stegno) in njeni kosi: 
1602 41 90 – – –  drugo  pr pr 
1602 42 – –  plečeta in njihovi kosi: 
1602 42 90 – – –  drugo  pr pr 
1602 49 – –  drugo, vključno mešanice: 
1602 49 90 – – –  drugo, divjih prašičev  pr pr 
1602 90 –  Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali: 
 – –  drugo: 
1602 90 41 – – –  severnih jelenov  pr pr 
 
1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih 

vodnih nevretenčarjev  pr pr 
 
2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni 

ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 10 – –  mango, močno začinjen  pr pr 
2001 90 91 – –  tropsko sadje in tropski orehi  pr pr 
 
2006 00 Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, 

konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani) 
2006 00 10 –  Ingver  pr pr 
 – Drugo: 
 – –  drugo: 
2006 00 91 – – –  tropski sadeži in tropski orehi  pr pr 
2006 00 99 – – –  drugo  pr pr 
 
2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz 

oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno 
obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

2007 10 –  Homogenizirani izdelki: 
 – –  drugo: 
2007 10 91 – – –  iz tropskih sadežev  pr pr 
2007 10 99 – – –  drugo  pr  pr 
 – Drugo: 
2007 91 – –  iz agrumov: 
2007 91 90 – – –  drugo  pr pr 
2007 99 – –  drugo: 
 – – –  drugo: 
2007 99 93 – – – –  tropski sadeži in tropski orehi  pr pr 
2007 99 98 – – – –  drugo   pr pr 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni 

ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

 –  Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice: 
2008 11 – –  arašidi: 
 – – –  drugo, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
 – – – –  več kot 1 kg: 
2008 11 92 – – – – – praženo  pr pr 
2008 11 94 – – – – – drugo  pr pr 
 – – – –  do vključno 1 kg: 
2008 11 96 – – – – –  pražen  pr pr 
2008 11 98 – – – – –  drug  pr pr 
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2008 19 – –  drugo, vključno mešanice  pr pr 
2008 20 –  Ananas: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
2008 20 19 – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg: 
2008 20 39 – – – –  drugo  pr pr 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

vsebino več kot 1 kg: 
2008 20 51 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 17 mas.%  pr pr 
2008 20 59 – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

vsebino do vključno 1 kg: 
2008 20 71 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 19 mas.%  pr pr 
2008 20 79 – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto 

vsebino: 
2008 20 91 – – – –  4,5 kg ali več  pr pr 
2008 20 99 – – – –  do 4,5 kg  pr pr 
2008 30 –  Agrumi: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 30 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 

11,85 mas.%  pr pr 
 – – –  drugo: 
2008 30 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 

11,85 mas.%  pr pr 
2008 30 39 – – – –  drugo  pr pr 
 – –   ki ne vsebujejo dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem 

pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
2008 30 51 – – – –  krhlji grenivke  pr pr 
2008 30 55 – – – –  mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine), 

klementine, wilking mandarine in drugi podobni hibridi 
agrumov  pr pr 

2008 30 59 – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem 

pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg: 
2008 30 71 – – – –  krhlji grenivke  pr pr 
2008 30 75 – – – –  mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine), 

klementine, wilking mandarine in drugi podobni hibridi 
agrumov  pr pr 

2008 30 79 – – – –  drugo  pr pr 
2008 30 90 – – –  brez dodanega sladkorja  pr pr 
 
 –  Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 

19: 
2008 92 – –  mešanice: 
 – – –  ki vsebujejo dodani alkohol: 
 – – – –  z vsebnostjo sladkorja 9 mas.% ali več: 
 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ni 

večja od 11,85 mas.%: 
2008 92 12 – – – – – –  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 

50 mas.% ali več tropskih orehov in tropskih sadežev)  pr pr 
2008 92 14 – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne 

presega 11,85 mas.%: 
2008 92 32 – – – – – –  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 

50 mas.% ali več tropskih orehov in tropskih sadežev)  pr pr 
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2008 92 34 – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – – –  drugo: 
2008 92 36 – – – – – –  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 

50 mas.% ali več tropskih orehov in tropskih sadežev)  pr pr 
2008 92 38 – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  ki ne vsebuje dodanega alkohola: 
 – – – –  ki vsebujejo dodani sladkor: 
 – – – – –  v izvirnih pakiranjih z neto vsebino 

več kot 1 kg: 
2008 92 51 – – – – – –  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 

50 mas.% ali več tropskih sadežev in tropskih orehov)  pr pr 
2008 92 59 – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – – –  drugo: 
 – – – – – –  mešanice sadja, v katerih delež ene vrste sadja ne 

presega 50 mas.% skupne mase sadja: 
2008 92 72 – – – – – – –  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki 

vsebujejo 50 mas.% ali več tropskih sadežev in tropskih 
orehov)  pr pr 

2008 92 74 – – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – – – –  drugo: 
2008 92 76 – – – – – – –  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki 

vsebujejo 50 mas.% ali več tropskih sadežev in tropskih 
orehov)  pr pr 

2008 92 78 – – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v 

izvirnem pakiranju neto vsebine: 
 – – – – –  5 kg ali več: 
2008 92 92 – – – – – –  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 

50 mas.% ali več tropskih sadežev in tropskih orehov)  pr pr 
2008 92 93 – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – – –  4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg: 
2008 92 94 – – – – – –  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo  

50 mas.% ali več tropskih sadežev in tropskih orehov)  pr pr 
2008 92 96 – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – – –  manj kot 4,5 kg: 
2008 92 97 – – – – – –  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 

50 mas.% ali več tropskih sadežev in tropskih orehov)  pr pr 
2008 92 98 – – – – – –  drugo  pr pr 
2008 99 – –  drugo: 
 – – –  z dodatkom alkohola: 
 – – – –  ingver: 
2008 99 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 

mas.%  pr pr 
2008 99 19 – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – –  grozdje: 
2008 99 23 – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 

mas.%: 
 – – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki 

ne presega 11,85 mas.%: 
2008 99 25 – – – – – – –  pasijonke in guave  pr pr 
2008 99 26 – – – – – – –  mangi, mangoste, papaje, tamarinke, jabolka 

cashew, liči, slive sapodillo, karambola in pitaja  pr pr 
2008 99 28 – – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – – –  drugo: 
 – – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki 

ne presega 11,85 mas.%: 
2008 99 36 – – – – – – –  tropsko sadje  pr pr 
2008 99 37 – – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – – – –  drugo: 
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2008 99 38 – – – – – – –  tropsko sadje  pr pr 
2008 99 40 – – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  brez dodanega alkohola: 
 – – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

vsebino več kot 1 kg: 
2008 99 41 – – – – –  ingver  pr pr 
2008 99 43 – – – – –  grozdje  pr pr 
2008 99 45 – – – – –  slive in suhe slive  pr pr 
2008 99 46 – – – – –  pasijonke, guave in tamarinde  pr pr 
2008 99 47 – – – – –  mangi, mangoste, papaje, jabolka cashew, liči, slive 

sapodillo, karambola in pitaja  pr pr 
2008 99 49 – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

vsebino do vključno 1 kg: 
2008 99 51 – – – – –  ingver  pr pr 
2008 99 53 – – – – –  grozdje  pr pr 
2008 99 55 – – – – –  slive in suhe slive  pr pr 
2008 99 61 – – – – –  pasijonke in guave  pr pr 
2008 99 62 – – – – –  mangi, mangoste, papaje, tamarinke, jabolka 

cashew, liči, slive sapodillo, karambola in pitaja  pr pr 
2008 99 68 – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – –  brez dodanega sladkorja: 
 – – – – –  slive in suhe slive, v izvirnih 

pakiranjih, z neto vsebino: 
2008 99 72 – – – – – –  5 kg ali več  pr pr 
2008 99 78 – – – – – –  do 5 kg  pr pr 
2008 99 99 – – – – –  drugo  pr pr 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil ali brez njih 

 –  Pomarančni sok: 
2009 11 – –  zamrznjen: 
 – – –  z Brix številom več kot 67: 
2009 11 19 – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  z Brix številom do vključno 67: 
2009 11 99 – – – –  drugo  pr pr 
2009 12 00 – –  nezamrznjen, z  Brix številom ne več kot 20   pr pr 
2009 19 – –  drugo: 
 – – –  z Brix številom več kot 67: 
2009 19 19 – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  z Brix številom več kot 20 do vključno 67: 
2009 19 98 – – – –  drugo  pr pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr pr 
2009 29 – –  drug: 
 – – –  z  Brix številom več kot 67: 
2009 29 19 – – – – drugo  pr pr 
 – – –  z  Brix številom več kot 20 do vključno 67: 
2009 29 99 – – – – drugo  pr pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –  z  Brix številom ne več kot 20   pr pr 
2009 39 – –  drugo: 
 – – –  z Brix številom več kot 67: 
2009 39 19 – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  z Brix številom več kot 20 do vključno 

67: 
 – – – –  katerega vrednost presega 30 EUR za 

100 kg neto mase: 
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2009 39 31 – – – – –  z dodanim sladkorjem  pr pr 
 – – – –  katerega vrednost ne presega 30 EUR za 100 kg neto mase: 
 – – – – –  drugi sadni sokovi iz agrumov: 
2009 39 99 – – – – – –  brez dodanega sladkorja  pr pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –  z Brix številom ne več kot 20  pr pr 
2009 49 – –  drugo: 
 – – –  z Brix številom več kot 67: 
2009 49 19 – – – –  drugo  pr pr 
 – – –  z Brix številom več kot 20 do vključno 67: 
2009 49 30 – – – –  katerega vrednost presega 30 EUR za 100 kg neto 

mase in vsebuje dodani sladkor  pr pr 
 – – – –  drugo: 
2009 49 93 – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 

30 mas.%  pr pr 
2009 49 99 – – – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja  pr pr 
2009 50 –  Paradižnikov sok  pr pr 
2009 80 –  Sok iz drugega sadja ali vrtnin: 
 – –  z Brix številom več kot 67: 
 – – –  drugo: 
 – – – –  drugo: 
2009 80 36 – – – – –  sokovi iz tropskih sadežev  pr pr 
 – –  z Brix številom ne več kot 67: 
 – – –  drugo: 
 – – – –  vrednosti več kot 30 EUR za 100 kg 

neto mase, z dodanim sladkorjem: 
2009 80 71 – – – – –  češnjev in višnjev sok  pr pr 
2009 80 73 – – – – –  sok iz tropskih sadežev  pr pr 
2009 80 79 – – – – –  drugo   pr pr 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost ni večja od 

30 mas.%: 
2009 80 88 – – – – – –  sokovi iz tropskih sadežev   pr pr 
2009 80 89 – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – – –  brez dodanega sladkorja: 
2009 80 95 – – – – – –  sok sadja vrste Vaccinium macrocarpon  pr pr 
2009 80 96 – – – – – –  češnjev in višnjev sok  pr pr 
2009 80 97 – – – – – –  sokovi iz tropskih sadežev  pr pr 
2009 80 99 – – – – – –  drugo  pr pr 
2009 90 –  Mešanice sokov: 
 – –  z Brix številom ne več kot 67: 
 – – – drugo: 
 – – – –  vrednosti več kot 30 EUR za 100 kg neto mase: 
 – – – – –  mešanice sadnih sokov agrumov in ananasovega 

soka: 
2009 90 41 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  pr pr 
2009 90 49 – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – –  vrednosti do vključno 30 EUR za 

100 kg neto mase: 
 – – – – –  mešanice sokov agrumov in ananasovega soka: 
2009 90 73 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 

mas.%  pr pr 
2009 90 79 – – – – – –  brez dodanega sladkorja  pr pr 
 – – – – –  drugo: 
 – – – – – –  z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost ne 

presega 30 mas.% 
2009 90 95 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih sadežev  pr pr 
2009 90 96 – – – – – – –  drugo  pr pr 
 – – – – – –  brez dodanega sladkorja: 
2009 90 97 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih sadežev  pr pr 
2009 90 98 – – – – – – –  drugo  pr pr 
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2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali 
rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, 
neustreznih za hrano ljudi; ocvirki  pr pr 

 
2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi 

obdelavi žit ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani 
2302 50 00 –  Iz leguminoznih rastlin (stročnic)  pr pr 
 
2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci 

sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri 
proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn in 
destilarn, nepeletizirani in peletizirani 

2303 10 –  Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki: 
 – –  ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih 

tekočin za namakanje), z vsebnostjo proteinov, računano na 
suh proizvod: 

2303 10 19 – – – do vključno 40 mas.%  pr pr 
2303 10 90 – –  drugo  pr pr 
2303 20 –  Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi 

odpadki pri proizvodnji sladkorja  pr pr 
2303 30 00 –  Odpadki in ostanki iz pivovarn in destilarn  pr pr 
 
2304 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji 

olja iz soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr pr 
 
2305 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji 

olja iz arašidov, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr pr 
 
2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji 

rastlinskih maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, 
nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen 
 –  Vinska usedlina: 
2307 00 11 – –  katere skupni masni odstotek alkohola ne presega 7,9 

mas.%, vsebnost suhe snovi pa je več kot 25 mas.%  pr pr 
2307 00 90 –  Vinski kamen  pr pr 
 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi 

rastlinskih materialov in stranski proizvodi, peletizirani ali 
nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

 –  Grozdne tropine: 
2308 00 11 – –  katerih skupni masni odstotek alkohola ne presega 4,3 

mas.%, vsebnost suhe snovi pa ni manjša od 40 mas.%  pr pr 
2308 00 40 –  Želod in divji kostanj; pulpe ali tropine drugega sadja razen 

grozdja  pr pr 
2308 00 90 –  Drugo  pr pr 
 
2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali 
2309 10 –  Krma za pse in mačke, pripravljena za prodajo na drobno: 
 – –  ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin 

ali maltodekstrinski sirup iz tar. podšt. 1702 30 51 do 1702 30 
99, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne 
proizvode: 

 – – –  ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin 
ali maltodekstrinski sirup: 

 – – – –  ki ne vsebuje škroba oziroma vsebuje do vključno 10 
mas.% škroba: 



Uradni list Republike Slovenije Št. 105 / 29. 10. 2003 / Stran 14593 
 
 

2309 10 11 – – – – –  ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje 
manj kot 10 mas.% takih proizvodov  pr pr 

 – – – –  ki vsebuje več kot 10 mas.%, vendar največ 30 mas.% 
škroba: 

2309 10 31 – – – – –  ki ne vsebuje mlečnih proizvodov oziroma ki 
vsebuje manj kot 10 mas.% takih proizvodov  pr pr 

 – – – –  ki vsebuje več kot 30 mas.% škroba: 
2309 10 51 – – – – –  ki ne vsebuje mlečnih proizvodov oziroma ki 

vsebuje manj kot 10 mas.% takih proizvodov  pr pr 
2309 10 90 – –  drugo  pr pr 
2309 90 –  Drugo: 
2309 90 10 – –  hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva  pr pr 
2309 90 20 – –  proizvodi, na katere se nanaša dodatna opomba št. 5 k 

temu poglavju  pr pr 
 – –  drugo; vključno predmešanice – premiksi: 
 – – –  ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni sirup, 

maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, uvrščene v tar. podšt. 
1702 30 51 do 1702 30 99, 1702  40 90, 1702  90 50 in 2106 
90 55, ali mlečne proizvode: 

 – – – –  ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodek-
strin ali maltodekstrinski sirup: 

 – – – – –  ki ne vsebujejo škroba, ali ki 
vsebujejo do vključno 10 mas.% škroba: 

2309 90 31 – – – – – –  ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov oziroma, ki 
vsebujejo manj kot 10 mas.% takih proizvodov  pr pr 

 – – – – –  ki vsebujejo več kot 10 mas.%, vendar 
največ 30 mas.% škroba: 

2309 90 41 – – – – – –  ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali ki 
vsebujejo manj kot 10 mas.% takih proizvodov  pr pr 

 – – – – –  ki vsebujejo več kot 30 mas.% škroba: 
2309 90 51 – – – – – –  ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali ki 

vsebujejo manj kot 10 mas.% takih proizvodov  pr pr 
 – – –  drugo: 
2309 90 91 – – – –  drobir iz sladkorne pese z dodano melaso  pr pr 
 – – – –  drugo: 
2309 90 95 – – – – – ki vsebujejo 49 mas.% ali več holinklorida, na 

organskem ali anorganskem nosilcu  pr pr 
2309 90 99 – – – – – drugo 
iz 2309 90 99 20 – – – – – – premiksi   pr pr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja in posebna uvozna dajatev, 

kot sta določeni v prilogi, uporabljata za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
. 
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PRILOGA 2 
 
 

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 12 
KMETIJSKI IZDELKI 

 
Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Količina 
(v tonah) 

Carinska 
stopnja 

1 2 3 4 (1) 
 
1002 00 00 Rž 9.000 pr 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na 

podlagi pšenice 
1102 10 00 –  Ržena moka  pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 10 – – –  ržena  pr 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –  rženi  pr 

_____________________________________________________________________________________________  
 
1003 00 Ječmen 32.000 pr 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na 

podlagi pšenice 
1102 90 –  Druga: 
1102 90 10 – –  ječmenova moka  pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 30 – – –  ječmenova  pr 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 20 – –  ječmenovi  pr 

_____________________________________________________________________________________________  
 
1005 Koruza 20.000  
1005 10 –  Semenska: 
1005 10 90 – –  drugo  pr 
1005 90 00 –  Druga  pr 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na 

podlagi pšenice 
1102 20 –  Koruzna moka  pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 13 – –  koruzna  pr 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 40 – –  koruzni  pr 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja in posebna uvozna dajatev, 

kot sta določeni v prilogi, uporabljata za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 13 
KMETIJSKI IZDELKI 

 
Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Količina 
(v tonah) 

Carinska 
stopnja 

1 2 3 4 (1) 
 
1001 Pšenica in soržica 20.000 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 
1001 90 –  Drugo: 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 91 – – – navadna pšenica in soržica, semenska  pr 
1001 90 99 – – –  drugo  pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 11 – –  pšenična: 
1103 11 90 – – –  iz navadne pšenice in pirjevice  pr 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 60 – –  pšenični  pr 

  
 
 

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 14 
KMETIJSKI IZDELKI 

 
Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska stopnja 

1 2 3 (1) 
 
1008 Ajda, proso, ptičje seme; druga žita 
1008 10 00 –  Ajda  pr 
1008 20 00 –  Proso  pr 
1008 90 –  Druga žita: 
1008 90 10 – –  tritikala (križanec pšenica * rž)  pr 
1008 90 90 – –  druga  pr 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz 

mešanice žit na podlagi pšenice 
1102 90 –  Druga: 
1102 90 90 – –  druga  pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 11 – –  pšenična: 
1103 11 10 – – –  iz trde pšenice (Triticum durum)   pr 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 90 – – –  druga  pr 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 90 – –  drugi  pr 
 
1107 Slad, pražen ali nepražen  pr 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  pr 
 
 
 
_________________________________ 
 (1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja in posebna uvozna dajatev, 

kot sta določeni v prilogi, uporabljata za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 15 
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4623. Odločba o imenovanju za okrožno državno
tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Slovenj Gradcu

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 18. člena
zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99) v zvezi s 43. členom prehodnih in končnih določb
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02) in petega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in
52/02), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-32/03 z dne 29. 7. 2003, na
35. seji dne 4. 9. 2003 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Aleksandra Stermec Perovec, rojena 15. 8. 1968, za-
poslena kot okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Slovenj
Gradcu, se imenuje za okrožno državno tožilko na Okrož-
nem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.

Št. 115-18/2003
Ljubljana, dne 4. septembra 2003.
EVA 2003-2011-0056

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

4624. Odločba o imenovanju za okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v
Slovenj Gradcu

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 18. člena
zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99) v zvezi s 43. členom prehodnih in končnih določb
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02) in petega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in
52/02), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-32/03 z dne 29. 7. 2003, na
35. seji dne 4. 9. 2003 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Ivo Šume, rojen 25. 10. 1967, pomočnik okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj
Gradcu, se imenuje za okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.

Št. 115-17/2003
Ljubljana, dne 4. septembra 2003.
EVA 2003-2011-0055

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

4625. Odločba o imenovanju za okrožno državno
tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 18. člena
zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94,
59/99 in 110/02) in petega odstavka 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96,
47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02), je Vlada Repu-
blike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
111-28/03 z dne 3. 10. 2003, na 43. seji dne 16. 10.
2003 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Magda Vraničar, rojena 18. 8. 1956, zaposlena kot
odvetnica v svoji odvetniški pisarni v Kranju, se imenuje za
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Ljubljani.

Št. 115-20/2003
Ljubljana, dne 16. oktobra 2003.
EVA 2003-2011-0052

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

4626. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice
državnega pravobranilca na Državnem
pravobranilstvu na zunanjem oddelku na Ptuju

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01), je Vlada Republike Slovenije po predhodnem mne-
nju generalnega državnega pravobranilca na predlog minis-
tra za pravosodje št. 111-45/03 z dne 24. 7. 2002, na
35. seji dne 4. 9. 2003 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Valerija Vele, rojena 7. 10. 1967, se imenuje na funkci-
jo pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravo-
branilstvu na zunanjem oddelku na Ptuju, za dobo osmih let.

Št. 115-16/2002
Ljubljana, dne 4. septembra 2003.
EVA 2003-2011-0054

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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4627. Odločba o imenovanju za pomočnico okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Slovenj Gradcu

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 18. člena
zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99) v zvezi s 43. členom prehodnih in končnih določb
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02) in petega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in
52/02), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-32/03 z dne 29. 7. 2003, na
35. seji dne 4. 9. 2003 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Vesna Rebernik Jamnik, rojena 4. 5. 1973, zaposlena
kot strokovna sodelavka na gospodarsko kazenskem oddel-
ku, se imenuje za pomočnico okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.

Št. 115-19/2003
Ljubljana, dne 4. septembra 2003.
EVA 2003-2011-0057

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

4628. Odločba o napredovanju na mesto vrhovne
državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in petega od-
stavka 23. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 63/94, 59/99 in 11/02) in petega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in
52/02), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-23/03 z dne 20. 6. 2003, na
32. seji dne 24. 7. 2003 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Alenka Mežnar, rojena 3. 3. 1951, višja državna tožilka
na Višjem državnem tožilstvu v Celju, napreduje na mesto
vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije.

Št. 115-15/2003
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-2011-0050

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4629. Pravilnik o razvidu knjižnic

Za izvrševanje 10. člena zakona o knjižničarstvu (Ura-
dni list RS, 87/01 in 96/02) izdaja ministrica za kulturo

P R A V I L N I K
o razvidu knjižnic

1. člen
Pravilnik določa vsebino in način vodenja razvida knjiž-

nic (v nadaljnjem besedilu: razvid), postopek vpisa v razvid
ter njegovo uporabo.

2. člen
Razvid knjižnic je javna evidenca, v kateri se vodijo

podatki o knjižnicah, ki izvajajo javno službo v Republiki
Sloveniji.

Razvid vodi Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadalj-
njem besedilu: NUK) v obliki javne podatkovne zbirke, ki je
dostopna preko spletne strani NUK. Vsi podatki v razvidu so
javni, razen tistih, ki so po predpisih opredeljeni kot tajni
oziroma osebni podatki.

Javne podatke iz razvida sme vsakdo uporabljati. NUK
na zahtevo izdaja uradne izpiske iz razvida.

3. člen
V razvid knjižnic se vpiše vsaka knjižnica, ki opravlja

knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z zakonom o
knjižničarstvu (v nadaljnjem besedilu: zakon) in podzakon-
skimi akti, in sicer:

a) splošne knjižnice, ki so samostojni javni zavodi, in
krajevne knjižnice, ki so organizacijske enote teh javnih
zavodov;

b) šolske in visokošolske knjižnice, ki bodisi v okviru
samostojnih zavodov s področja šolstva in znanosti izvajajo
knjižnično dejavnost ali so samostojni zavodi;

c) specialne knjižnice in specializirani informacijski cen-
tri, ki so bodisi samostojni zavodi ali organizacijske enote
drugih pravnih subjektov javnega ali zasebnega prava.

Če je splošna knjižnica organizirana tako, da ima več
krajevnih knjižnic oziroma izposojevališč, se v razvidu vodijo
vsi podatki za vsako krajevno knjižnico oziroma izposojevali-
šče posebej.

Organizacijske enote šolskih, visokošolskih, special-
nih knjižnic in NUK, ki imajo status posebnih zbirk ali dislo-
ciranih enot, niso predmet vpisa v razvid.

4. člen
NUK za vsako knjižnico izvede vpis v razvid na podlagi

odločbe pristojnega ministra o izpolnjevanju pogojev za iz-
vajanje javne službe iz 36. člena zakona, v kateri je oprede-
ljena stopnja razvitosti knjižnice za izvajanje javne službe, in
vloge knjižnice oziroma pravne osebe, v okviru katere deluje
knjižnica, z izpolnjenim vpisnim obrazcem. Vlogi mora biti
priložen veljavni akt o ustanovitvi knjižnice, oziroma za nesa-
mostojne knjižnice drug akt, iz katerega je razvidna ustano-
vitev oziroma obstoj knjižnice v okviru druge pravne osebe.

Po vpisu v razvid knjižnic izda NUK knjižnici potrdilo o
vpisu v razvid.

5. člen
V razvid knjižnic se vpisujejo podatki iz odločbe in

vpisnega obrazca, in sicer:
A) Samostojne knjižnice:
– vpisna (zaporedna) številka,
– naziv (ime) knjižnice,
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– datum vpisa v razvid,
– vrsta knjižnice,
– status knjižnice,
– poslovni naslov knjižnice,
– telefon, telefaks, elektronski naslov, domača stran,
– transakcijski račun in organizacija,
– davčna številka,
– sigla,
– evidenčna številka,
– ustanovitelj oziroma ustanovitelji knjižnice in njihovi

deleži
– datum ustanovitve (datum sprejema ustanovitvenega

akta),
– datum vpisa v sodni register,
– datum zadnje spremembe ustanovitvenega akta,
– lastnik oziroma lastniki nepremičnin knjižnice in nji-

hovi deleži,
– direktor, poslovodni organ, predstojnik knjižnice,
– strokovni vodja knjižnice,
– ministrstvo, pristojno za knjižnico,
– financerji knjižnice,
– nazivi in naslovi krajevnih knjižnic oziroma izposoje-

vališč v mreži knjižnice,
– občine, za katere splošna knjižnica izvaja knjižnično

dejavnost po pogodbi,
– občina, v kateri ima knjižnica sedež,
– občine, v katerih ima knjižnica krajevne knjižnice ozi-

roma izposojevališča,
– notranje organizacijske enote knjižnice.
B) Nesamostojne knjižnice:
– vpisna (zaporedna) številka,
– naziv (ime) knjižnice,
– datum vpisa v razvid,
– vrsta knjižnice,
– status knjižnice,
– poslovni naslov knjižnice,
– telefon, telefaks, elektronski naslov, domača stran,
– sigla,
– evidenčna številka,
– predstojnik, vodja, strokovni vodja knjižnice,
– akt, ki ureja delovanje knjižnice,
– datum sprejema akta oz zadnje spremembe,
– občina, v kateri ima knjižnica sedež,
– občina, v kateri ima knjižnica izposojevališča,
– naziv pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje,

– poslovni naslov,
– elektronski naslov, telefon, telefaks, domača stran,
– transakcijski račun,
– davčna številka,
– registrska številka,
– ustanovitelj oziroma ustanovitelji pravne osebe in

njihovi deleži,
– datum ustanovitve (sprejema ustanovitvenega ak-

ta),
– datum vpisa v sodni register,
– datum zadnje spremembe ustanovitvenega akta,
– direktor, poslovodni organ,
– ministrstvo, pristojno za knjižnico,
– financerji pravne osebe oziroma njene knjižnične

dejavnosti.
O vsaki knjižnici se vodijo še tile podatki:
a) Historiat knjižnice
– datum prve ustanovitve in takratni ustanovitelj oziro-

ma ustanovitelji knjižnice,
– datum in vzrok prenehanja delovanja knjižnice,
– datum združitve v novo knjižnico in njen naziv,
– datum pridružitve k drugi knjižnici in njen naziv in
– datum izločitve iz druge knjižnice in njen naziv,

– predhodnica ali delna predhodnica knjižnice,
– naslednica ali delna naslednica knjižnice.
b) Izpolnjevanje pogojev:
– številka in datum odločbe o izpolnjevanju pogojev za

izvajanje javne službe,
– ministrstvo, ki je izdalo odločbo,
– stopnja izpolnjevanja pogojev:

– 1. kategorija: razvita,
– 2. kategorija: srednje razvita in
– 3. kategorija: nerazvita.

6. člen
Podatki v razvidu knjižnic se obnavljajo enkrat letno,

praviloma v mesecu aprilu, razen podatkov o šolskih knjižni-
cah, ki se obnavljajo vsaka tri leta.

Knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje
knjižnica, pošlje NUK nove podatke na vpisnem obrazcu
najkasneje do konca februarja v tekočem letu, za šolsko
knjižnico pa do konca februarja tekočega leta po poteku
triletnega obdobja.

Podatki v razvidu se lahko obnovijo tudi izven roka,
navedenega v prejšnjem odstavku, če knjižnica pošlje nove
podatke.

Če NUK zahteva obnavljanje podatkov izven predpisa-
nih rokov, je knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere
deluje knjižnica, dolžna poslati nove podatke v 15 dneh po
prejemu zahteve.

7. člen
Podatki v razvidu se vodijo tako, da so ohranjeni vsi

predhodni in naknadno spremenjeni podatki.
V vpisni list knjižnic, ki so prenehale delovati zaradi

združitve, se vpiše vpisna številka knjižnice, ki je nastala z
združitvijo.

Vpisno številko knjižnice, ki je nastala z odcepitvijo, je
treba vnesti tudi v vpisni list knjižnice, od katere se je odce-
pila.

Pripojitev knjižnice k drugi knjižnici se vpiše v vpisni list
knjižnice, h kateri se knjižnica pripoji; v vpisni list pripojene
knjižnice se vpiše prenehanje delovanja te knjižnice in nave-
de vpisna številka knjižnice, h kateri je bila pripojena.

8. člen
Knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere delu-

je knjižnica, je dolžna NUK poslati podatke v zvezi s statu-
snimi spremembami (ustanovitev, združitev, pripojitev, izlo-
čitev, prenehanje delovanja knjižnice) v 15 dneh po
uveljavitvi spremembe; do konca februarja naslednjega le-
ta pa mora poslati še spremembe ostalih podatkov na
vpisnem obrazcu.

9. člen
Dokumente, na podlagi katerih so vpisani podatki v

razvid (odločba, vpisni obrazci in podobno) NUK trajno hra-
ni kot vpisno dokumentacija razvida.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se zač-
ne 1. januarja 2004.

Št. 612-24/2003-4
Ljubljana, dne 14. oktobra 2003.
EVA 2003-3511-0047

Andreja Rihter l. r.
Ministrica za kulturo
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OBČINE

BELTINCI

4630. Odlok o spremembi proračuna Občine Beltinci
za leto 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 40. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet obči-
ne Beltinci na 9. redni seji dne 3. 10. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi proračuna Občine Beltinci

za leto 2003

1. člen
V odloku o proračunu Občine Beltinci za leto 2003

(Uradni list RS, št. 35/03) se v 2. členu splošni del prora-
čuna na ravni podrazredov spremeni v naslednjih zneskih:

v tisočih tolarjih
7 prihodki 981.315
70 davčni prihodki 423.314
71 nedavčni prihodki 112.176
72 kapitalski prihodki 71.800
73 prejete donacije 550
74 transferni prihodki 373.475
4 odhodki 1,042.383
40 tekoči odhodki 243.018
41 tekoči transferi 370.930
42/43 investicijski odhodki in transferi 428.435

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2003-09-138/III
Beltinci, dne 3. oktobra 2003.

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l. r.

4631. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Beltinci

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvez-
na razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98,

68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 –
popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01
– odl. US, 16/02 – odl. US in 51/02), uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v orga-
nih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
58/03) ter 16. in 47. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski
svet občine Beltinci na 9. redni seji dne 3. 10. 2003 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Beltinci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi Občinska uprava občine

Beltinci (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava), določi
organizacija in delovno področje ter se urejajo druga vpra-
šanja v zvezi z njenim delovanjem.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določene s tem odlokom.

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in delu-
je v okviru ustave Republike Slovenije, zakonov, statuta ob-
čine Beltinci, odlokov in drugih veljavnih predpisov.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata

občinski svet in župan.
Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpi-

se države, kadar se v skladu z zakonom odloča o upravnih
stvareh iz državne pristojnosti.

Občinska uprava odgovarja županu za stanje na podro-
čju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in raz-
voj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave,
ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje
pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih podro-
čjih in opravlja druge strokovne zadeve.

5. člen
Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu

svojega poslovanja ter uresničevanja pravic strank.
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zago-

toviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojan-



Stran 14602 / Št. 105 / 29. 10. 2003 Uradni list Republike Slovenije

stva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo
svoje pravice in pravne koristi.

Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posre-
dovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe
in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.

Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja ob-
veščanja javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja
kritik in pripomb, njihovega obravnavanja in odgovarjanja
nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas,
uradne ure ter druga vprašanja načina delovanja občinske
uprave ureja župan ali tajnik občine, če ga za to pooblasti
župan.

6. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obve-
ščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konfe-
rencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug
ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa tudi drugi javni uslužbenci
občinske uprave.

Občinska uprava na svetovnem spletu objavlja katalog
informacij javnega značaj in posreduje informacije o svojem
delu.

7. člen
Občinska uprava oziroma njeni javni uslužbenci morajo

varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi pred-
pisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.

8. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na

prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če
ni z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno
za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov ob-
činske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.

9. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske upra-

ve, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave
javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delov-
nih mestih.

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občin-
ski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen
inšpekcijski nadzor.

10. člen
Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge do-

ločene z zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi,
navodili in pooblastili, ki jih ima.

Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati stro-
kovno, vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem
upoštevati le javni interes in konkretne okoliščine primera.
Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen
stalno usposablja ter izpopolnjuje, pri čemer pogoje za
strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja de-
lodajalec.

Javni uslužbenec mora delovati politično nevtralno in
nepristransko. Mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv ta-
ko v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave, kot v
odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri oprav-
ljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo
katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega
prava, primerno mora upoštevati pravice, dolžnosti in us-
trezne interese le teh. Svojo pravico do odločanja po prosti
presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju
meril, določenih v predpisih.

Javni uslužbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju
javnih nalog njegov zasebni interes v nasprotju z njegovimi
pooblastili. Odgovoren je, da se izogiba vsakemu nasproto-
vanju interesov, bodisi, da je to navzkrižje resnično ali mož-
no. Svojega položaja ne sme izkoriščati za svoj zasebni
interes.

Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito upo-
rabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezulta-
tov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatov ob najnižjih
stroških.

Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja
in krepi ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti v
poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja jav-
nih nalog.

Javni uslužbenci so za svoje delo odgovorni tajniku
občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.

S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do ura-
dnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z
vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in doku-
mente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.

11. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

Župan odloča o zaposlitvi v občinski upravi in o imeno-
vanju javnih uslužbencev v naziv.

12. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine je javni uslužbenec, ki kot uradnik na

položaju:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in ko-

ordinira delo javnih uslužbencev v občinski upravi in jim nudi
strokovno pomoč, razporeja delo med javne uslužbence
občinske uprave in skrbi za delovno disciplino,

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini,

– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delo-
vanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno
enoto in drugimi organi v občini,

– potrjuje potne naloge župana,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje

nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske upra-
ve, če ga župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo in za delo občinske
uprave odgovoren županu.

Tajnik občine mora imeti najmanj univerzitetno izobraz-
bo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magi-
sterijem; izpolnjevati mora pogoje, ki so potrebni za odloča-
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nje v upravnem postopku ter izpolnjevati druge pogoje v
skladu z pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.

13. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

14. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delov-
no področje spada naloga v skladu z pravilnikom o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji
naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občin-
ske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi tajnik
občine oziroma župan.

15. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi.

16. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje delavcev različ-
nih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne
skupine ali druge oblike sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

17. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali pose-

bno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne
morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali pro-
jektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci
nalog.

Projektne skupine ali druge oblike sodelovanja se obli-
kujejo predvsem takrat, kadar naloge projektne skupine ali
druge oblike sodelovanja presegajo obstoječo sistemizacijo
ali kadar v okviru rednega delovnega časa ni mogoče zago-
toviti izvedbo navedenih nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

18. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Bel-

tinci ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Beltin-
ci, s sedežem: Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.

19. člen
Občinska uprava je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,

– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-
vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polna zaposlenost javnih uslužbencev v občinski
upravi in

– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucija-
mi.

20. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijske-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– družbenih dejavnosti,
– gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

21. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnič-

na opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njunih
delovnih teles, za nadzorni odbor ter za druge občinske
organe,

– kadrovske zadeve,
– sprejema in odpravlja pošto, arhivira ter obdeluje

podatke za potrebe občinskih organov,
– gospodari z občinskimi zgradbami in tehnično opre-

mo,
– nudi strokovno pravno pomoč krajevnim skupnostim

pri njihovem delovanju,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in

reševanje,
– ter opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v

to področje.

22. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stali-

šča, ki jih sprejemajo občinski svet in drugi občinski organi
ter župan,

– sestavlja pogodbe in ocenjuje prejete pogodbe ter
pravno spremlja pogodbe,

– nudi strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih
opravil,

– nudi pravno pomoč občinskemu svetu in drugim ob-
činskim organom ter županu,

– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to
področje.

23. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v tem po-

stopku na prvi stopnji,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– opravlja druge naloge iz področja upravnih zadev.
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24. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun občine in skrbi za njegovo izvrše-

vanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ,

– opravlja finančno-knjigovodska, računovodska in dru-
ga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režij-
ske obrate, krajevne skupnosti in druge pravne osebe, ka-
terih ustanovitelj-soustanovitelj je Občina Beltinci in za druge
proračunske porabnike,

– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– nudi strokovno pomoč pri pripravi planov in zaključ-

nih računov KS v občini,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti ob-

čine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih ra-
zmerij,

– spremlja in analizira dajatve iz občinskih pristojnosti
in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njiho-
vo uvedbo oziroma usklajevanje,

– izvaja javna naročila in investicije iz področja informa-
tike in proračuna ter financ,

– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

25. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva,

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podje-
tja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge s tega področja.

26. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanja različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem progra-
mov,

– opravlja upravne in normativne naloge s področja
družbenih dejavnosti,

– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbe-

nih dejavnosti.

27. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov,

– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja lokacijske informacije,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor,

– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam
pri urejanju prostora,

– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

28. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

29. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastruktu-

re občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-

lja nadzor nad investicijami s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,

kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podje-
tja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

– skrbi za vzdrževanje občinskih cest v skladu z zako-
nom o javnih cestah,

– skrbi za oskrbo občanov s pitno vodo,
– skrbi za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih

in padavinskih voda,
– opravlja druge naloge na tem področju.

30. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar tako določa zakon ali

kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske
javne službe iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni smotrno
ustanoviti javnega podjetja, javnega gospodarskega zavoda
ali podeliti koncesijo.

31. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

32. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redar-

stva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

33. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma uradnih

oseb s posebnimi pooblastili na področju občinske inšpek-
cije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlo-
kom.

34. člen
Na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči ob-

činska uprava opravlja naslednje naloge:
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč in uve-

ljavlja predkupno pravico za potrebe občine, pripravlja pre-
dloge za podelitev ali odvzem statusa javnega dobra,
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– pripravlja program pridobivanja, prodaje, razpolaga-
nja, opremljanja, urejanja in oddaje stavbnih zemljišč,

– izvaja program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– strokovna opravila v zvezi z območji zajemanja in

vrednotenja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
Župan Občine Beltinci mora sprejeti pravilnik o siste-

mizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Beltinci, ki
je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna
mesta, najkasneje do 1. 1. 2004.

36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 67/01, 35/03).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2003-09-139/III
Beltinci, dne 3. oktobra 2003.

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l. r.

4632. Sklep o povišanju ekonomske cene za
dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Vrtcu Beltinci

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Ura-
dni list RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena in drugega od-
stavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98 in 84/98,
102/00 in 111/00) in 13. člena statuta Občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je
Občinski svet občine Beltinci na 9. redni seji dne 3. 10.
2003 sprejel

S K L E P
o povišanju ekonomske cene za dejavnosti

vzgoje in varstva predšolskih otrok
v Vrtcu Beltinci

1. člen
Nova ekonomska cena dnevnega programa na otroka

za obe starostni skupini znaša 70.000 SIT na otroka me-
sečno.

2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občin-

skega sveta občine Beltinci, št. 153-03/168, z dne 24.
julija 2002 o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgo-
je in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci (Uradni list
RS, št. 74/02).

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 2003 naprej.

Št. 032-01/2003-09-144/III
Beltinci, dne 3. oktobra 2003.

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l. r.

4633. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Beltinci

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 46/00,118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski
svet Občine Beltinci na 9. redni seji, ki je bila 3. 10. 2003
sprejel

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

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Beltinci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo oblika, namen, upravi-

čenci, višina, pogoji, merila in postopki za dodelitev prora-
čunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva in podeželja na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju:
sredstva).

2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Občini Beltinci 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 Beltinci so predvidena za naslednje namene:
– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji –

osemenjevanje,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega

varstva domačih živali in rastlin,
– 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,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmeti-

jah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencional-

nega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekolo-
ško usmerjeno kmetovanje,

– sofinanciranju posameznih ukrepov, katerih namen
je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v
kmetijstvu,

– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,
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– pospeševanju društvenih dejavnosti, povezanih s pro-
mocijo kmetijstva in podeželja,

– drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju in razvoju
kmetijstva in podeželja na območju Občine Beltinci.

4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in

pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Občini Beltinci, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in
izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja.

Upravičenci do finančnih sredstev pa so lahko tudi
pravne osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost
na področju kmetijstva.

5. člen
Letni program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetij-

stva in podeželja v Občini Beltinci ter usmerjanja sredstev za
te namene pripravi Odbor za kmetijstvo in prehrano Občine
Beltinci. Prav tako odbor predlaga višino in razdelitev sred-
stev, ki jih nato potrdi občinski svet z odlokom o proračunu
občine za tekoče leto.

Letni program ukrepov se pripravi na osnovi določil
tega pravilnika in mora vsebovati najmanj:

– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in

druge pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.
Občinska uprava po sprejetju proračuna občine za pro-

računsko leto na podlagi le-tega pripravi javni razpis za do-
deljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in po-
deželja v Občini Beltinci.

6. člen
Za vodenje in izvajanje postopka javnega razpisa za

dodelitev sredstev na podlagi določb tega pravilnika imenu-
je župan strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija).

Pri svojem delu komisija uporablja poleg določb tega
pravilnika tudi določbe pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03).

II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV

7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Občini Beltinci se dodeljujejo upravičencem v obliki sub-
vencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov na
podlagi javnega razpisa.

Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.

Upravičenci morajo za namene, navedene v 13. členu
tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso
pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen
namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh
virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma viši-
ne pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v
tem pravilniku.

Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investici-
je 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.

8. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sred-

stev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi občinska upra-

va Občine Beltinci v obliki javnega razpisa. Javni razpis se
objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.

Javni razpis mora vsebovati:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– namene, za katerega 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 pre-

dložiti k vlogi za pridobitev sredstev,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vloge,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani

dvignejo razpisno dokumentacijo.
V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega

odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je potrebno.

9. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati vse z razpisom

zahtevane podatke, predvsem pa:
– ime, naslov, sedež prosilca, davčno številko, številko

računa za nakazilo sredstev,
– potrdilo o statusu kmeta za fizične osebe ali MID

številko,
– izpis iz registra za pravne osebe,
– namen za katerega se podaja zahtevek,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov in izjavo upravi-

čenca, da za določen namen-projekt ni pridobil državne
pomoči iz državnih ali mednarodnih virov, oziroma koliko teh
sredstev je pridobil.

Vloga mora biti predložena v roku, ki je določen v
javnem razpisu.

Predložena vloga mora biti zapečatena, s pripisom ozi-
roma oznako »Ne odpiraj – javni razpis – kmetijstvo.«

10. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi ko-

misija in se izvede v roku, ki je predviden javnem razpisu. O
odpiranju vlog se vodi zapisnik.

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v
javnem razpisu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev.

11. člen
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga je

izdelala komisija, odloča o dodelitvi sredstev po tem pravil-
niku občinska uprava oziroma strani župana pooblaščena
oseba. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravi-
čenec vloži pritožbo na župana, v roku 8 dni od sprejema
sklepa. Odločitev župana je dokončna.

12. člen
V primeru morebitnega ostanka po letnem programu

predvidenih sredstev namenjenih za finančne intervencije v
kmetijstvu za posamezni ukrep, se le-ta prerazporedijo za
druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega pravilni-
ka, na podlagi predloga odbora za kmetijstvo.

O prerazporeditvi sredstev odloča občinski svet, skla-
dno z odlokom o proračunu za tekoče leto.

III. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

13. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

so razdeljeni na naslednja področja:
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1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji –

umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenje-

vanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izbolj-
šati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semen
kvalitetni plemenjakov.

Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenje-

vanja govejih plemenic, plemenskih svinj,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kva-

litetnih plemenjakov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– plačani račun za izvedene storitve pooblaščene or-

ganizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmeč-
ki reji.

1.2. 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.

Sofinancira se naslednji ukrep:
– antibiogram (mastitis)
Višina pomoči
Subvencioniranje znaša do 30% upravičenih stroškov

za izvedbo navedenega preventivnega ukrepa, vendar naj-
več enkrat za posamezno žival.

Pogoji za pridobitev pomoč
– plačani račun za izvedene storitve preventivnih ukre-

pov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu
(iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).

1.3. 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.
V letu 2003 znaša subvencija 600 SIT/čebeljo druži-

no.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva ali če-

belarji posamezniki, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel,
– plačani račun o izvedenih storitvah.
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
preteklosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, pro-
so, ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni
grah, grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja
ipd.). Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudiča-
vost tal), kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in
vzdrževanje naravne rodovitnosti tal.

Višina pomoči
– 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih agro-

tehničnih ukrepov izvajanja načrtnega kolobarjenja za njive
pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu kolobar-
jenja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki jih
pridelujemo na njivah).

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– podatke o vseh njivskih površinah, na katerih se

ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50

ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti vključena 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),

– plačani račun o nakupu semena.
2.2 Izboljšanje strukture in teksture tal ter zmanjšanje

kislosti tal
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje strukture in teksture tal ter

zmanjšanje kislosti, kar se kaže predvsem pri sušnih letih
ter racionalnejši rabi mineralnih gnojil.

Višina pomoči
– do 50% cene/kg, (brez cene prevoza) za apnenec,
– do 100% cene/kg, (brez cene prevoza) za mulj.
V primeru, da koristniki mulj dobijo brezplačno, se jim

poravnajo stroški prevoza v višini do 40%.
Pogoj za pridobitev pomoči je plačani račun o nakupu

apnenca, mulja.
2.3. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov ter

sofinanciranje analize zemlje in krme
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna

raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjšanje onesnaženosti
tal in okolja.

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 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic

in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in

krme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– plačani račun za izvedene storitve pooblaščene or-

ganizacije s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: te-
stiranja škropilnic in pršilnikov,

– plačani račun pooblaščene organizacije za analizo
zemlje in krme.

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
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(Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnika o usposobljenosti za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 72/01).

Višina pomoči
– sofinancira se do 30% upravičenih stroškov za inve-

sticije za posamezne vrtste dopolnilnih dejavnosti, začete v
tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme.

Pogoji za pridobitev pomoči
– vloga, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosil-

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

– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– 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,

– plačani račun o nakupu strojev, naprav in opreme.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je

kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
4. Ureditev kmetijskih zemljišč
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega

posega v prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo ma-

njših zemeljskih del, ki ne pomenijo večjega posega v pro-
stor, kot so: ureditev pašnikov do dokončne postavitve elek-
trične ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja,
planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kme-
tijskih zemljišč, izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine
150 m2 ter druga manjša zemeljska dela z namenom izbo-
ljšanja 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 vendar
največ do višine 200.000 SIT/ha,

– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pa-
šnika na novo v višini 40.000 SIT/ha in upravičeni stroški
obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in
sicer nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže.

Pogoji za pridobitev pomoči
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska sveto-

valna služba,
– plačani račun o opravljenih strojnih delih in o nakupu

opreme,
– lokacijsko informacijo za tista zemeljska dela, ki so

navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko (gradbe-
no) dovoljenje na območju Občine Beltinci,

– 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
ukrep.

4.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se stroški postopkov medsebojne menja-

ve kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu zakona o kmetij-
skih 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 racionalnejša raba
kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarske overitve menjalne po-

godbe in stroški sodne takse za vpis v zemljiško knjigo do
40%.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– overjena menjalna pogodba,
– odločba Upravne enote Murska Sobota o odobritvi

pravnega posla,
– overjeno menjalno pogodbo,
– plačani račun za overitev menjalne pogodbe in za

sodno takso za zemljiškoknjižni predlog.
4.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kme-

tijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri

nakupu kmetijskih zemljišč z namenom zaokrožitve posesti
in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij,
katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.

Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarske overitve kupne po-

godbe in stroški sodne takse za vpis v zemljiško knjigo
do 40%.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– overjeno kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od ene-

ga leta),
– odločba Upravne enote Murska Sobota o odobritvi

pravnega posla,
– plačani račun za overitev kupne pogodbe in za so-

dno takso za zemljiškoknjižni predlog.
4.4. 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, katere glavni namen je oskrba trga s
svežo zelenjavo.

Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vre-

dnosti celotne investicije, in sicer za: pripravo in izdelavo
dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vo-
dnega vira.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje,

vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina
namakanja),

– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, pred-
videnih za namakanje),

– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za
okolje in prostor,

– plačani račun stroškov idejnega projekta oziroma hi-
drološke študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,

– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko de-
javnostjo.

5. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
5.1. Sofinanciranje izdelave projektnih dokumentacij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne do-

kumentacije (PGD, PZI) in poslovnega načrta za novograd-
nje, rekonstrukcijo in adaptacije objektov (hlevi za vse vrste
živali, hladilnice, plasteniki, sušilnice).

Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji mo-
rajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kate-
gorijah živali.
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Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov za izdela-

vo 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 storitve),

– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k pred-
videni investiciji.

5.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in gnojničnih jam v
skladu z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlin-
skih 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 10% upravičenih stroškov izve-

denih del ureditev gnojišč in gnojničnih jam, začetih v teko-
čem 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,
– plačani račun o izvedenih delih,
– lokacijsko informacijo ali gradbeno dovoljenje.
5.3. Sofinanciranje izgradnje mlekovodov in hladilne

tehnike
Namen ukrepa
Preprečevanje obolenj vimena, pridelava kvalitetnejše-

ga mleka.
Višina pomoči
Sofinancira se do 20% upravičenih stroškov investici-

je.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– upravičenost investicije (mnenje kmetijske svetoval-

ne službe),
– plačani račun investicije.
6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pride-

lavo hrane
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 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– plačani račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov

kontrole integrirane pridelave v tekočem letu.
6.2. Podpora usmeritvam kmetij v ekološko kmetova-

nje
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 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– plačani račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov

kontrole ekološke pridelave v tekočem letu.
7. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetij-

stvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri

intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) predložijo naslednjo dokumenta-

cijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije.
8. Izobraževanje in društvene dejavnosti
8.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – no-

silce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraže-
vanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verifi-
ciranih izvajalcev izobraževanja.

Višina pomoči
– kmetom (udeležencem izobraževanja, ki je po zako-

nu obvezno) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja v
višini do 50%.

Pogoji za pridobitev pomoči
– za udeležence izobraževanja (kmete): plačani račun

oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževa-
nja).

8.2. 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 (razstava, demostraci-
je, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotega

programa dela društva.
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.

IV. KONČNE DOLOČBE

14. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci sprem-
lja in preverja pristojna strokovna služba občinske uprave,
lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana.

15. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porablje-

na sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vrači-
la sredstev v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,
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– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to dolo-
čenega obdobja v razpisu,

– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehani-
zacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev pro-
računa občine, pred iztekom 5 let,

– zaradi drugih nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Upravičenec, ki krši določila prvega odstavka tega čle-

na tudi ne more dobiti tovrstnih sredstev občine v obdobju
2 let od ugotovljene nenamenske porabe sredstev.

16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pride-
lave iz proračuna Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 52/98)
in sklep št. 032-01/15-75/III-2003 z dne 27. 2. 2003.

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

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

Št. 032-01/2003-09-141/III
Beltinci, dne 3. oktobra 2003.

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l. r.

GORNJI PETROVCI

4634. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Gornji Petrovci

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02) in 16.
člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št.
26/99, 108/01) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na
5. izredni seji dne 1. 10. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih

cest v Občini Gornji Petrovci

1. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gor-

nji Petrovci (Uradni list RS, št. 63/98) se spremeni besedilo
3. člena in se glasi:

Lokalne ceste so: ceste v naseljih ter med naselji v
Občini Gornji Petrovci in med sosednjo občino.

2. člen
V 4. členu odloka se v tabeli, ki govori o kategorizaciji

lokalnih cest dodajo naslednje ceste:
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Gornji Petrovci

in sosednjo občino so:

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
št. ali odseka ali odseka ali odseka v občini (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)

25. 109190 109040 Neradnovci-Karbin breg 109040 940
26. 109200 120140 Neradnovci-ob meji 109040 1732
27. 109210 721 Martinje 721 1718
28. 109220 716 Boreča 109050 2207
29. 109230 109220 Boreča 721 624
30. 109240 120150 Lucova-Toreči 109030 1270
31. 109250 109030 Adrijanci-Sojkini 109010 1290
32. 109260 609910 Adrijanci 721 768
33. 109270 109080 Peskovci-Bejkovi 232 1821
34. 109280 721 G.Petrovci-Pindža 721 720
35. 109290 109280 G.Petrovci-Kovačecini 721 794
36. 109300 109280 G.Petrovci-Nedelski breg 109080 811
37. 109310 109080 G.Petrovci-Nedelski breg pri hiši 200
38. 109320 109070 G.Petrovci 721 411
39. 109330 109070 G.Petrovci-Švenderni 232 1123
40. 109340 109330 G.Petrovci-Džešarni 232 516
41. 109350 109060 Stanjevci-Jakopini 232 531
42. 109360 109350 Stanjevci-Močarni 232 269
43. 109370 109380 Stanjevci-Tomašini 232 526
44. 109380 109390 Stanjevci-Grbajni pri hiši 706
45. 109390 232 Stanjevci-Punkerni na K.M. 2078
46. 109400 333150 Otovci-Stanjevci 109170 1644 918
47. 109410 610510 Križevci-Židovska sera 265110 919
48. 109420 265110 Križevci-Šoštarna sera 265110 1124
49. 109430 109110 Križevci 109100 764
50. 109440 109100 Križevci-Žlak hiša 1355
51. 109450 265110 Križevci-Tetajni hiša št.228 836
52. 109460 109140 Panovci-Džekišov breg 109130 1313
53. 109470 109140 Kukeč-Šinkecovi 109140 1265



Uradni list Republike Slovenije Št. 105 / 29. 10. 2003 / Stran 14611

3. člen
V 5. členu odloka se v tabeli, ki govori o kategorizaciji

javnih poti popravi tekst in se glasi:
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
št. ali odseka ali odseka ali odseka v občini (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)

1. 609010 120140 Neradnovci-Dnike pri hiši št.20 118
2. 609020 120140 Neradnovci-Zrinskini pri hiši št.26 780
3. 609030 120140 Neradnovci-Balek pri hiši št.17 150
4. 609040 120140 Neradnovci pri hiši št.16 150
5. 609050 120140 Neradnovci-Kozicinin breg pri hiši št.10 157
6. 609060 120140 Neradnovci-Komoterski breg pri hiši št.8 877
7. 609070 120140 Neradnovci pri hiši št. 1 153
8. 609080 109040 Neradnovci-Rusini 109040 327
9. 609090 609080 Neradnovci-Rusini pri hiši št.58 056
11. 609110 109190 Neradnovci-Vreja pri hiši št.52 078
14. 609220 109210 Martinje 721 839
15. 609230 721 Martinje-Vreja pri hiši št.10 167
16. 609240 109040 Martinje pri hiši št.9a 102
17. 609250 109210 Martinje pri hiši št.23 160
18. 609260 109210 Martinje pri hiši št.34 130
19. 609270 109210 Martinje pri hiši št.43 50
20. 609280 721 Martinje 721 642
21. 609290 197060 Martinje-Kotarji pri hiši št.55 683
24. 609330 109230 Boreča 109230 378
25. 609340 109050 Boreča pri hiši št. 1 161
26. 609350 109050 Boreča pri hiši št. 1 100
27. 609360 109230 Boreča pri hiši št. 50
28. 609370 109220 Boreča pri hiši št. 58
29. 609380 109220 Boreča pri hiši št. 117
30. 609390 109220 Boreča pri hiši št. 56 560
31. 609400 609410 Boreča-Sv.Ana pri cerkvi 907
32. 609410 609390 Boreča 109050 426
33. 609420 109050 Boreča pri hiši št.49 151
34. 609430 109050 Boreča-Fudašovi pri hiši št.50 190
35. 609510 109050 Ženavlje pri hiši št.47 243
36. 609520 109050 Ženavlje-Tomašini pri hiši št.60 615
37. 609530 109120 Ženavlje-Katajni pri hiši št.56 234
38. 609540 721 Ženavlje pri hiši št. 35 324
39. 609550 721 Ženavlje-Kovačev breg pri hiši št.44 350
40. 609560 609550 Ženavlje-Kovačev breg 721 215
41. 609570 721 Ženavlje pri hiši št.29 90
42. 609610 109050 Šulinci-Benkov breg pri hiši št.72 831
43. 609620 609610 Šulinci-Benkov breg pri hiši št.76 231
44. 609630 609610 Šulinci pri hiši št. 312
45. 609640 609610 Šulinci pri hiši št.72 338
46. 609650 109050 Šulinci-Trojič pri hiši št.58 182
47. 609660 109160 Šulinci-Vinešnji breg pri hiši št.77 300
48. 609670 721 Šulinci pri hiši št.37 60
49. 609680 721 Šulinci-Mrakovi pri hiši št. 647
50. 609690 721 Šulinci pri hiši št. 160
51. 609700 721 Šulinci pri hiši št. 178
52. 609710 721 Šulinci pri hiši št.19 79
53. 609720 721 Šulinci pri hiši št.4 110
55. 609820 109240 Lucova-Toreči pri hiši št. 90
56. 609830 120150 Lucova pri hiši št.42 112
57. 609840 109030 Lucova-k pokopališču Konec zvonika 298
58. 609850 109030 Lucova-Podejkini pri hiši št.26 456
59. 609860 109030 Lucova-Škremlinkini2 pri hiši 521
60. 609870 609860 Lucova-Škremlinkini pri hiši št.18 102
61. 609880 609860 Lucova 721 744
64. 609930 109250 Adrijanci 109010 271
65. 609940 109010 Adrijanci-Ferencini pri hiši št.50 79
66. 609950 609940 Adrijanci 109010 124
67. 609960 109010 Adrijanci-Matušini pri hiši št.68 111
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Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
št. ali odseka ali odseka ali odseka v občini (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)

68. 609970 109010 Adrijanci-Lepošini pri hiši št.84 339
69. 609980 609970 Adrijanci-Dukini pri hiši št.86 340
71. 610020 109180 Peskovci 232 89
72. 610030 109180 Peskovci 232 376
73. 610040 610030 Peskovci pri hiši 285
74. 610050 109180 Peskovci pokopališče 190
75. 610060 109180 Peskovci pri hiši. 184
81. 610160 197220 G.Petrovci-okrog cerkve 197220 300
84. 610190 265110 G.Petrovci-Pri Marjetki 232 143
87. 610330 109170 Stanjevci-Huma pri hiši št.20 191
88. 610340 109170 Stanjevci-Matušini pri hiši št.26 400
92. 610380 109390 Stanjevci-Bačovi pri hiši št.81 299
94. 610510 265110 Križevci-Očekov breg hiša št.103 1346
95. 610520 610510 Križevci-Gor. konec hiša št.97 330
97. 610540 610510 Križevci hiša št.75 115
99. 610560 109420 Križevci-Šoštarna sera hiša št.117 485
101. 610580 109110 Križevci-Novakovi hiša št.39 231
102. 610590 109110 Križevci-Gergarovi hiša št.27 284
103. 610600 109110 Križevci hiša št.11 260
105. 610620 109440 Križevci-Žlak hiša št.213 315
107. 610710 265110 Panovci-Čergelovi hiša št. 9 1143
108. 610720 610710 Panovci-Babičevi hiša št.13 320
109. 610730 265110 Panovci-Arjov breg hiša 389
110. 610740 109140 Panovci hiša št.40 180
113. 610820 109150 Kukeč hiša št.16 140
114. 610830 109150 Kukeč hiša št.12 300
115. 610840 265110 Kukeč hiša št.58 152
116. 610850 265110 Kukeč-Nemeške grabe hiša št.4 1232
117. 610860 765770 Kukeč-Srešov breg 610870 152
118. 610870 265090 Kukeč-Srešov breg hiša št.2 595
119. 610880 109140 Kukeč hiša št.23 401
120. 610910 109090 Košarovci-Kuhar-Makotrovi hiša 1196
121. 834720 610910 Košarovci 232 458 1430
122. 610930 190130 Košarovci-Kebrovi hiša št. 3 400

4. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 344-04/2003-8
Gornji Petrovci, dne 6. oktobra 2003.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

4635. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije
za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne
storitve na območju Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 6. člena zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 5. člena odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Ura-
dni list RS, št. 39/98), ter 16. člena statuta Občine Gornji
Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99, 108/01) je Občinski
svet občine Gornji Petrovci na 5. izredni seji dne 1. 10.
2003 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o podelitvi koncesije

za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne
storitve na območju Občine Gornji Petrovci

1. člen
V odloku o spremembi odloka o podelitvi koncesije za

urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na
območju Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 93/01),
se v 3. členu pod zaporedno številko 12 doda pokopališče
Peskovci.

2. člen
V drugem odstavku 12. člena se črta besedilo »razen

za vas Gornji Petrovci in Peskovci, za kateri se zagotavljajo
finančna sredstva za vzdrževanje in urejanje pokopališč iz
računa KS Gornji Petrovci« ter se nadomesti z besedilom
»razen za vas Gornji Petrovci, katera zagotavlja finančna
sredstva za izvajanje koncesije iz računa KS Gornji Petrovci
za najemnike grobov, ki plačujejo samoprispevek in so iz
vasi Gornji Petrovci, najemniki grobov s stalnim prebivali-
ščem izven vasi Gornji Petrovci plačujejo izvajanje koncesije
po sprejetem sklepu o določitvi višine sredstev za najem
prostora za grobove na pokopališčih in uporabe mrliških
vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci«.
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3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-07/2003-18
Gornji Petrovci, dne 6. oktobra 2003.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

4636. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje in plačilih staršev
v vrtcih Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00 in 78/03), pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98,
84/98, 44/00, 102/00, 111/00 in 92/02), in 16. člena
statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99,
108/01) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 5. izre-
dni seji dne 1. 10. 2003 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi cen programov

predšolske vzgoje in plačilih staršev
v vrtcih Občine Gornji Petrovci

1. člen
V sklepu o spremembi sklepa o določitvi cen progra-

mov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 77/02), se 1. člen spre-
meni tako, da se glasi:

Cena dnevnega programa za otroke v oddelkih vrtca
na območju Občine Gornji Petrovci znaša 55.000 SIT.

2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po

sprejemu, uporablja pa se od 1. 11. 2003 dalje.

Št. 64/2003-105
Gornji Petrovci, dne 6. oktobra 2003.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

KOBARID

4637. Sklep o povišanju cen šolskih prevozov Občine
Kobarid

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02) je Občinski svet
občine Kobarid na 9. redni seji dne 9. 10. 2003 sprejel
naslednji

S K L E P

I
Cene šolskih prevozov se s 1. 10. 2003 povišajo za

7,48% na kilometer oziroma 8,10% za avto na dan in znašajo:

– kombi 8 sedežev 146,71 SIT/km (brez DDV)
(159,18 z DDV)

– minibus nad 8 do vključno 198,35 SIT/km (brez DDV)
24 sedežev (215,21 z DDV)
– avtobus s 25 ali več sedeži 223,00 SIT/km (brez DDV)

(241,95 z DDV)
Za relacijo Kobarid–Logje, kjer se cena obračunava za

avto na dan, znaša 35.680 SIT oziroma 223 SIT/km (brez
DDV); (38.713 SIT oziroma 241,95 SIT/km z DDV).

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

dnem listu RS.

Št. 640-07/01
Kobarid, dne 9. oktobra 2003.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KOČEVJE

4638. Odlok o ureditvenem načrtu odlagališča
odpadkov Mozelj (P8/O1)

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02 in
43/03) in zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Kočevje
na 6. redni seji dne 25. 9. 2003 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu odlagališča odpadkov

Mozelj (P8/O1)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt “Odlagali-

šče odpadkov Mozelj (P8/O1) “, ki ga je izdelalo podjetje
Populus d.o.o. iz Ljubljane, v maju 2003, pod številko
212-16-02.

2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Tekstualni del:
Splošni del:
Priloge
Spis postopka priprave in sprejemanja akta
Normativni del:
Priloge
Smernice in mnenja
Odlok o ureditvenem načrtu
Povzetek za javnost
Posebne strokovne odlage
Priloge
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
Priloge

Grafični del:
1 Pregledni situacijski načrt
2 Izsek iz družbenega plana občine M 1:5000
3 Katastrski posnetek M 1:1000
4 Geodetski posnetek z vrisano mejo območja UN M 1:500
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5 Ureditvena situacija s prerezi objektov M 1:500
6 Prometno ureditvena situacija – prerezi M 1:500
7 Zbirna karta komunalnih vodov M 1:500
8 Katastrski posnetek z vrisano mejo območja UN M 1:1000
9 Zakoličbeni načrt M 1:500

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Ureditveno območje se nahaja v k.o. Mozelj. Meja je

označena na kopijah katastrskih načrtov:
Meja ureditvenega območja poteka:
Meja ureditvenega območja na severu poteka po se-

vernih mejah parcel k.o. Mozelj 6030, 6031, 6032, 6033,
na jugovzhodu po mejah parcel 2073/40, 1911/2, 1898/2,
6089, 6086, 6085, 6081, 6079, 6072, 6070, 6064,
jugozahodna in zahodna meja seka parcelo 6064, nato pa
poteka po mejah parcel 6061, 6054, 6026, 6028 in nato
zopet seka parceli 6028 in 6030.

4. člen
Seznam parcel v obravnavanem območju:
Območje urejanja obsega naslednje parcele k.o. Mo-

zelj: 6054, 6061, 6064 (del), 6063, 6070, 6095, 6071,
6072, 6079, 6081, 6080, 6085, 6086, 6089, 1898/2,
1911/2, 2073/40, 6033, 6032, 6031, 6030 (del), 6028
(del), 6029 in 6026.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

5. člen
Celotno območje je namenjeno odlagališču odpadkov

in sanaciji po končanem odlaganju.

6. člen
V območju deponije so dovoljeni naslednji posegi:
– postavitev – prestavitev varovalne ograje,
– ureditev notranjih komunikacij,
– ureditev reliefa,
– ureditev sistema odvajanja in zbiranja izcednih in me-

teornih voda,
– deponiranje odpadkov po predvidenem načrtu in faz-

nosti,
– zasaditev brežin deponije po končanem deponira-

nju,
– kontejner za upravo kompostarne (garderoba, sani-

tarije, prostor za počitek),
– nadstrešek za stiskalnico,
– plato za pripravo komposta,
– plato za les, biomaso, prostor za drobljenje,
– sortirna linija,
– objekt za skladiščenje in dozorevanje komposta,
– deponija gotovih izdelkov in garaža,
– deponija stekla,
– deponija umetnih mas,
– postavitev garaže,
– postavitev lagune za izcedne vode,
– postavitev lagune za meteorne vode,
– plinska postaja z baklo.

7. člen
Za obratovanje deponije je potrebno upoštevati:
a) Odlaganje odpadkov se vrši po opredeljenih etažah

in fazah s končnim naklonom deponije
b) Etaže so oblikovane na kotah I.+481.11,II.+487.44,

III.+487.54

IV. POGOJI ZA SANACIJO

8. člen
Za izvedbo sanacije deponije je potrebno vsakodnev-

no prekrivanje plasti in končna rekultivacija.
Prekrivanje se vrši vsak dan po zaključku razgrinjanja

in kompaktiranja odpadkov z narivanjem 15-20 cm plasti
zemeljskega materiala slabše prepustnosti.

Na vsaki etaži odloženih odpadkov bo v ta namen pri-
pravljena začasna deponija prekrivnega materiala, ki bo lah-
ko služil tudi za suho gašenje manjših požarov.

Končno prekrivanje in rekultivacija
Velikosti posameznih podfaz morajo biti izbrane tako,

da se bo lahko zaključena faza čimprej rekultivirala. Končni
prekrivni sloj mora biti sestavljen iz:

– izravnalnega sloja, ki bo služil tudi za plinski drenažni
sloj,

– tesnilnega sloja iz zemeljskega materiala,
– drenažnega sloja za površinske vode iz peščenogra-

moznega filternega materiala,
– zemeljskega rekultivacijskega sloja. Ta sloj mora za-

gotavljati renaturizacijo območja deponije z gozdno vegeta-
cijo.

V. ETAPNOST IZVAJANJA IN ZAČASNA NAMEMBNOST

9. člen
I. faza
Že v I. fazi mora biti pripravljena infrastruktura:
– postavitev – prestavitev varovalne ograje,
– ureditev notranjih komunikacij,
– ureditev reliefa,
– ureditev sistema odvajanja in zbiranja izcednih in me-

teornih voda z iztokom v dve laguni,
– deponiranje odpadkov po predvidenem načrtu in faz-

nosti, ki vključuje tudi II. fazo odlaganja, označeno v grafič-
nih prilogah.

Prav tako je v tej fazi predvidena izgradnja objektov:
– kontejner za upravo kompostarne (garderoba, sani-

tarije, prostor za počitek),
– nadstrešek za stiskalnico,
– plato za pripravo komposta,
– plato za les, biomaso, prostor za drobljenje,
– sortirna linija,
– objekt za skladiščenje in dozorevanje komposta,
– deponija gotovih izdelkov in garaža,
– deponija stekla,
– deponija umetnih mas,
– postavitev garaže,
– postavitev lagune za izcedne vode,
– postavitev lagune za meteorne vode,
– plinska postaja z baklo.
II. faza
Deponiranje odpadkov po predvidenem načrtu in faz-

nosti, kot je označeno v grafičnih prilogah.
III. faza
V III. fazi se izvaja sanacija z renaturacijo – zasaditev

brežin deponije po končanem deponiranju s pionirskimi vr-
stami značilnimi za območje.

VI. PROMETNA UREDITEV

10. člen
Zunanja dostopna pot
Do območja deponije je dostop iz regionalne ceste

Livold – Mozelj po delu lokalne ceste.
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Interno cesto je potrebno urediti v skladu z vozno te-
hničnimi zahtevami komunalne mehanizacije. Rekonstrukci-
ja ceste bo obsegala asfaltiranje ceste širine 5 m z asfaltno
muldo robnikom in odvodnavanjem.

VII. KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

11. člen
Elektrika
Na lokaciji je že sedaj vgrajena trafo postaja, katera

napaja samo kompleks objektov v lasti Komunalnega podje-
tja. Meritve el. energije so vgrajene na visokonapetostni
strani.

Sedanja zakupljena priključna moč zadostuje tudi no-
vim potrebam.

Napajanje objektov se izvede z napajalnimi vodi vgraje-
nimi v teren ob cesti. V območju asfaltnih površin pa je
napajanje izvedeno v cevni kanalizaciji z vmesnimi revizijski-
mi jaški s povoznimi pokrovi.

Glavni stikalni blok vgrajen v trafo postaji je opremljen z
izklopnim stikalom z možnostjo daljinskega izklopa (izklop v
sili v grajen na steni TP).

Na vsakem objektu se vgradi samostojen stikalni blok z
vgrajenim glavnim izklopnim stikalom.

Vsi objekti imajo lastno razsvetljavo. Vsi objekti so
opremljeni s strelovodno napeljavo za zaščito pred udarom
strele, enako so na ozemljilo vezani vsi koviski deli nosilne
konstrukcije.

Naprave za tehnološki proces kompostiranja in sortir-
ne linije se napajajo iz stikalnih blokov katere dobavi sam
dobavitelj naprav in opreme.

Vodovod
Vodovodno omrežje se priključi na vodovodno traso

Livold Mozelj. Pri priključku je potrebno izdelati nov vodo-
merni jašek, ki mora biti v skladu z zahtevami upravljalca
vodovodnega omrežja.Cevovod ∅ 125 poteka od priključka
do prvega hidranta po desni strani dovozne poti, nato preč-
ka dovozno pot in poteka po desni strani poti. Cevovod
naredi zanko enako kot krožna dovozna pot. Montirani so
trije hidranti. Enako se pripelje voda do sanitarij pri stiskalni-
ci.

Kanalizacija
Strešne vode od pokritih objektov se preko peskolovov

spelje v ponikovalnico. Meteorne vode s tlakovanih površin
se preko vtočnih jaškov spelje v lovilec olj in naprej v dve
ločeni laguni.

Izcedne vode iz deponije se vodi v ločenem sistemu v
dve ločeni laguni, ki se redno praznita z odvozom na čistilno
napravo.

Odplinjevanje
Predvideno je odplinjevanje preko odplinjevalnih jaškov

na plinsko črpalno postajo z baklo za sežig deponijskega
plina.

Telefon
Telefonska zveza bo urejena preko mobilnega teleko-

munikacijskega sistema.

VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

12. člen
Dejavnosti na območju deponije ne smejo prekoračiti z

zakoni in predpisi dovoljene emisije škodljivih snovi v zrak,
vodotoke in tla. V ta namen so izdelane strokovne podlage o
vplivih na oklje, ki so sestavni del ureditvenega načrta.

13. člen
Varovanje pred požarom
Zaradi preprečitve možnosti širjenja požara je predvi-

den posek gozda v pasu širine 20m vzdolž celega zunanje-
ga roba deponije. Ta pas je izkoriščen za zunanjo transpor-
tno cesto in zaledni jarek.

Samovžigni požari se gasijo s prekrivnim materialom, ki
je deponiran v okviru deponije in vodo iz sedmih hidrantov.

Požari na delovnih strojih se gasijo z gasilnimi aparati
za suho gašenje s katerimi mora biti opremljen vsak delovni
stroj. V objektih so ročni gasilni aparati.

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV IN INVESTITORJEV

14. člen
Ureditveni načrt je obvezen za investitorja, projektante

in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi
posegi v prostor in urejanjem zelenih površin. Investitorji,
projektanti in izvajalci so pri projektiranju in sami gradnji
objektov dolžni upoštevati veljavne gradbeno-tehnične, var-
nostne, prometne, sanitarno higienske in druge predpise.
Pred pričetkom gradnje so dolžni investitorji poravnati vse
zakonske obveznosti. Investitorji so dolžni izvesti priključke
in urediti okolico v skladu s projekti zunanje ureditve istoča-
sno z objekti. Ureditev pripadajočega zemljišča je pogoj za
izdajo uporabnega dovoljenja.

X. KONČNE DOLOČBE

15. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, podjetjem in

drugim, na Oddelku za prostor občine Kočevje pristojnem
za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve.

16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-91/02-141
Kočevje, dne 25. septembra 2003.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

PIVKA

4639. Odlok o opravljanju gospodarske javne službe
na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč
in oddajanja prostorov za grobove v najem ter
pogrebnih storitev

Na podlagi 7., 32., 33. in 39. člena zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), ter 7. člena statuta Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občin-
ski svet občine Pivka na 7. seji dne 24. 9. 2003 sprejel
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O D L O K
o opravljanju gospodarske javne službe

na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč
in oddajanja prostorov za grobove v najem ter

pogrebnih storitev

1. člen
Ta odlok (koncesijski akt) določa predmet in pogoje

opravljanja gospodarske javne službe na področju urejanja
in vzdrževanja pokopališč ter oddajanja prostorov za grobo-
ve v najem v Občini Pivka.

Za opravljanje javne službe Občina Pivka (v nadaljeva-
nju: koncedent) podeli koncesijo.

2. člen
Predmet javne službe je:
– vzdrževanje in urejanje pokopališč,
– oddajanje prostorov za grobove v najem.
Javna služba se izvaja na vseh pokopališčih na obmo-

čju Občine Pivka.

3. člen
Vzdrževanje in urejanje pokopališč ter oddajanje pro-

storov za grobove v najem obsega predvsem:
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– prekop grobov,
– skrb za red, čistočo na pokopališču ter v mrliški

vežici in vzdrževanje objektov in naprav, poti, zelenic, ograje
na pokopališču, kar vključuje tudi čiščenje in odstranjevanje
odpadkov in snega,

– vodenje evidence o grobovih in pokopanih ter katas-
tra komunalnih naprav na pokopališču,

– oddajanje grobov v najem,
– obračunavanje in pobiranje najemnin za grobove in

ustreznih prispevkov,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.

4. člen
Javna služba se financira iz:
– najemnin za grobove,
– drugih virov.
Najemnine iz prve alinee prejšnjega odstavka se v skla-

du s predpisi določijo s koncesijsko pogodbo, koncesionar
pa jih lahko ob upoštevanju predpisov spremeni s sogla-
sjem koncedenta.

Najemnine iz prve alinee prvega odstavka tega člena
vključujejo tudi stroške vzdrževanja in urejanja pokopališča
in skupnih naprav.

5. člen
Uporabniki storitev javne službe imajo poleg drugih še

naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do uporabe storitev javne službe pod enaki-

mi pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so krše-

ne pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin…);

– pravico opozoriti koncesionarja na nepravilno oziro-
ma neustrezno izvajanje javne službe ter oblikovati predloge
in pobude za boljše izvajanje. Koncesionar je dolžan upora-
bniku pisno odgovoriti v 10 dneh;

– obveznost, da najem grobov uredijo z najemno po-
godbo in spoštujejo določila pogodbe;

– obveznost spoštovanja pokopališkega reda in na-
vodil, ki jih v zvezi s tem v skladu s predpisi izda konce-
sionar.

6. člen
Koncesionarju s pridobitvijo koncesije pripade pravica

opravljanja dejavnosti ali dela dejavnosti javne službe na
območju Občine Pivka ali njenem delu za čas trajanja kon-
cesijske pogodbe, razen v primerih, ko je z zakonom ali na
njegovi podlagi sprejetim predpisom posamezno opravilo
naloženo drugi osebi.

7. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpol-

njuje naslednje pogoje:
– da je registriran oziroma ima obrtno dovoljenje za

opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da pripravi in predloži program izvajanja dejavnosti in

cene storitev;
– da ima izkušnje in reference pri opravljanju koncesi-

onirane dejavnosti;
– da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zado-

stno število delavcev, usposobljenih za opravljanje javne
službe;

– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvi-
dacije in zadnjih šest mesecev posluje pozitivno;

– da ima poravnane davke in prispevke;
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet

koncesije potekalo v okviru predpisanih standardov in nor-
mativov.

8. člen
Koncesionar mora:
– zagotoviti stalno in kakovostno izvajanje javne slu-

žbe;
– opravljati javno službo z dostojanstvom in spoštova-

njem do umrlih;
– spoštovati sprejete predpise, standarde in normative

ter v okviru le-teh tudi krajevne običaje in programe, ki jih za
razvoj dejavnosti sprejema koncedent;

– zagotoviti koncedentu strokovno pomoč pri oblikova-
nju programov za razvoj dejavnosti;

– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne
službe;

– voditi evidence in katastre za potrebe koncesijske
dejavnosti;

– strokovno pripraviti poslovne načrte in poročilo za
potrebe koncedenta;

– pripraviti osnove za investicije in investicijska vzdrže-
vanja;

– racionalno in namensko porabljati sredstva amortiza-
cije;

– upravljati in vzdrževati pokopališča, pokopališke ob-
jekte in naprave kot dober gospodar;

– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji;
– spoštovati ekološko strategijo v Občini Pivka;
– izvajati koncesijo v svojem imenu in na svoj račun v

skladu s tem aktom in pogodbo.

9. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna

služba koncedenta. Koncesionar mora pristojni strokovni
službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omo-
gočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige
in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja
koncesije, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem
času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblasti-
lom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga pod-
pišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
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Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslo-
vanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.

Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

10. člen
Izbran koncesionar je dolžan v okviru objektivnih mož-

nosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah,
nastalih zaradi višje sile.

V teh primerih ima koncesionar pravico od koncedenta
zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja
koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoli-
ščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncesionar in kon-
cedent medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju kon-
cesije v pogojih nastale višje sile.

Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaradi višje si-
le, lahko prekinejo koncesijsko razmerje samo na podlagi
sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

11. člen
Koncesija ni prenosljiva. V izjemnih primerih lahko s

predhodnim soglasjem koncedenta sklene koncesionar po-
godbo o začasni pomoči opravljanja storitev z drugim uspo-
sobljenim podizvajalcem, ki pri tem nastopa v imenu konce-
sionarja. Koncesionar odgovarja za storitve, ki jih je opravil
podizvajalec, kot bi jih sam opravil.

12. člen
Koncesija se podeli za obdobje 5-10 let od dneva

sklenitve koncesijske pogodbe.

13. člen
Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo pri opravlja-

nju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči koncedentu
ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.

Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesij-
skih pogodb skleniti zavarovanje odgovornosti:

– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali neve-
stnim opravljanjem javne službe,

– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravlja-
njem javne službe povzročijo pri njih zaposlene osebe upo-
rabnikom ali drugim osebam.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zava-
rovanje sklenjeno v korist Občine Pivka.

Škoda iz prve alinee drugega odstavka obsega zlasti
stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne
službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interven-
tnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do prene-
hanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.

14. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-

neha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odvzemom koncesije in
3. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne

službe v režijo.

15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena in je

pogodbeni stranki ne podaljšata,
– z razdrtjem pogodbe, pri čemer se razlogi in pogoji

za razdrtje, medsebojne pravice in obveznosti določijo v
koncesijski pogodbi.

16. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ali

prevzame v režijo:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesije v

dogovorjenem roku,
– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu

povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo in
– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost

preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot konce-
sionirana gospodarska javna služba;

– če koncesionar v roku enega meseca ne sklene za-
varovanja odgovornosti iz 14. člena tega odloka.

17. člen
Prenehanje koncesijskega razmerja, ne glede na razlog

ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Koncedent
lahko zato do ponovne ureditve razmer prevzame opravljanje
javne službe, koncesionar pa mu je na njegovo zahtevo proti
plačilu dolžan omogočiti uporabo svojih delovnih priprav.

Ob prenehanju koncesijskega razmerja je koncesionar
dolžan neodplačno predati koncedentu ažurirane evidence
o grobovih in pokopanih ter katastre, vodene za opravljanje
koncesijske dejavnosti.

18. člen
Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 2. člena tega

odloka izbere koncedent na podlagi javnega razpisa, ki se
ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

19. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo

biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru

koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih ali ustnih infor-

macij med razpisom.

20. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu

Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, v skladu s
133. členom zakona o javnih naročilih.

Koncedent izbere najugodnejšega ponudnika, če je
pridobil dve samostojni pravilni ponudbi od dveh različnih
kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov.

Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega
roka nista na naslov ponudnika prispeli vsaj dve veljavni
ponudbi. Ponudba je neveljavna, če ne vsebuje vseh pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
Občina Pivka si pridružuje pravico, da na javnem razpi-

su ne izbere nobenega ponudnika.

21. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoš-

tevajo predvsem naslednji kriteriji:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost

prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
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22. člen
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi komisija za

izvedbo razpisa, ki jo imenuje župan, v roku 1 meseca po
objavi tega odloka. Komisijo sestavlja tudi član odbora za
komunalne dejavnosti in urejanje prostora. Po končanem
postopku pripravi komisija predlog za izbor koncesionarja,
ki ga da v potrditev županu. Po potrditvi izda upravni organ
občine upravno odločbo.

23. člen
S koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu koncedenta

podpiše župan, koncedent in koncesionar podrobneje ure-
dita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne slu-
žbe.

V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko
pogodbo, veljajo določbe tega odloka.

24. člen
Koncesionar lahko predlaga podaljšanje koncesijske

pogodbe šest mesecev pred prenehanjem njene veljavno-
sti.

Koncesija se lahko podaljša z aneksom h koncesijski
pogodbi, če koncesionar izpolnjuje vse pogoje in obvezno-
sti iz tega odloka.

25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati

odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne slu-
žbe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogre-
bne dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/99).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 03201-2/2003
Pivka, dne 24. septembra 2003.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč

Na podlagi 7., 32., 33. in 39.člena zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 34/84 in 110/02) ter 7. člena člena
statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in
24/01) je Občinski svet občine Pivka na 7. seji dne 24. 9.
2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč

1. člen
V 1. členu odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti

ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 37/99) se v osmi
alinei drugega odstavka beseda Tabor nad Zagorjem spre-
meni v Šilentabor.

2. člen
Besedilo 2. člena odloka se črta in spremeni tako, da

se glasi:
»Pokopališka in pogrebna dejavnost je izbirna lokalna

gospodarska javna služba in obsega:
– pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljeva-

njem,
– oddajanje prostorov za grobove v najem,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč.
S tem odlokom so določene tudi pogrebne svečano-

sti.«

3. člen
Besedilo 3. člena odloka se črta in nadomesti z novim:
»Urejanje in vzdrževanje pokopališč ter oddajanje pro-

storov za grobove v najem se opravlja na podlagi podeljene
koncesije. Občina lahko podrobneje uredi postopek izvaja-
nja dejavnosti z izdajo poslovnika oziroma pravilnika.

Pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem
se opravljajo prosto na trgu. Izvajalec teh storitev mora opra-
viti pokop skladno z odlokom in v dogovoru z upravljalcem
pokopališča, na katerem se vrši pokop.«

4. člen
Besedilo 4. člena odloka se črta in nadomesti z novim,

ki se glasi:
»Pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem

obsegajo:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz umrlega,
– upepelitev umrlega,
– čuvanje umrlega v mrliški vežici,
– prenos umrlega na pokopališče,
– izkop in zasutje jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– prva ureditev groba,
– prekop umrlega,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom

ter v skladu s krajevnimi običaji.«

5. člen
Črta se besedilo 5. člena odloka in nadomesti z novim

besedilom:
»Oddajanje prostorov za grobove v najem obsega:
– oddajanje prostorov za grob v najem,
– sklepanje najemnih pogodb,
– vodenje evidence o umrlih, ki so pokopani na poko-

pališču, evidenco najemnikov grobov ter kataster komunal-
nih naprav na pokopališču.«

6. člen
6. členu se črta tretja alinea, in nadomesti z besedi-

lom:
»– vzdrževanje zelenih površin (košnja, obrezovanje,

odstranjevanje plevela, gnojenje…) ter vzdrževanje poti.«
Besedilo pete alinee tega člena se črta in nadomesti z

besedilom:
»– skrb za red in čistočo na pokopališču in mrliški

vežici.«

7. člen
Besedilo prvega odstavka 7. člena se črta in nadome-

sti z besedilom:
»V stanovanjskih objektih z več kot dvema stanovanje-

ma, se umrli ne sme čuvati do pokopa, pač pa se ga mora
prepeljati v mrliško vežo«.

Drugi in tretji odstavek ostaneta nespremenjena.
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8. člen
13. člen se dopolni z novim, tretjim odstavkom:
»Upravljalec mora zagotoviti, da se na vidno mesto

postavi oglasna omarica z urnikom obratovalnega časa ter
obvestili o pokopih.«

9. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena tako, da se črta

besedilo: »za katere je praviloma dolžan poskrbeti upravlja-
lec«, vejico se nadomesti s piko.

10. člen
V 32. členu odloka se v prvem stavku črta besedica

»mirovne«.

11. člen
36. člen se črta in nadomesti z novim besedilom:
»Višino najemnin za grobove se določi s koncesijsko

pogodbo. Koncesionar lahko predlaga povišanje cene na-
jemnine. O povišanju odloči koncedent. Z vplačilom najem-
nine za grob je plačano tudi vzdrževanje pokopališča oziro-
ma skupnih naprav.«

12. člen
V 39. členu se črtata peta in šesta alinea.

13. člen
V prvem odstavku 42. člena odloka se številka 50.000

SIT nadomesti s številom 100.000 SIT. V tem odstavku se
doda stavek: »Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje
tudi odgovorna oseba upravljalca, ki krši določila tega odlo-
ka«.

Drugi odstavek 42. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:

»Povzročitelj, ki krši določbe tega odloka se kaznuje z
denarno kaznijo:

– za blažje kršitve z 20.000 SIT,
– za večje kršitve s 60.000 SIT. Za večje kršitve se

štejejo predvsem kršitve, ki se kljub opozorilom ali že plača-
nim denarnim kaznim ponavljajo«

Doda se tretji odstavek: »Denarne kazni lahko izreče
pristojna služba na kraju samem«.

14. člen
Spremeni se 44. člen tako, da se glasi:
»Upravljalec uskladi svoje poslovanje s tem odlokom

po podelitvi koncesije.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 03201-2/2003
Pivka, dne 24. septembra 2003.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

4641. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine
Pivka na 7. seji dne 24. 9. 2003 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli št.

3785/25, pot v izmeri 52 m2, k.o. Radohova vas ter na
parceli št. 3785/26, pot v izmeri 117 m2, k.o. Radohova
vas.

2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehata biti

javno dobro in postaneta lastnina Občine Pivka, Kolodvor-
ska cesta 5, Pivka.

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

Republike Slovenije.

Št. 03201-7/2003
Pivka, dne 24. septembra 2003.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

ROGAŠKA SLATINA

4642. Skupni program priprave urbanistične zasnove
mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za
območje CZ v Rogaški Slatini

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99, 28/01, 69/03)
je župan Občine Rogaška Slatina dne 16. 10. 2003 sprejel

S K U P N I  P R O G R A M  P R I P R A V E
urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina

in lokacijskega načrta za območje CZ
v Rogaški Slatini

1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)

S tem skupnim programom priprave se podrobneje
določijo postopki, ki jih je potrebno opraviti v postopku
priprave sprejemanja Urbanistične zasnove mesta Rogaška
Slatina (v nadaljevanju: UZ) in lokacijskega načrta za obmo-
čje CZ (v nadaljevanju: LN).

Politično gospodarske spremembe, prestrukturiranje
gospodarstva v zadnjih dvajsetih letih in s tem povezana
demografska gibanja so posledično povzročila stanje v pro-
storu, ki se odraža v neusmerjeni rasti gospodarskih dejav-
nosti na območjih katerih namen je plansko opredeljen dru-
gače, ter v neracionalno opredeljenih površinah namenjeni
poselitvi.

Takšno stanje ima za posledice neekonomično izrabo
obstoječe in izgradnjo nove komunalne infrastrukture zaradi
nerešenih lastniških razmerij pa je tudi vprašljiva njena reali-
zacija.

Z obstoječimi plani opredeljene površine ne omogoča-
jo razvoj zdravilišča z ozirom na spremenjeno lastniško struk-
turo.

Osnovni nerešeni problemi so:
– nezmožnost realizacije širitve obstoječih objektov v

skladu z veljavnimi PID,
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– pomanjkanje ustreznih lokacij za razvoj zdraviliško
turistične dejavnosti,

– pomanjkanje parkirnih mest,
– prometna infrastruktura – preko zdraviliškega kom-

pleksa potekajo krajevne prometne povezave, ki onemogo-
čajo nadaljnji razvoj zdravilišča,

– neopredeljeni pogoji za revitalizacijo obstoječih varo-
vanih objektov, ki bi zagotavljali ekonomske pogoje za inve-
sticijska vlaganja v objekte in njihovo poslovanje,

– neopredeljena zasnova primarnih prometnic,
– lokacije skupnih podzemnih garaž za potrebe različ-

nih gospodarskih subjektov,
– omogočiti širitev parkovnih površin ter ukinitev oziro-

ma redukcijo prometnih površin znotraj hotelskega kom-
pleksa,

– opredelitev možnih lokacij za eventualne novograd-
nje hotelskih kapacitet.

Mesto Rogaška Slatina kot potencialni nosilec regio-
nalnega razvoja želi preko sprememb prostorskih dokumen-
tov pridobiti ustrezen koncept prostorske zasnove mesta, ki
bo podprl razvoj turističnih dejavnosti in tehnološko ter okolj-
sko prijaznejših dejavnosti in posledično tudi razvoj družbe-
ne nadgradnje. K celovitim rešitvam na področju prostor-
skega načrtovanja Občino Rogaška Slatina zavezuje tudi
država, ki je sprejela Državni razvojni plan 2002-2006 in bo
v letu 2003 pripravila enotni programski dokument usklajen
z regionalno razvojno politiko. Priprava prostorske doku-
mentacije za regionalne projekte pa je prioriteta.

Podlaga za pripravo UZ in LN je Urbanistična zasnova
mesta Rogaška Slatina, ki je del sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Sla-
tina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list
RS, št. 83/03).

2. člen
(predmet, programska izhodišča in namen

prostorskega akta)
Predmet prostorskega plana so UZ, LN in morebitne

spremembe in dopolnitve prostorskega plana izven obmo-
čja obdelave UZ, ki so nujne zaradi homogenosti zdravili-
škega območja.

Programsko izhodišče je zagotovitev možnosti večanja
kapacitet zdravilišča, pri tem pa ohraniti naravne vrednote.
Prometno izhodišče je odstranitev prometa iz ožjega obmo-
čja zdravilišča in zagotovitev potrebnih parkirišč v podzem-
nih garažah.

Namen izdelave UZ in LN je ponovno treba ovrednotiti
razmerja med razvojem kraja in njegove poselitve ter razvo-
jem zdravilišča ter da se v pogojih vzdržnostnega razvoja
opredeli maksimalne možne hotelske kapacitete, ki jih na-
selje še prenese, opredeliti območja bodoče širitve zdravili-
škega kompleksa in razrešiti problem prometne infrastruktu-
re, ki mora na eni strani zagotoviti veliko pretočnost znotraj
naselja, na drugi pa zagotoviti možnosti razvoja zdraviliške
dejavnosti. Splošni nameni UZ in LN so naslednji:

– zagotavljanje urejenosti prostora za dolgoročne raz-
vojne cilje,

– možnost izvajanja UZ in LN na podlagi načel in za-
htev urejanja prostora,

– identifikacija prihodnjega vzorca poselitve, vključu-
joč glavna razvojna območja,

– opredelitev območij posebnega varstva,
– določitev poteka infrastrukture,
– zagotavljanje okvira za detajlno lokalno planiranje in

reguliranje prostora,
– zagotavljanje povezave med obveznimi izhodišči in

usmeritvami državnega prostorskega plana.

Namen projekta je tudi izboljšanje kvalitete in tehnike
bivanja prebivalstva, varovanje okolja ter omogočanje in
spodbujanje razvoja. Če izhajamo iz osnovnega koncepta
trajnostnega razvoja so cilji naslednji:

– ohranitev naravnih virov,
– grajeni razvoj v harmoniji z naravnim okoljem,
– kvaliteta okolja,
– socialna enakost in
– politična participacija.
S prostorsko zaokroženim in glede na posamične de-

javnosti celovitim prostorskim načrtovanjem bo preseženo
dosedanje parcialno urejanje prostora, obenem pa bodo
podane osnove za ustrezne prostorsko izvedbene akte. Ur-
banistična zasnova mora opredeliti tudi razmerja med varo-
vanjem naravne in kulturne dediščine, ki predstavlja pretež-
ni del obstoječega zdraviliškega kompleksa ter potrebami
po povečanju namestitvenih kapacitet ob sočasnem zago-
tavljanju dodatnih parkovnih površin.

Cilji priprave in sprejema UZ in LN so določitev meril,
pogojev in ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti v pro-
storu.

3. člen
(ureditveno območje sprememb in dopolnitev

prostorskega akta)
Meja ureditvenega območja UZ in ureditvenega obmo-

čja LN (CZ) je določena s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Sla-
tina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list
RS, št. 83/03) ter se po potrebi na podlagi izsledkov stro-
kovnih podlag ustrezno korigira.

4. člen
(nosilci urejanja prostora)

V pripravo in sprejem UZ in LN se vključijo nosilci
urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja:

– OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška
Slatina d.o.o., Rogaška Slatina,

– Elektro Celje,
– Eles, Elektro Slovenije,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Pošta Slovenije, PE Celje,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-

močna enota Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo

narave, izpostava Celje,
– Ministrstvo za promet in zveze,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za Ce-

ste,
– Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Celje,
– Slovenske železnice Ljubljana,
– Zavod za ribištvo Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– drugi nosilci, za katere bi se v postopku ugotovilo,

da so upravičeni da podajo svoje smernice in mnenja.

5. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene

prostorske ureditve)
Pri izdelavi UZ in LN je potrebno upoštevati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-

ga družbenega plana RS, (Uradni list RS, št. 4/03);
– Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, 2000;
– Državni razvojni program 2002–2006, Ljubljana,

2002;
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– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jel-
šah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–
2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03);

– Urbanistične delavnice;
– Integralni razvojni program občine Rogaška Slatina

2003-2006 (Bistra 2003);
– Predlogi za izhodišča dolgoročnega urbanističnega

razvoja Rogaške Slatine (API 1990);
– Rekreacijske kolesarske povezave v Občini Rogaška

Slatina in njihova navezava na državno kolesarsko omrežje
(Univerza v Mariboru – Fakulteta za gradbeništvo 2002);

– Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini (Horvat
2000);

– Posebne strokovne podlage.

6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve kot podlaga za izdelavo UZ in s tem
spremembo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri

Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje
1986–2000 dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 83/03) ter
LN bodo podane kot sinteza strokovnih podlag, ki jih bo
pridobil naročnik na podlagi že sklenjenih pogodb.

7. člen
(nosilci aktivnosti postopka)

Pripravljalec UZ in LN je Občina Rogaška Slatina –
Oddelek za okolje in prostor. Načrtovalec UZ in LN je podje-
tje API d.o.o. izbrano na podlagi razpisa za izbor izvajalca.

8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag in

delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov)
Geodetske podlage v digitalni obliki pridobi za priprav-

ljalca podjetje Harmonija d.o.o. Kot podlaga za izdelavo UZ
služi tudi prostorski plan Rogaške Slatine, ki je izdelan v
digitalni obliki. Roki in opravila prostorskega načrtovanja so
izvedljivi ob predpostavki, da Občina Rogaška Slatina vzpo-
stavi sistem zbirk prostorskih podatkov (147.-155. člen ZU-
reP-1).

9. člen
(faze in roki za pripravo UZ in izdelavo LN)

Faza Nosilec Čas

prostorska konferenca OOPORS 7. 10. 2003
Sprejem in objava programa priprave Župan 16. 10. 2003
pridobivanje smernic za načrtovanje nosilcev urejanja prostora OOPORS 30 dni, november 2003
izdelava potrebnih strokovnih podlag in osnutka UZ in LN Načrtovalec oktober, november 2003
prostorska konferenca Župan december 2003
sklep o javni razgrnitvi Župan december 2003
javna razgrnitev OOPORS, načrtovalec, župan 30 dni, januar 2004
priprava stališč do pripomb in predlogov OOPORS, načrtovalec, župan februar 2004
obravnava in potrditev stališč na pristojnem organu občine OOPORS, načrtovalec, župan februar 2004
pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora OOPORS 30 dni, marec 2004
priprava končnega predloga UZ in LN Načrtovalec april 2004
Predlog UZ se ga pošlje na MOPE-UPP v oceno skladnosti z
obveznimi izhodišči državnega prostorskega plana maj 2004
Sprejem predloga lokacijskega načrta na občinskem svetu OOPORS, župan julij 2004
objava odloka v Uradnem listu RS Župan julij 2004

10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolni-
tev prostorske dokumentacije so predvidena v proračunu
občine Rogaška Slatina za leto 2003 in 2004 in s pogod-
bo št. 4010-134/2003-1897-NP o spodbuditvi priprave
občinske prostorske dokumentacije za razvojne potrebe
turizma v letih 2003 in 2004 med Ministrstvom za gospo-
darstvo in Občino Rogaška Slatina ter s sofinaciranjem
lastnikov hotelov.

11. člen
(končna določba)

Ta skupni program priprave UZ in LN začne veljati na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35003-0011/03
Rogaška Slatina, dne 16. oktobra 2003.

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

4643. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Sloven-
ska Bistrica na 7. redni seji dne 27. 10. 2003  sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Slovenska Bistrica za leto 2003

1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za

leto 2003 ( Uradni list RS, št. 21/03 ) se spremeni 2. člen
in se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2003 določa v naslednjih zneskih:

Konto Opis Rebalans plana 2003
proračun KS konsolidiran

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.744.642.000 489.106.000 3.763.165.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.996.518.000 136.723.000 2.133.241.000

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.795.536.000 40.030.000 1.835.566.000
700 Davki na dohodek in dobiček 1.338.024.000 – 1.338.024.000
703 Davki na premoženje 256.970.000 – 256.970.000
704 Domači davki na blago in storitve 200.542.000 40.030.000 240.572.000

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 200.982.000 96.693.000 297.675.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 77.400.000 32.050.000 109.450.000
711 Takse in pristojbine 19.873.000 – 19.873.000
712 Denarne kazni 3.609.000 – 3.609.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev – 17.705.000 17.705.000
714 Drugi nedavčni prihodki 100.100.000 46.938.000 147.038.000

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 27.000.000 – 27.000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 23.000.000 – 23.000.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.

Dolg. sredstev 4.000.000 – 4.000.000
 
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 7.000.000 – 7.000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov – – –
731 Prejete donacije iz tujine 7.000.000 – 7.000.000

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.714.124.000 352.383.000 1.595.924.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.714.124.000 352.383.000
1.595.924.000 

 
II. S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43) 4.028.726.000 708.636.0004.266.779.000

 
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 667.230.000 163.784.000 831.014.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 173.392.000 12.270.000 185.662.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 24.987.000 1.685.000 26.672.000
402 Izdatki za blago in storitve 434.481.000 149.827.000 584.308.000
403 Plačila domačih obresti 11.370.000 2.000 11.372.000
409 Rezerve 23.000.000 – 23.000.000
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Konto Opis Rebalans plana 2003
proračun KS konsolidiran

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.411.598.000 10.538.000 1.313.669.000
410 Subvencije 30.000.000 – 30.000.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 611.245.000 300.000 611.545.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 143.074.000 10.238.000 153.312.000
413 Drugi tekoči domači transferi 627.279.000 – 518.812.000

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.461.483.000 390.714.000 1.852.197.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.461.483.000 390.714.000 1.852.197.000
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 488.415.000 143.600.000 269.899.000
430 Investicijski transferi 488.415.000 143.600.000 269.899.000

 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) = (I. - II.) -284.084.000 -219.530.000 -503.614.000

 
 

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITAL. DELEŽEV 8.913.000 – 8.913.000

750 Prejeta vračila danih posojil 8.913.000 – 8.913.000
 

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

44 DANA POSOJILA – – –
440 Povečanje kapitalskih deležev – – –
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 8.913.000 – 8.913.000

 
C) RAČUN FINANCIRANJA  

 
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 280.000.000 – 280.000.000
500 Domače zadolževanje 280.000.000 – 280.000.000
 
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) – 24.000.000
550 Odplačila domačega dolga 24.000.000 – 24.000.000
 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 256.000.000 – 256.000.000
 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+ IV. + VII.) - (II. + V. + VIII.) -19.171.000 -219.530.000 -238.701.000
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.) 284.084.000 219.530.000 503.614.000

 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC
PRETEKLEGA LETA 24.911.000 249.462.000 274.373.000

OSTANEK SREDSTEV 5.740.000 29.932.000 35.672.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno-finančnih prejemkov in izdatkov na ravni
podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

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

Št. 10/032-01/7-6/2003
Slovenska Bistrica, dne 27. oktobra 2003.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.
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ŠKOFJA LOKA

4644. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Škofja Loka za leto 2003

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99,
79/99 in 89/99) in zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Škofja Loka na
5. redni seji dne 16. 10. 2003 sprejel

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

Loka za leto 2003

1. člen
V odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2003

(Uradni list RS, št. 38/02 in 57/03) se spremeni 3. člen in
se glasi:

»Proračun Občine Škofja Loka za leto 2003 sestav-
ljajo:

Prejemki: SIT
prihodki v višini 2.841,195.814
vračila danih posojil 2,392.217
zadolževanje –
Skupaj 2.843,588.031
Izdatki:
odhodki v višini 2.805,599.199
naložbe v višini 10,000.000
odplačila dolga 27,988.833
Skupaj 2.843,588.031

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

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

Št. 401-1/03
Škofja Loka, dne 16. oktobra 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

4645. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Škofja Loka

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 63/95, 21/02 in
51/02) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka
na 5. redni seji dne 16. 10. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Škofja Loka

1. člen
V celotnem besedilu odloka o organizaciji in delovnem

področju Občinske uprave občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 42/95, v nadaljevanju: odlok) se v vseh stavčnih
zvezah besedilo »tajnik občine« nadomesti z besedilom »di-
rektor občinske uprave«.

2. člen
V 1. členu se besedna zveza »v zvezi z njihovim« spre-

meni v »v zvezi z njenim«.

3. člen
Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in

deluje v okviru Ustave RS, zakonov in drugih predpisov. Za
svoje delo je odgovorna občinskemu svetu in županu, v
zadevah iz prenesene državne pristojnosti pa tudi pristojne-
mu ministrstvu.«

4. člen
V drugem odstavku 3. člena se črta »oziroma mestnimi

četrtmi«.

5. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delo občinske uprave je javno. O delu občinske upra-

ve obveščajo javnost župan, direktor občinske uprave in
uslužbenec, zadolžen za stike z javnostjo, po pooblastilu
župana ali direktorja pa tudi vodje notranjih organizacijskih
enot ali drugi javni uslužbenci.«

6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinska uprava ima naslednje notranje organizacij-

ske enote:
– urad župana,
– oddelek za splošne zadeve,
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za gospodarske javne službe in občinsko

premoženje,
1. referat za gospodarske javne službe,
2. referat za stanovanjsko gospodarstvo,
3. referat za stavbna zemljišča,
4. referat za ceste,
5. referat za občinsko redarstvo in komunalno nadzor-

ništvo,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za proračun in javne finance,
Oddelek vodi vodja oddelka. Oddelek za splošne za-

deve vodi direktor občinske uprave. Urad vodi župan.

7. člen
Prvi in drugi odstavek 9. člena se spremeni v en odsta-

vek tako, da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je na

podlagi zakona o javnih uslužbencih tudi predstojnik občin-
ske uprave. Delo občinske uprave vodi direktor občinske
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske
uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslu-
žbencev.«

8. člen
Prvi in drugi odstavek 10. člena se spremenita tako,

da se glasita:
»Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na pre-

dlog direktorja občinske uprave določi župan v aktu o siste-
mizaciji delovnih mest v občinski upravi.
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Upravne in strokovne naloge občinske uprave opravlja-
jo javni uslužbenci. Javni uslužbenci so uradniki, ki v orga-
nih opravljajo javne naloge, uradniki, ki opravljajo zahtevnej-
ša spremljajoča dela, ki zahtevajo poznavanje javnih nalog
organa in strokovno-tehnični javni uslužbenci, ki opravljajo
druga spremljajoča dela.«

9. člen
Dodata se drugi in tretji odstavek 12. člena, ki se

glasita:
»Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja

direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave
za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje
celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi jav-
nih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.

10. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojno-

sti občine odloča župan. Zoper odločitev župana je dopu-
sten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih poobla-
stil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrs-
tvo, pristojno za ustrezno področje.«

11. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
O upravnih stvareh iz izvirne ter prenesene državne

pristojnosti lahko vodi postopek in v njem odloča samo
uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev, ki
ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega
postopka. Vrsto in stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovne-
ga izpita predpiše vlada.

12. člen
17. člen se črta.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

13. člen
V 18. členu se za besedo »svet« doda vejica in stavek

»ki v tem primeru tudi odloči v upravni stvari«.

14. člen
Spremeni se 19. člen tako, da se glasi:
Urad župana opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– delovanje župana in podžupanov in pravno pomoč

županu in občinskemu svetu ter svetovanje o pravnih vpra-
šanjih iz delovnega področja drugih oddelkov občinske
uprave,

– svetovanje in sodelovanje pri pripravi odlokov in dru-
gih splošnih aktov,

– obveščanje občinskega sveta o delu občinske
uprave,

– koordinacijo direktorja in vodje oddelkov v zvezi s
pripravo gradiv za občinski svet ter reševanje celotne občin-
ske problematike,

– reševanje prošenj in pritožb občanov,
– protokolarne zadeve, usmerjanje in usklajevanje pri-

reditev Občine Škofja Loka,
– strokovna in druga opravila pri sodelovanju Občine

Škofja Loka z drugimi občinami in širšimi samoupravnimi
lokalnimi skupnostmi ter lokalnimi skupnostmi drugih držav,

– stike z javnostjo s pripravo gradiv in člankov ter orga-
nizacija konferenc.

15. člen
Spremeni se 20. člen tako, da se glasi:
Oddelek za splošne zadeve opravlja naloge, ki se na-

našajo na:
– vodenje občinske uprave,
– zastopanje občine v postopkih pred sodišči in drugi-

mi organi v okviru danega pooblastila,
– spremljanje, analiziranje in nadzor LTO (skrb za pro-

mocijo turističnih danosti) in RAS (pospeševanje in razvoj
turizma, kmetijstva in podjetništva ter svetovanje s področja
podjetništva),

– kadrovske zadeve zaposlenih v občinski upravi,
– informiranje in objavo splošnih aktov v Uradnem listu

RS in medobčinskem glasilu Utrip,
– opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarje-

njem in upravljanjem s poslovnimi prostori občine za potre-
be občinske uprave,

– strokovna pomoč v splošnih zadevah krajevnim sku-
pnostim,

– vodenje upravnega postopka s področja upravnih
zadev ter zadev, ki ne sodijo v delovno področje drugih
oddelkov občinske uprave,

– zagotavljanje svetovanja in pomoči strankam,
– sprejem, evidenca in odprava pošte ter arhiviranje in

vodenje rokovnika,
– administrativne naloge za področje delovanja občin-

skega sveta in njegovih delovnih teles ter Nadzornega od-
bora občine Škofja Loka,

– tehnična in administrativna opravila za potrebe ob-
činske uprave, župana, podžupanov in občinskega sveta,

– informacijski sistem,
– civilno zaščito in reševanje za primer naravnih ne-

sreč, požarne varnosti in organiziranega gasilstva,
– opravljanje drugih nalog iz delovnega področja od-

delka.

16. člen
Spremeni se 21. člen tako, da se glasi:
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge, ki se

nanašajo na:
– pripravo in izdelavo programov revitalizacije starega

mestnega jedra mesta Škofja Loka in drugih pomembnih
kulturno zgodovinskih spomenikov,

– priprava planskih aktov ter spremljanje njihovega iz-
vajanja,

– priprava prostorskih izvedbenih aktov ter spremljanje
njihovega izvajanja,

– strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri ure-
janju prostora,

– dajanje informacij o prostoru ter izdaja potrdil o pro-
storski opredelitvi zemljišč,

– izdaja potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogod-
be, ne obstaja predkupna pravica,

– izdaja potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju
predkupne pravice občine na nepremičninah,

– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z
veljavnimi predpisi,

– priprava predpisov s področja varstva okolja in stro-
kovna pomoč pri njihovem izvajanju.

17. člen
Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
Oddelek za gospodarske javne službe opravlja naloge,

ki se nanašajo na:
– priprava razvojnih usmerite in predlogov, ukrepov ter

spremljanje njihovega izvajanja,
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– upravne naloge s področja gospodarskih dejavnosti
s statističnimi in analitičnimi deli,

– vodenje postopkov v zvezi s premoženjsko pravnimi
zadevami,

– vodenje evidence nepremičnin Občine Škofja Loka,
– spremljanje, analiza in oblikovanje cen iz pristojnosti

občine za dajanje mnenj o oblikovanju cen iz koncesijskih
razmerij,

– vodenje nadzora nad poslovanjem gospodarskih jav-
nih služb,

– priprava in izvajanje programov stanovanjske, komu-
nalne in cestne infrastrukture,

– opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarje-
njem in upravljanjem s poslovnimi prostori občine v lasti
občine,

– opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarje-
njem in upravljanjem s stanovanji v lasti občine,

– pridobivanje, urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– vodenje investicij s področja gospodarske infrastruk-

ture, ko občina nastopa kot investitor ali soinvestitor,
– predlaganje načina izvajanja gospodarskih javnih

služb,
– določanje standardov in normativov za gospodarske

javne službe,
– vodenje postopkov za podeljevanje koncesij in izbiro

koncesionarjev,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog gospodarskih

javnih služb,
– vodenje evidenc stavbnih zemljišč,
– zagotavljanje neprofitne stanovanjske gradnje in grad-

nje socialnih stanovanj,
– zadeve s področja prometa, zvez in energetike,
– sodelovanje s krajevnimi skupnostmi Občine Škofja

Loka,
– izvedba projekta regijske deponije komunalnih od-

padkov,
– nadzorna služba za varstvo okolja,
– opravljanje drugih nalog iz delovnega področja.

18. člen
Spremeni se 23. člen tako, da se glasi:
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se

nanašajo na:
– pripravo razvojnih programov in omogočanje njihove-

ga izvajanja,
– predloge ukrepov na področju vzgoje in izobraževa-

nja, zdravstva, socialnega varstva, mladine in javnih del,
– vodenje investicij s področja družbenih dejavnosti,

kadar je Občina Škofja Loka investitor ali soinvestitor,
– uresničevanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih

pravic nad občinskimi javnimi zavodi in zavodi, ki jih je usta-
novila občina,

– zagotavljanje delovanja javne zdravstvene službe na
primarni ravni,

– vodenje postopkov za podeljevanje koncesij,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog poslovanja na

področju družbenih dejavnosti,
– zagotavljanje zavarovanja in varstva kulturnih spome-

nikov na območju Občine Škofja Loka, ki so lokalnega po-
mena,

– upravne naloge s področja družbenih dejavnosti,
– sodelovanje z verskimi skupnostmi,
– nadzor nad zakonitostjo splošnih aktov, podjetij in

zavodov, ki jih potrjuje ali daje k njim soglasje občinski svet,
– opravljanje drugih nalog iz delovnega področja od-

delka.

19. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se glasi:
Oddelek za proračun in finance opravlja naloge, ki se

nanašajo na:
– pripravo in izvajanje proračuna, s pripravo zaključne-

ga računa ter pripravo predlogov in drugih aktov s področja
financ,

– opravljanje finančnih, knjigovodskih in drugih stro-
kovnih opravil za proračun, občinske sklade, krajevne sku-
pnosti in druge uporabnike proračuna Občine Škofja Loka,

– zagotavljanje strokovne pomoči organom občine pri
spremljanju in izvrševanju občinskih splošnih aktov in drugih
aktov s področja financ,

– pripravo premoženjske bilance občine,
– spremljanje in analiza davkov, taks ipd. iz občinske

pristojnosti in v skladu z zakonom priprava strokovnih pod-
lag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,

– opravljanje drugih nalog iz delovnega področja od-
delka.

20. člen
Poglavje »prehodne in končne določbe« se označi z

rimsko številko »IV«.

21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 021-1/95
Škofja Loka, dne 16. oktobra 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

4646. Dopolnitev programa priprave lokacijskega
načrta za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi
na primarnem vodovodu Visoko–Škofja Loka

Na podlagi drugega odstavka 27. člena in 78. člena
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
popr. 8/03) in 38. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 37/95, 47/98) je župan Občine Škofja Loka
sprejel

D O P O L N I T E V  P R O G R A M A
P R I P R A V E

lokacijskega načrta za zamenjavo obstoječih
azbestnih cevi na primarnem vodovodu

Visoko–Škofja Loka

1. člen
Program priprave lokacijskega načrta za zamenjavo

obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Viso-
ko–Škofja Loka (Uradni list RS, št. 87/01) se dopolni
tako, da se glasi: »...in spremembe in dopolnitve prostor-
skih sestavin dolgoročnega (UVG, št. 14/86, 3/89 in Ura-
dni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00,
28/01) in srednjeročnega (UVG, št. 14/86, 11/87, 3/89
in Uradni list RS, št. 47/93, 13/99, 43/99, 115/00,
28/01) družbenega plana Občine Škofja Loka, ki se spre-
meni v delu, ki se nanaša na lokacijski načrt za zamenjavo
obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Viso-
ko–Škofja Loka.
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2. člen
Postopek priprave lokacijskega načrta in sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega družbenega plana Občine Škofja Loka se vodita v
enotnem postopku.

3. člen
Ta dopolnitev programa priprave začne veljati z dnem

podpisa župana Občine Škofja Loka.

Št. 352-340/2001
Škofja Loka, dne 25. julija 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

4647. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Šmarje pri Jelšah za leto 2003

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 108. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri
Jelšah na 8. seji dne 16. 10. 2003 sprejel

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

pri Jelšah za leto 2003

1. člen
V odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto

2003 (Uradni list RS, št. 16/03) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1,156.491
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 553.453
70 DAVČNI PRIHODKI 465.488

700 Davki na dohodek in dobiček 332.727
703 Davki na premoženje 41.718
704 Domači davki na blago in storitve 91.043
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 87.965
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 49.150
711 Takse in pristojbine 6.780
712 Denarne kazni 135
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.600
714 Drugi nedavčni prihodki 30.300

72 KAPITALSKI PRIHODKI 12.710
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja 12.710

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta

74 TRANSFERNI PRIHODKI 590.328
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 590.328

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1,181.956
40 TEKOČI ODHODKI 295.006

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 95.219
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 17.825
402 Izdatki za blago in storitve 171.862
403 Plačila domačih obresti 5.100
409 Rezerve 5.000

41 TEKOČI TRANSFERI 489.601
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 260.793
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 59.890
413 Drugi tekoči domači transferi 168.918
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 314.223
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 314.223

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 83.126
430 Investicijski transferi 83.126

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –25.465

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 14.290
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 14.290

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev 9.290
752 Kupnine iz naslova privatizacije 5.000

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

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 14.290

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 16.000
50 ZADOLŽEVANJE 16.000

500 Domače zadolževanje 16.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 11.056
55 ODPLAČILA DOLGA 11.056

550 Odplačila domačega dolga 11.056
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –6.231
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) 4.944
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA 6.231

Posebni del občinskega proračuna – odhodki, se-
stavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračun-
ske porabe, in splošni del, sestavljen po ekonomski klasi-
fikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni
podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga
k temu odloku.
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2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
Med odhodki proračuna je predvidena splošna prora-

čunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih pri-
hodkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sred-
stev splošne proračunske rezervacije odloča župan do viši-
ne 150.000 SIT za posamezen namen, o čemer polletno
poroča občinskemu svetu.

3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpi-

še oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Kot dolg
po tem členu se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih
dajatev.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0053/03
Šmarje pri Jelšah, dne 16. oktobra 2003.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

4648. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri
Jelšah na 8. seji dne 16. 10. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju

vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
na območju Občine Šmarje pri Jelšah

1. člen
V odloku o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 88/02) se v 2. členu in 3. členu črta besedilo »do 1.
januarja 1995«.

2. člen
Prvi stavek 5. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

fonske centrale, medkrajevne telefonske vode ter krajevna
telefonska omrežja in uvrstitve na seznam dejanskih upravi-
čencev, je sklenjena pogodba upravičenca.«

3. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se neposre-

dno uporabljajo določbe zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03 –
uradno prečiščeno besedilo).

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 06202-0057/03
Šmarje pri Jelšah, dne 16. oktobra 2003.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

4649. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin v Občini Šmarje pri
Jelšah

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
12/99, 70/00, 51/02), 14. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
8. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 9/96 in 19/97) in na
podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri
Jelšah na 8. redni seji dne 16. 10. 2003 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih

dobrin v Občini Šmarje pri Jelšah

1. člen
S tem odlokom se v Občini Šmarje pri Jelšah ustanovi

svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju:
svet) kot skupen organ za vse gospodarske javne službe v
Občini Šmarje pri Jelšah, z namenom varstva pravic upora-
bnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih
javnih služb na območju Občine Šmarje pri Jelšah, kot jih
določa odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmar-
je pri Jelšah.

2. člen
Svet je sestavljen iz uporabnikov javnih dobrin in ima

pet članov. Svet imenuje Občinski svet občine Šmarje pri
Jelšah za mandatno obdobje 4 let na predlog komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

V svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ni možno
imenovati zaposlenih pri izvajalcu gospodarskih javnih služb,
prav tako ne morejo biti člani sveta člani organov občine,
delovnih teles občinskega sveta in delavci občinske uprave.

3. člen
Prvo sejo sveta po imenovanju skliče župan.
Člani sveta za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin

na svoji prvi seji z večino glasov izvolijo predsednika in
podpredsednika sveta.

Podpredsednik sveta nadomešča predsednika v pri-
meru njegove odsotnosti.

4. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje pri-

pombe, predloge in priporočila v zvezi z izvajanjem gospo-
darskih javnih služb pristojnim organom občine v skladu z
njihovimi pooblastili na področju zagotavljanja javnih dobrin;
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– usklajuje interese prebivalcev posamičnih območij
občine (krajevne skupnosti) in daje predloge občinskim or-
ganom;

– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmer-
ju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in pre-
dlaga izboljšave;

– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem
in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in
naprav pred pristojnimi organi občine;

– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pristojnost-
mi.

5. člen
Pristojni organi občine so dolžni obravnavati pripombe,

predloge in priporočila sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje
v roku 30 dni od dneva prejema pisne pripombe, predloga
ali priporočila.

6. člen
Materialne, finančne, strokovne in administrativne po-

goje za delo sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v
Občini Šmarje pri Jelšah zagotavlja Občina Šmarje pri Jel-
šah.

Svet lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi
k sodelovanju in na svoje seje strokovnjake za posamezno
javno službo.

7. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe

pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem ter
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini
Šmarje pri Jelšah.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0058/03
Šmarje pri Jelšah, dne 16. oktobra 2003.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

4650. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

Na podlagi 143., 144., 146. člena in v povezavi s 179.
členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02) in 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
ter 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na
8. redni seji dne 16. 10. 2003 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni

za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje oprem-
ljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega
zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 30. 9. 2003 za
območje Občine Šmarje pri Jelšah znaša 153.295 SIT.

2. člen
Povprečna cena za stavbno zemljišče se določi v od-

stotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odlo-
ka in znaša 1,2% povprečne gradbene cene, to je: 1.839,50
SIT za m2.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Šmarje pri Jelšah za III. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebival-
cev na hektar znašajo na dan 30. 9. 2003 21.739 SIT za
m2 koristne stanovanjske površine.

Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe

9.684 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 12.055

SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega

zemljišča na m2 stavbnega zemljišča v občini Šmarje pri
Jelšah znašajo na dan 30. 9. 2003 8.696 SIT.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemlji-

šče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se letno valori-
zirajo v skladu z indeksi podražitev, ki jih mesečno objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeniš-
tvo in industrijo gradbenega materiala.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemlji-
šča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 2002 (Uradni list RS, št. 94/02).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0059/03
Šmarje pri Jelšah, dne 16. oktobra 2003.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

VITANJE

4651. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kapitalskih, lastniških in organizacijskih
spremembah v podjetju Vit-pro

Na podlagi 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine
Vitanje na 9. redni seji dne 26. 9. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o kapitalskih, lastniških in organizacijskih
spremembah v podjetju Vit-pro
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1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o kapi-

talskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju
Vit-pro (Uradni list RS, št. 52/03) se spremeni 6. člen, tako
da se glasi:

Družba opravlja naslednje dejavnosti:
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in

sadik
01.132 Sadjarstvo
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih

športnih površin
01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
02.020 Gozdarske storitve
14.130 Pridobivanje skrilavca
20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje

lesa
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
6.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
26.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-

ta, mavca
26.700 Obdelava naravnega kamna
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
45.210 Splošna gradbena dela
45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in špor-

tnih objektov
45.240 Gradnja vodnih objektov
45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.310 Električne inštalacije
45.320 Izolacijska dela
45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.441 Steklarska dela
45.442 Pleskarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje

v najem, skupaj z upravljalci strojev
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
51.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
51.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-

ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
52.210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-

njavo
52.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdel-

ki
52.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
52.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, teste-

ninami, sladkornimi izdelki
52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalko-

holnimi pijačami
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih pre-

nočišč
55.400 Točenje pijač
60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih

linijah
60.230 Drug kopenski potniški promet

70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg

70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemič-

no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
74.202 Prostorsko urbanistično in krajinsko načrtova-

nje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim

povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.031 Čiščenje okolja
90.032 Druge dejavnosti javne higiene
93.030 Pogrebna dejavnost
93.050 Druge osebne storitve

2. člen
Ostala določila odloka o kapitalskih, lastniških in orga-

nizacijskih spremembah v podjetju Vit-pro ostanejo nespre-
menjena.

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

dnem listu RS.

Št. 062-02-20/03
Vitanje, dne 26. septembra 2003.

Župan
Občine Vitanje

Slavko Vetrih l. r.

ŽALEC

4652. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priključke in povečanju
kapacitete obstoječih priključkov na javno
vodovodno omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 25. 9. 2003 sprejel

O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka

za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno

vodovodno omrežje

1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine

obveznega prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik (v
nadaljevanju: uporabnik) za priključitev objekta na javno vo-
dovodno omrežje in za povečanje kapacitete obstoječega
priključka na javno vodovodno omrežje (v nadaljnjem bese-
dilu: merila in kriteriji).
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2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na ob-

stoječe vodovodno omrežje ali vodovodno omrežje v izgrad-
nji, v lasti Občine Žalec in v upravljanju gospodarske javne
službe – Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. (v nadalje-
vanju: upravljavec).

3. člen
Za priključitev na javno vodovodno omrežje se upora-

bniku zaračuna obvezni prispevek v višini:

1.
– za eno gospodinjstvo do povprečne

porabe pitne vode 16 m3/mesec 290.000 SIT
– za vikend, klet, zidanico do povprečne

porabe pitne vode 16 m3/mesec 290.000 SIT
– za samostojne garaže do povprečne

porabe pitne vode 3 m3/mesec 150.000 SIT
2.
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,

gostinstvo do povprečne porabe vode
3 m3/mesec 290.000 SIT

– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
6 m3/mesec 340.000 SIT

– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
9 m3/mesec 390.000 SIT

– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
12 m3/mesec 440.000 SIT

– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine
in gostinstvo s porabo vode
nad 12 m3/mesec 440.000 SIT +
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec 9.100 SIT

3.
– za kmetijstvo do povprečne

porabe pitne vode 12 m3/mesec 290.000 SIT
– za kmetijstvo s povprečno

porabo pitne vode nad 12 m3/mesec 290.000 SIT +
– za vsak m3 vode nad 12 m3 /mesec 9.100 SIT

Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki
prvič začenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo
dejavnost na območju Občine Žalec ter prosilci iz 3. točke
3. člena, ki investirajo v kmetijo odprtih vrat ali stacionarni
kmečki turizem. Le tem se priključek izvede na podlagi
odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospo-
darstvo pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo
investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka poslova-
nja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega
dovoljenja oziroma dovoljenja za opravljanje dopolnilne de-
javnosti na kmetiji. V primeru zamude pri plačilu odložene
obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru pre-
nehanja poslovanja prosilca – investitorja, ima upravljavec
omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pit-
ne vode.

4. člen
Obvezni prispevek je uporabnik dolžan plačati glede

na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če upora-
bnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka ali spre-
minja namembnost objekta, plača le razliko obveznega pri-
spevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške
izdaje novega soglasja.

5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljav-

ca na osnovi:
– meril in kriterijev tega odloka,
– podatkov uporabnika o potrebni kapaciteti priključ-

ka,
– tehničnega izračuna projektanta za interno vodovo-

dno omrežje.

6. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede uprav-

ljavec omrežja ali od njega pooblaščeno podjetje na osnovi
plačanega obveznega prispevka in na stroške uporabnika.

7. člen
Uporabniki lahko obvezni prispevek iz 3. člena tega

odloka poravnajo v več obrokih. Za obročno plačevanje na
osnovi vloge o obročnem plačevanju skleneta uporabnik in
upravljavec posebno pogodbo v kateri določita število obro-
kov, višino posameznega obroka, čas zapadlosti in pogoje
zavarovanja plačila. Plačilo prispevka ali sklenjena posebna
pogodba je osnova za pridobitev soglasja za priklop na
javno vodovodno omrežje.

8. člen
Vsem uporabnikom, ki v svojem soglasju za priklop na

kanalizacijsko omrežje nimajo omejitve količine, upravljavec
izda brezplačno soglasje z omejitvijo. Osnova za izračun
omejitve je povprečje porabljene pitne vode v zadnjih petih
letih, ali pa povprečna letna poraba pitne vode v zadnjih
petih letih, če je ta bolj ugodna.

9. člen
Upravljavec enkrat letno uskladi podatke glede pove-

čanja porabe pitne vode nad, s soglasjem določeno pora-
bo. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem dolo-
čeno povprečno mesečno porabo pitne vode v preteklih 12
mesecih, si mora pridobiti novo soglasje in doplačati obvez-
ni prispevek v skladu s 3. členom, točka 2 in 3 tega odloka.

10. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti

iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z
upravljavcem v tem času ne dogovori o načinu poravnave,
upravljavec sproži tožbo zoper uporabnika.

11. člen
V primeru odklopa z javnega vodovodnega omrežja je

plačan obvezni prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Ob-
čini Žalec glede na tehnične pogoje in presojo upravljavca.
Lastnik soglasja oziroma obveznega prispevka si mora od
upravljavca pridobiti za ta prenos novo soglasje.

12. člen
Lastnik soglasja oziroma obveznega prispevka lahko

prenese obvezni prispevek na drugo fizično ali pravno ose-
bo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri
upravljavcu. Če dosedanji lastnik soglasja prenese obvezni
prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji,
se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana
obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi upo-
rabniki si morajo pridobiti novo soglasje za priklop.

13. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključ-

ka, si mora uporabnik pridobiti novo soglasje in poravnati
razliko v višini obveznega prispevka, določenega v 3. členu
tega odloka. Negativna razlika se ne vrača.
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14. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v

fazi gradnje ni znana, mora uporabnik plačati obvezni pri-
spevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si
mora nato pri upravljavcu pred priključitvijo na javno vodovo-
dno omrežje pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi dopla-
čati obvezni prispevek.

15. člen
Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacij-

sko omrežje plača uporabnik na transakcijski račun uprav-
ljavca.

16. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na

javno vodovodno omrežje so prihodek proračuna Občine
Žalec in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekon-
strukcije in posodobitve ter razširitve vodovodnega omrežja
s pripadajočimi objekti na območju Občine Žalec. Upravlja-
vec je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za pri-
ključitev na javno vodovodno omrežje odvesti v proračun
Občine Žalec.

17. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat

letno upravljavec na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih
potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad
RS v Uradnem listu RS. Predlog za uskladitev višine pri-
spevka pripravi upravljavec v roku enega meseca od objave
podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu
za tekoče leto. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem
listu RS.

18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na
javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 25/02).

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 35201/00002/2003 0002 09
Žalec, dne 25. septembra 2003.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

4653. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priključke in povečanju
kapacitete obstoječih priključkov na javno
kanalizacijsko omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 25. 9. 2003 sprejel

O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka

za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno

kanalizacijsko omrežje

1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine

obveznega prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik (v
nadaljevanju: uporabnik) za priključitev objekta na javno ka-
nalizacijsko omrežje in za povečanje kapacitete obstoječe-
ga priključka na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem
besedilu: merila in kriteriji).

2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na ob-

stoječe kanalizacijsko omrežje ali kanalizacijsko omrežje v
izgradnji, v lasti Občine Žalec in v upravljanju gospodarske
javne službe – Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. (v
nadaljevanju: upravljavec).

3. člen
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se upo-

rabniku zaračuna obvezni prispevek v višini:

1.
– za eno gospodinjstvo do povprečne

porabe pitne vode 16 m3/mesec 290.000 SIT
– za vikend, klet, zidanico do povprečne

porabe pitne vode 16 m3/mesec 290.000 SIT
– za samostojne garaže do povprečne

porabe pitne vode 3 m3/mesec 150.000 SIT
2.
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,

gostinstvo do povprečne porabe vode
3 m3/mesec 290.000 SIT

– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
6 m3/mesec 340.000 SIT

– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
9 m3/mesec 390.000 SIT

– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
12 m3/mesec 440.000 SIT

– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine
in gostinstvo
s porabo vode nad 12 m3/mesec 440.000 SIT +
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec 9.100 SIT

Osnova za izračun velikosti prispevka je poraba pitne
vode na odjemnem mestu.

Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki
prvič začenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo de-
javnost na območju Občine Žalec. Le tem se priključek
izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo
izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na
pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka
poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti grad-
benega dovoljenja oziroma od pravnomočnosti odločbe o
priglasitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obvez-
nosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja
poslovanja prosilca – investitorja, ima upravljavec omrežja
pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.

4. člen
Obvezni prispevek je uporabnik dolžan plačati glede

na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če upora-
bnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka ali spre-
minja namembnost objekta, plača le razliko obveznega pri-
spevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške
izdaje novega soglasja.
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5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljav-

ca na osnovi:
– meril in kriterijev tega odloka,
– podatkov uporabnika o potrebni kapaciteti priključ-

ka,
– tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
– namena uporabe kanalizacije.

6. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede uprav-

ljavec omrežja ali od njega pooblaščeno podjetje na osnovi
plačanega obveznega prispevka in na stroške uporabnika.

7. člen
Uporabniki lahko obvezni prispevek iz 3. člena tega

odloka poravnajo v več obrokih. Za obročno plačevanje na
osnovi vloge o obročnem plačevanju skleneta uporabnik in
upravljavec posebno pogodbo v kateri določita število obro-
kov, višino posameznega obroka, čas zapadlosti in pogoje
zavarovanja plačila. Plačilo prispevka ali sklenjena posebna
pogodba je osnova za pridobitev soglasja za priklop na
javno kanalizacijsko omrežje.

8. člen
Vsem uporabnikom, ki v svojem soglasju za priklop na

kanalizacijsko omrežje nimajo omejitve količine, upravljavec
izda brezplačno soglasje z omejitvijo. Osnova za izračun
omejitve je povprečje porabljene pitne vode v zadnjih petih
letih, ali pa povprečna letna poraba pitne vode v zadnjih
petih letih, če je ta bolj ugodna.

9. člen
Upravljavec enkrat letno uskladi podatke glede pove-

čanja porabe pitne vode nad, s soglasjem določeno pora-
bo. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem dolo-
čeno povprečno mesečno porabo pitne vode v preteklih 12
mesecih, si mora pridobiti novo soglasje za povečan izpust
v javno kanalizacijsko omrežje in doplačati obvezni prispe-
vek v skladu s 3. členom, točka 2 tega odloka.

10. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti

iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z
upravljavcem v tem času ne dogovori o načinu poravnave,
upravljavec sproži tožbo zoper uporabnika.

11. člen
V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javne-

ga vodovodnega omrežja je plačan obvezni prispevek pre-
nosljiv na drugo lokacijo v Občini Žalec glede na tehnične
pogoje in presojo upravljavca. Lastnik soglasja oziroma ob-
veznega prispevka si mora od upravljavca pridobiti za ta
prenos novo soglasje.

12. člen
Lastnik soglasja oziroma obveznega prispevka lahko

prenese obvezni prispevek na drugo fizično ali pravno ose-
bo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri
upravljavcu. Če dosedanji lastnik soglasja prenese obvezni
prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji,
se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana
obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi upo-
rabniki si morajo pridobiti novo soglasje za priklop.

13. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključ-

ka, si mora uporabnik pridobiti novo soglasje in poravnati

razliko v višini obveznega prispevka, določenega v 3. členu
tega odloka. Negativna razlika se ne vrača.

14. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v

fazi gradnje ni znana, mora uporabnik plačati obvezni pri-
spevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si
mora nato pri upravljavcu pred priključitvijo na javno kanali-
zacijsko omrežje pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi
doplačati obvezni prispevek.

15. člen
Uporabnik plača obvezni prispevek in stroške izdaje

soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje pred
izdajo gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priklju-
čitev na javno kanalizacijsko omrežje plača uporabnik na
transakcijski račun upravljavca.

16. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na

javno kanalizacijsko omrežje so prihodek proračuna Občine
Žalec in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekon-
strukcije in posodobitve ter razširitve kanalizacijskega omre-
žja in čistilne naprave s pripadajočimi objekti na območju
Občine Žalec. Upravljavec je dolžan sredstva plačanih ob-
veznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje odvesti v proračun Občine Žalec.

17. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat

letno upravljavec na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih
potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad
RS v Uradnem listu RS. Predlog za uskladitev višine pri-
spevka pripravi upravljavec v roku enega meseca od objave
podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu
za tekoče leto. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem
listu RS.

18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na
javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 25/02).

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 35201/00002/2003 0002 09
Žalec, dne 25. septembra 2003.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

4654. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Občinski svet občine Žalec je na podlagi 38. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 3/94,
70/95 in 51/02) ter 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03)
dne 25. septembra 2003 sprejel naslednji
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S K L E P

I
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v na-

slednji sestavi:
Predsednik: Slavko Košenina, Podvin 214, 3310 Ža-

lec
Namestnica predsednika: Breda Žagar, Ulica talcev 1,

3310 Žalec
Članica: Tanja Vovk Petrovski, Gotovlje 59a, 3310 Ža-

lec
Namestnica članice: Terezija Jelen, Ponikva 24a, 3310

Žalec
Članica: Majda Gominšek, Heroja Staneta 5, 3310

Žalec
Namestnik članice: Drago Podgorelec, Šlandrov trg

26, 3310 Žalec
Članica: Lora Pirmanšek Virant, Čopova 6, 3310 Ža-

lec
Namestnik članice: Ivan Jošt, Gotovlje 30, 3310 Žalec

II
Mandat komisije je štiri leta.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 03201/00001/2002 (9)
Žalec, dne 25. septembra 2003.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

HAJDINA

4655. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Hajdina za leto 2003

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, 79/01
in 30/02) in 30. ter 93. člena statuta Občine Hajdina (Ura-
dni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS,
št. 109/99, 12/01, 90/02 in 16/03) je Občinski svet obči-
ne Hajdina na 8. redni seji dne 21. 10. 2003 sprejel

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

za leto 2003

1. člen
V odloku o proračunu Občine Hajdina za leto 2003

(Uradni list, št. 40/03) se 2. člen spremeni, tako da se
glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih
Skupina/Podskupina kontov leto 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 439.219
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 415.845

70 DAVČNI PRIHODKI 397.724
700 Davki na dohodek in dobiček 168.000
703 Davki na premoženje 208.374
704 Domači davki na blago in storitve 21.350
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 18.121
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 5.500
711 Takse in pristojbine 1.500
712 Denarne kazni 150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 200
714 Drugi nedavčni prihodki 10.771

72 KAPITALSKI PRIHODKI –
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja –

73 PREJETE DONACIJE 3.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 3.000
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 20.374
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 20.374

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 533.691
40 TEKOČI ODHODKI 140.046

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 28.241
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost 4.130
402 Izdatki za blago in storitve 104.175
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve 3.500

41 TEKOČI TRANSFERI 161.408
410 Subvencije 5.900
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 74.194
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 38.027
413 Drugi tekoči domači transferi 43.287
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 199.918
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 199.918

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 32.319
430 Investicijski transferi 32.319

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -94.472
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov leto 2003

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA –
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

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

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

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREJEMA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
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C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov leto 2003

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 29.696
50  ZADOLŽEVANJE 29.696

500 Domače zadolževanje 29.696
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) –
55 ODPLAČILA DOLGA –

550 Odplačila domačega dolga –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
A RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -64.776
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX) 29.696
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.) 94.472
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 64.776

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-01/03-1
Hajdina, dne 21. oktobra 2003.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

4656. Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev območja
P10-S 8/I Hajdina

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine
Hajdina na 8. redni seji dne 21. 10. 2003 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za ureditev območja

P10-S 8/I Hajdina

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za ureditev

območja P 10-S 8/I Hajdina, ki ga je izdelal ZUM urbani-
zem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Mari-
bor, pod številko naloge 149/03.

2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A) TEKSTUALNI DEL
1. Obrazložitev pogojev za posege v prostor
2. Odlok o lokacijskem načrtu
3. Izjave, smernice in mnenja k lokacijskemu načrtu
B) GRAFIČNE PRILOGE
1. Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Hajdina M 1:5000

2. Uradna katastrska kopija M 1:1000
3. Navezava območja na cestno omrežje M 1:5000
4. Zazidalna situacija M 1:500
5. Karakteristični vzdolžni in prečni prerez M 1:500
6. Osončenje M 1:500

7. Urbanistični pogoji M 1:500
8. Prometna ureditev M 1:500
9. Situacija komunalne in energetske

infrastrukture ter omrežja zvez M 1:500
10. Načrt gradbenih parcel M 1:500
11. Tehnični elementi za zakoličenje

gradbenih parcel in objektov M 1:1000
12. Tehnični elementi za zakoličenje

komunalnih naprav M 1:1000

II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

3. člen
Območje lokacijskega načrta obsega površino med

lokalno cesto LC 328220 in javno potjo JP 829450, kme-
tijskimi površinami na severozahodu in obstoječo pozidavo
na jugu.

Velikost območja je 1,24 ha.
Območje lokacijskega načrta sestavljajo naslednje par-

cele:
529/8, 529/9, 597/1 in del 1129/3, vse k.o. Haj-

dina.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Območje je namenjeno površinam za stanovanja in

poslovno trgovske dejavnosti.
Lokacijski načrt za obravnavano območje predvideva

naslednje funkcije:
– stanovanjsko,
– poslovno,
– trgovsko, gostinsko in storitveno,
– trg s prostorom za javne prireditve ter igro in
– parkiranje.

IV. URBANISTIČNI POGOJI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
OBJEKTOV

5. člen
Grafične priloge lokacijskega načrta prikazujejo:
– razporeditev predvidenih objektov in odprtih površin,
– namembnost objektov in odprtih prostorov,
– maksimalne horizontalne in vertikalne gabarite pred-

videnih objektov in površine odprtih prostorov,
– smeri dostopov in dovozov,
– usmeritve za oblikovanje novih objektov,
– ureditev utrjenih in zelenih površin.

6. člen
Novogradnje:

Zap. Objekt Namembnost Tlorisna Etažnost
št. dimenzija (m)

1. A poslovno-stanovanjska 61 x 16 P + 2N + M
2. B poslovna 20 x 48 P

7. člen
Opis namembnosti objektov
Objekt A ima poslovno-stanovanjsko namembnost.
Objekt B ima trgovsko namembnost.
Trg je odprta javna površina na kateri se odvijajo tudi

prireditve.
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8. člen
Funkcionalno oblikovalski pogoji
Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni iz

grafične priloge št. 4 »Zazidalna situacija«, št. 7 »Urbanistič-
ni pogoji« in št. 8 »Prometna ureditev«, vertikalni gabariti pa
so prikazani v grafični prilogi št. 4 »Zazidalna situacija« in št.
5 »Karakteristični vzdolžni in prečni prerez«.

Pomen regulacijskih elementov iz grafične priloge št. 7
»Urbanistični pogoji«:

– pročelje je glavna oblikovana fasada na objektu,
– dopustna gradbena površina je maksimalni horizon-

talni gabarit objekta,
– gradbena linija je linija, na katero morajo biti z enim

robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le ma-
njši odmiki delov fasad,

– gradbena meja je linija, ki jo novozgrajeni objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje od-
maknjeni v notranjost,

– omejitev horizontalnega gabarita po namembnosti ali
višini je mesto višinske spremembe oziroma spremembe
namembnosti v primeru enovitega objekta,

– vhod je označena smer glavnega dostopa do ob-
jekta,

– smer slemena je smer slemena dvokapne strehe.

Poslovno-stanovanjski objekt (objekt A)
Pritličje in 1. nadstropje je namenjeno poslovnemu pro-

gramu, 2. nadstropje in mansarda pa stanovanjem.
Vhodi v objekt so s trga (na jugovzhodni strani) in s

pločnika ob dostopni cesti (na severozahodni strani).
Glavno pročelje objekta je obrnjeno proti trgu (jugo-

vzhodna fasada).
Streha je dvokapna v smeri jugozahod – severovzhod.
Parkiranje je predvideno na javnih površinah ob dosto-

pni cesti na severozahodni strani objekta.

Poslovni objekt (objekt B)
Namenjen je trgovskemu programu.
Vhodi v objekt so s trga (na jugozahodni strani) in s

pločnika ob dostopni cesti (na severovzhodni strani).
Glavno pročelje objekta je obrnjeno proti trgu (jugo-

zahodna fasada).
Streha je ravna.
Parkiranje je predvideno na javnih površinah ob dosto-

pni cesti na severovzhodni strani objekta ter na parkirišču,
ki leži v severovzhodnem delu območja obdelave.

V. POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN

9. člen
Odprti prostor vsebuje:
– tlakovan centralni trg v osrednjem delu območja,
– zelene in igralne površine v vzhodnem delu območja

(jugovzhodno od poslovnega objekta),
– parkirne površine v severovzhodnem delu območja

obravnave.
Prostor trga mora biti urejen tako, da omogoča dnevno

uporabo v smislu povezovalnih poti v upravnem in poslovno
trgovskem središču, organizacijo prireditvenega prostora in
organizacijo tržnega prostora. Načrtovan mora biti brez arhi-
tekturnih ovir tako, da je zagotovljen funkcionalno oviranim
osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba.

Igralne površine se opremijo za starostno stopnjo do
3 let, za starostno stopnjo 3-6 let in za starostno stopnjo
6-12 let.

Ob otroških igriščih se uredijo funkcionalne zelene po-
vršine, ki so lahko istočasno igralne površine.

Ostale zelene površine se horizontalno in vertikalno
členijo z vegetacijskimi prvinami in to s tratnimi površinami,
drevesi in grmovnicami.

10. člen
Navedena rešitev odprtega prostora v tekstualni in gra-

fični obliki predstavlja obvezno izhodišče za projektno doku-
mentacijo, kjer se določi vsa oprema, izbor in število rastlin-
skih vrst. Prav tako se določi ostala oprema (tlaki, svetila,
zidci, nadstrešnice, vodne površine, koši za odpadke itd.).

VI. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

11. člen
Cestno omrežje
Cestno omrežje obravnavanega območja sestavljajo ob-

stoječe obodne ceste in predvidene notranje ceste.
Obodne ceste so kategorizirane občinske ceste: lokal-

na cesta LC 328220 in javna pot JP 829450. Obodne
ceste je treba delno rekonstruirati v smislu razširitve enopa-
sovnih dvosmernih vozišč v dvopasovna dvosmerna vozišča
širine 5.5m in dograditve pločnikov. Na obodnih cestah je
treba izgraditi priključke predvidenega notranjega cestnega
omrežja. Priključki morajo biti oblikovani tako, da zagotavlja-
jo prevoznost dostavnim in interventnim vozilom. V območju
priključkov mora biti zagotovljena preglednost. Določiti je
treba pregledne trikotnike znotraj katerih je raba prostora
omejena.

Notranje ceste morajo zagotavljati dovoz do predvide-
nih objektov in parkirne ploščadi. So dvosmerne in dvopa-
sovne z obvoziščnimi parkirišči za osebna vozila.

12. člen
Mirujoči promet
Parkirna mesta za osebna vozila je možno urediti kot

pravokotna obvoziščna parkirišča in parkirne ploščadi.
Število potrebnih parkirnih mest je treba določiti v odvi-

snosti od vrste in obsega dejavnosti po programu investitor-
ja skladno s splošno veljavnimi normativi. V grafičnem delu
prikazane parkirne površine so strokovna osnova za projek-
tno dokumentacijo. Mikrolokacijo teh površin in natančno
število potrebnih parkirnih mest je treba določiti glede na
znane podrobne programe oziroma glede na vrsto in obseg
dejavnosti v projektni dokumentaciji.

Na parkirnih površinah morajo biti urejena parkirna me-
sta namenjena vozilom oseb z invalidskimi vozički. Potrebno
število teh parkirnih mest je treba določiti skladno z veljavni-
mi normativi.

13. člen
Pešci in kolesarji
Pešcem so namenjeni pločniki, trgi in ploščadi. Ker

morajo biti vse površine namenjene pešcem urejene brez
arhitekturnih ovir, je v smeri povezave med starim in novim
trgom treba ob stopnišču urediti tudi rampo za osebe z
invalidskimi vozički. Pri tem je treba upoštevati veljavni pra-
vilnik za projektiranje objektov brez grajenih ovir.

Kolesarski promet je speljan po voziščih cest skupaj z
motornim prometom. Na območju trga je treba v sklopu
postavljanja urbane opreme postaviti tudi stojala za kolesa.

14. člen
Dostava in intervencija
Do vseh objektov je treba zagotoviti dostavo. Dostava

poteka z vozišča notranje ceste s severne in vzhodne strani.
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Izjemoma je dovoljena tudi dostava preko trga (ploščadi). V
tem primeru je treba režim dostave, ki bo dajal pešcem in
kolesarjem prednost pred motornim prometom, natančno
določiti v projektni dokumentaciji.

Intervencijskemu prometu so namenjene ceste, trgi in
ploščadi.

VII. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE
IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

15. člen
Splošno
Za predvideno infrastrukturo je treba naročiti projektno

dokumentacijo. Rezervirati je treba trase za vse zemeljske
komunalne in energetske vode, pri čemer je treba upošte-
vati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmi-
ke, zahteve upravljavcev, vsa zakonska določila predpisov o
sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.

Upoštevati je treba tudi predpisani medsebojni odmik
med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikal-
ni odmik 0,5m, minimalni horizontalni odmik 3,0 m. Kolikor
tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod primer-
no zaščititi (glineni naboj).

Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih ob-
jektov in naprav je razviden iz grafične priloge št. 9 »Situaci-
ja komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez«.

16. člen
Vodooskrba
Zgraditi je treba:
– vodovodni cevovod v novih dostopnih cestah, ki je

krožno povezan z dvakratnim priključkom na obstoječi vodo-
vodni cevovod SL ∅  100,

– vodovodna priključka, posebej za objekt A in ob-
jekt B,

– naprave za požarno varnost.
Požarno varnost je treba zagotoviti z razmestitvijo us-

treznega števila hidrantov.
Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu s pra-

vilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za ga-
šenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91). Po istem pravil-
niku je treba zagotoviti tudi požarno varnost (hidrantno
omrežje). Hidranti naj bodo podtalni, ločeni od prometnih
površin, tako, da so dostopni ob vsakem času.

17. člen
Odvajanje onesnaženih voda
Treba je ločeno zbirati komunalne odpadne vode in

padavinske vode.
Komunalne odpadne vode
Zgraditi je treba kanalizacijsko omrežje obravnavanega

območja in ga priključiti na predvideno kanalizacijo v javni
poti JP 829450. Objekti se bodo priključevali preko ustrez-
no dimenzioniranih hišnih priključkov.

Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi.
Po njeni izgradnji je potrebno pridobiti atest o vodotesnosti
in omrežje predati upravljavcu.

Padavinske vode
Čiste padavinske vode iz utrjenih površin in strešin je

treba ponikati.
Odvajanje padavinskih voda iz nepozidanih utrjenih po-

vršin in parkirišč je potrebno niveletno urediti s primernimi
padci.

Odvajanje padavinskih voda iz parkirnih površin in ce-
ste je potrebno pred ponikanjem voditi preko peskolovov in
lovilcev olj.

18. člen
Elektrooskrba in javna razsvetljava
Za napajanje objektov z električno energijo je treba

zgraditi novo transformatorsko postajo v območju obdelave.
Nova transformatorska postaja se bo napajala z električno
energijo iz RTP 110/20 kV Ptuj – izvod daljnovoda 20 kV
Majšperk.

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja in
prestavitev energetskih vodov in objektov) je treba projektno
obdelati.

Pred posegi v prostor je treba:
Odstraniti obstoječa 20 kV daljnovoda DV Majšperk in

DV Zg. Hajdina 1 in zgraditi nov nadomestni 20 kV kablo-
vod.

Odstraniti obstoječo transformatorsko postajo TP Zg.
Hajdina 1 (t – 270).

Zgraditi novo transformatorsko postajo ustrezne izved-
be in moči (upoštevati tudi nadaljnji razvoj). Za napajanje
dela odjemalcev, ki se trenutno napajajo iz za rušenje pred-
videne transformatorske postaje TP Zg. Hajdina 1 in za
napajanje predvidenih objektov.

Vključiti novo transformatorsko postajo v nadomestni
20 kV kablovod.

Zgraditi nizkonapetostno omrežje za napajanje dela
odjemalcev, ki se trenutno napajajo iz za rušenje predvide-
ne transformatorske postaje TP Zg. Hajdina 1.

Preurediti obstoječe nizkonapetostno omrežje tako, da
bo možno del odjemalcev, ki se trenutno napajajo iz za
rušenje predvidene transformatorske postaje TP Zg. Hajdi-
na 1, prevzeti na transformatorsko postajo TP Zg. Hajdina –
Maja (t – 619).

Za napajanje predvidenih objektov je treba:
Zgraditi nizkonapetostni kabelski razvod iz nove tran-

sformatorske postaje do predvidenih objektov.
Locirati priključne merilne omarice tako, da omogoča-

jo nemoteno odčitavanje števcev.
Parkirišča in dovozne poti morajo biti osvetljene s pri-

mernimi svetilkami. Napajanje bo izvedeno iz nove TP preko
omrežja javne razsvetljave, ki naj poteka v isti trasi kot nizko-
napetostno omrežje za priključitev objektov oziroma po pro-
jektu detajlne ureditve trga in parkirišč.

19. člen
TK in KRS omrežje
Za priključitev uporabnikov na telekomunikacijsko

omrežje je treba dograditi kanalizacijsko in kabelsko omre-
žje ter kabelske priključke do posameznih objektov. Načrto-
vani objekti se bodo lahko vključili v TK omrežje na osnovi
prostih kapacitet obstoječe centrale, za kar je treba naročiti
ustrezen projekt priključitve pri pristojni gospodarski družbi.

Zgraditi je treba omrežje KRS. Navezava objektov se
izvede z omrežjem in priključki in na podlagi pogojev, ki jih
poda upravljavec KRS omrežja. Zemeljsko omrežje naj po-
teka skupaj s TK omrežjem.

20. člen
Ogrevanje
Objekti so priključeni na skupno kotlovnico, ki je v

objektu A.
Energent kotlovnice je ekstralahko kurilno olje ali teko-

či naftni plin.

21. člen
Odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke je potrebno zbrati, deponirati in

odvažati v skladu z veljavnim odlokom o načinu opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
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Lokacija ekološkega otoka je razvidna iz grafične prilo-
ge št. 9: »Situacija komunalne in energetske infrastrukture
ter omrežja zvez«.

VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

22. člen
Zaščita pred onesnaževanjem podtalnice
Vsi posegi morajo glede preprečevanja onesnaževanja

podtalnice in drugih tekočih in stoječih voda upoštevati na-
slednje:

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 86/99, 22/00, 31/00,
82/01 in 67/02),

– zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),
– strokovno navodilo o tem, katere snovi se štejejo za

nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode
(Uradni list SRS, št. 18/85),

– pravilnik o tehničnih normativih za skladiščenje vnet-
ljivih in nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 14/80),

– uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96),

– pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in oprem-
ljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škod-
ljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79),

– odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Ptuj
in ukrepih za zavarovanje voda – prečiščeno besedilo (Ura-
dni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 19/92).

23. člen
Zaščita pred onesnaženjem zraka
V izogib onesnaženju zraka je predvideno ogrevanje iz

skupne kotlovnice. Energent kotlovnice je ekstralahko kuril-
no olje ali tekoči naftni plin.

Potrebno je upoštevati:
– uredbo o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kako-

vosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 52/02),
– odlok o mejnih količinah oziroma koncentracijah

škodljivih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak (emisija) (Uradni
list SRS, št. 19/88),

– uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94 in 68/96),

– uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ura-
dni list RS, št. 73/94),

– uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94),

– uredbo o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti
žvepla, svinca in benzena (Uradni list RS, št. 8/95).

24. člen
Hrup
Treba je upoštevati:
– uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju

(Uradni list RS, št. 45/95),
– uredbo o hrupu zaradi cestnega in železniškega pro-

meta (Uradni list RS, št. 45/95).
– pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitorin-

gu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njihovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 70/96).

25. člen
Tla
Pri vseh posegih v prostor je treba plodno zemljo odgr-

niti in deponirati. Plodna zemlja se uporabi za ureditev zele-
nih površin ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.

26. člen
Požarna varnost
Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z zako-

nom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in
87/01).

Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je
potrebno upoštevati:

– pravilnik o požarnovarstvenih zahtevah, ki jih je po-
trebno upoštevati pri izdelavi izvedbenega akta, pri projekti-
ranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Uradni
list SRS, št. 42/85),

– pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91),

– SIST DIN 14090 – Površine za gasilce ob zgradbah
in

– uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list
RS, št. 57/96).

O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.
Po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in no-

tranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list
SFRJ, št. 30/91) je potrebno zagotoviti v vodovodnem omre-
žju 10 litrov vode v sekundi, zagotoviti zadostne količine
vode za gašenje (ocena 25 do 30 l/sek., prednost imajo
podzemni hidranti).

Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti pro-
jektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.

Pogoji za odmike med stavbami se izdajajo na podlagi
smernic SZPV 204/99, ki jih je izdalo Slovensko združenje
za požarno varstvo (Požar – strokovna revija za varstvo pred
požari, 2/99) ali tujih predpisov. Potrebne odmike se lahko
določi tudi s pomočjo metod požarnega inženirstva, projek-
tant je dolžan dokazati, da je s predlagano rešitvijo prepre-
čen prenos požara z goreče na sosednjo stavbo.

Treba je zagotoviti tudi potrebne površine za gasilce ob
zgradbah (SIST DIN 14090, julij 1999): dostopne poti za
gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površi-
ne in delovne površine za gasilska vozila.

27. člen
Kulturna dediščina
Območje lokacijskega načrta se nahaja znotraj zavaro-

vanega območja Zgornja Hajdina-Arheološko najdišče Zgor-
nja Hajdina, (RKD 6484, odlok o razglasitvi nepremičnih
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Ptuj, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, 35/89). V času
gradnje predvidenih objektov in vse potrebne infrastrukture
bo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvajal
arheološki nadzor. V primeru večjih najdb je potrebno raču-
nati z arheološkimi izkopavanji, ki jih financira investitor.
Oblikovanje objektov je treba prilagoditi vaškemu ambientu
tako, da se v prostoru ohrani dominantna vloga cerkve S.
Martina.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE
V LOKACIJSKEM NAČRTU

28. člen
Etapnost
Pogoj za izvedbo lokacijskega načrta je izvedba in obra-

tovanje nove transformatorske postaje ter cestnega omre-
žja.

Preostale načrtovane posege je možno izvajati v več
fazah, ki so med seboj časovno neodvisne:

– izgradnja objekta A,
– izgradnja objekta B s parkiriščem,
– celostna ureditev trga.
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29. člen
Tolerance
Tolerance glede oblikovanja objektov
Obvezno je ohranjati gradbeno linijo proti notranjemu

cestnemu omrežju.
Pri gradbenih mejah je možno odstopanje izven dopu-

stne gradbene površine za 1 m. Odstopanja se presodijo v
projektni dokumentaciji.

Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z
navedenimi tolerancami v tem členu natančneje določijo v
izrisu iz lokacijskega načrta v skladu z določili tega odloka.

Vse višinske kote se natančno določijo v projektni do-
kumentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme nega-
tivno vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov in naprav.

Tolerance glede infrastrukturnih ureditev
Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energet-

ska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s
tem lokacijskim načrtom, so dopustna, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških
ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih
razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehnič-
nega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične
rešitve, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načr-
tovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo
poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo po-
slabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati
negativnih vplivov na okolje.

Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve
usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k
temu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev
je treba ponovno pridobiti mnenje pristojnih nosilcev ureja-
nja prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi
interesi.

X. KONČNE DOLOČBE

30. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na sedežu Obči-

ne Hajdina.

31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odlok

o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Ptuj –
izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
20/92, 22/93), odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
sprejemu prostorsko ureditvenih pogojih za območje Obči-
ne Ptuj – izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 27/93 in 26/94) in odlok o spremembi in dopolni-
tvi odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojih za
območje Občine Ptuj – izven mesta Ptuj (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 11/97 in 12/97), ki se nanašajo na
območje obdelave tega lokacijskega načrta.

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

listu RS.

Št. 350-03-1/03
Hajdina, dne 21. oktobra 2003.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

MINISTRSTVA
4657. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za

pogonski namen v septembru 2003

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

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen

v septembru 2003

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01,
33/01, 99/01 in 5/02) je v obdobju od 1. 9. 2003 do
30. 9. 2003 znašal 74.081 tolarjev na 1000 litrov.

Št. 83562/03
Ljubljana, dne 24. oktobra 2003.
EVA 2003-1611-0160

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

USTAVNO SODIŠČE
4658. Odločba o razveljavitvi 8. člena Zakona o

davčnem postopku, kolikor se nanaša na
stroške v postopku, ki ga uvede davčni organ po
uradni dolžnosti, in o ugotovitvi, da prvi
odstavek 15.a člena Zakona o davčnem
postopku ni v neskladju z Ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo družbe Pekarna Jager, d.o.o., Maribor,
in družbe Ročnik Gostinstvo, d.o.o., Maribor, ki ju zastopa
Zoran Toplak, odvetnik v Mariboru, na seji dne 8. oktobra
2003

o d l o č i l o:
1. Člen 8 Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS,

št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) se
razveljavi, kolikor se nanaša na stroške v postopku, ki ga
uvede davčni organ po uradni dolžnosti.

2. Prvi odstavek 15.a člena Zakona o davčnem po-
stopku ni v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Iz navedb v pobudi izhaja, da je davčni organ pri

pobudnicah inšpiciral izpolnjevanje davčnih obveznosti. Ker
se pobudnici z ugotovitvami davčnega organa nista strinjali,
sta na zapisnik podali pripombe in priložili izvedenska mne-
nja. Ta naj bi dokazovala netočnost inšpekcijskih ugotovitev.
Ker stroški izvedencev za pobudnici niso bili malenkostni in
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ju bremenijo ne glede na izid postopka, menita, da 8. člen
Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP) ni v
skladu z 2., s 14., z 21. in z 22. členom Ustave. V utemelji-
tvi poudarjata, da postavlja izpodbijana rešitev državo v vse-
mogočen položaj, prizadeto stranko pa zgolj v objekt držav-
nega organa, kar naj ne bi bilo v skladu s pojmovanji pravne
države oziroma z varstvom človekove osebnosti in dostojan-
stva. Menita, da bi moral biti položaj državnega organa in
stranke v postopku enak. Enaka bi morala biti tudi stroškov-
na pravila, saj je to izrecno določeno v 22. členu Ustave.
Prav tako ne bi smelo biti samovoljnega različnega obravna-
vanja v različnih postopkih (npr. pravdnem, kazenskem).
Navedeno naj bi izhajalo tudi iz 26. člena Ustave, po kate-
rem je država za protipravnost odškodninsko odgovorna.
Hkrati izpodbijata pobudnici še 15.a člen ZDavP, po kate-
rem mora biti zapisnik sestavljen in vročen davčnemu zave-
zancu najpozneje v 15 dneh po končanem pregledu. Meni-
ta, da je določba v neskladju z 2. in 21. členom Ustave, saj
naj bi bila z Ustavo skladna zgolj ureditev, po kateri se
zapisnik sestavlja neposredno v navzočnosti davčnega za-
vezanca. Kasnejše sestavljanje zapisnika naj namreč ne bi
omogočalo sodelovanja pri ugotavljanju dejanskega stanja
oziroma naj bi zmanjševalo obseg z Ustavo zagotovljenih
pravic, podrobneje opredeljenih v Zakonu o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl. – v
nadaljevanju: ZUP). Zato naj bi bilo s 15.a členom ZDavP
posledično kršeno tudi ustavno načelo “biti slišan” oziroma
ustavna pravica “dostopa do državnega organa”.

2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in prav-
ne zadeve je v odgovoru očitke pobudnic zavrnil kot neute-
meljene. Pri tem je izhajal iz dejstva, da je določba 8. člena
ZDavP, po kateri bremenijo vsako stranko stroški, ki jih ima
zaradi davčnega postopka, primerljiva z rešitvami v drugih
postopkih, tudi zaradi 9. člena ZDavP, po katerem določeni
stroški davčni organ posebej obremenjujejo. Ob tem je še
izpostavil, da je pravica do povračila škode iz 26. člena
Ustave neodvisna od ureditve iz izpodbijane določbe. Za
15.a člen ZDavP je poudaril, da odstopa od pravil ZUP, ker
se nanaša na zapisnik o davčnem postopku inšpekcijskega
nadzora. Čeprav se zapisnik ne piše med izvajanjem posa-
meznih dejanj v postopku, temveč po končanem pregledu,
ko se uredijo in preverijo vsi podatki, položaj davčnega
zavezanca kot stranke v postopku ni negiran. Zapisnik se
namreč vroči davčnemu zavezancu, ki lahko poda pripom-
be. Te mora davčni organ preveriti in sestaviti dopolnilni
zapisnik oziroma jih upoštevati tudi pri izdaji odločbe.

3. Pobudnici sta na podlagi odgovora nasprotnega
udeleženca (poleg poudarjanja drugačnih vsebinskih rešitev
v zvezi s stroški postopka) Ustavnemu sodišču predlagali,
naj odloči, da se v davčnem postopku uporabljajo določbe
74. do 81. člena ZUP, ki zagotavljajo spoštovanje ustavnih
načel.

B)–I
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili

izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), je po sprejemu pobude takoj nadalje-
valo z odločanjem o stvari sami.

5. Davčni postopek, v katerem se odloča o obveznih
dajatvah strank, je poseben upravni postopek. V njem se na
podlagi petega odstavka 1. člena ZDavP uporablja ZUP
glede vseh vprašanj postopka, razen tistih, ki so z ZDavP
urejena drugače. Navedena določba je nedvomno odraz
zakonodajalčeve težnje, da v posebnem upravnem (dav-
čnem) postopku drugače uredi le tista vprašanja, za katera
oceni, da je to treba glede na naravo oziroma značilnosti
urejevanega.

6. Na podlagi zakonodajalčeve ocene tako od splo-
šne ureditve v ZUP odstopa tudi izpodbijana ureditev stro-
škov davčnega postopka. Po prvem odstavku 113. člena
ZUP gredo namreč stroški, ki nastanejo organu ali stranki
med postopkom ali zaradi postopka,1 v breme tistega, na
katerega zahtevo se je postopek začel. Stroški postopka,
začetega po uradni dolžnosti, pa bremenijo stranko le, če
se je postopek končal za stranko neugodno ali če se v
postopku izkaže, da jih je stranka povzročila s svojim proti-
pravnim ravnanjem, saj stroški postopka, ki se je končal za
stranko ugodno (razen osebnih stroškov stranke, tj. stro-
škov za njen prihod, izgubo časa in zaslužka), po izrecni
določbi drugega odstavka 113. člena ZUP bremenijo or-
gan, ki je postopek uvedel. Drugače kot ureditev v ZUP pa
ureditev v ZDavP ne razlikuje med stroški postopka, ki ga
uvede davčni organ po uradni dolžnosti, in stroški postop-
ka, ki se uvede na zahtevo stranke, temveč v izpodbijani
določbi 8. člena ZDavP določa, da bremenijo vsako stran-
ko tisti stroški, ki jih ima zaradi davčnega postopka, kot so
stroški za prihod, zamudo časa in izgubljeni zaslužek ter
izdatki za takse, pravno zastopanje in strokovno pomoč.
Poleg navedenega je v ZDavP glede stroškov postopka
določeno še, da bremenijo posebni stroški davčnega or-
gana (kot so potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče,
izvedence, tolmače, ogled, oglase, obrazce in podobno),
ki nastanejo v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti,
davčni organ, ki je postopek uvedel (9. člen).

7. Predstavljena ureditev stroškov davčnega postopka
pomeni za stranko, da neodvisno od izida postopka, ki je bil
uveden po uradni dolžnosti, nosi breme posameznih stro-
škov, nastalih v postopku. Pri tem gre zlasti za stroške stro-
kovne pomoči in pravnega zastopanja (medtem ko stranko
bremenijo osebni stroški tudi po splošni ureditvi, daje pravi-
co do povrnitve izdatkov za takse v primeru pritožbe, ki ji je
organ ugodil, 17. člen Zakona o upravnih taksah, Uradni list
RS, št. 8/2000 in nasl. – v nadaljevanju: ZUT).2

8. Z vidika očitane neskladnosti izpodbijane ureditve z
načelom enakosti (drugi odstavek 14. člena Ustave), ker ta
odstopa od splošne ureditve stroškov postopka v ZUP, so
najpomembnejši zakonodajalčevi razlogi za tovrstno pose-
bno ureditev stroškov davčnega postopka. Po ustaljeni
ustavnosodni presoji Ustavnega sodišča namreč načelo ena-
kosti pred zakonom ne pomeni, da predpis – kadar podlaga
za različno urejanje niso okoliščine iz prvega odstavka 14.
člena Ustave – ne bi smel različno urejati položajev pravnih
subjektov, pač pa, da mora za razlikovanje obstajati razu-
men razlog.

9. Vendar razumnega razloga iz obrazložitve predloga
ZDavP (Poročevalec DZ, št. 42/94) ni razbrati. V njej je
namreč poleg poudarka, da so v 8. in 9. členu predlagane
zakonske ureditve podrobneje navedeni stroški davčnega

1 V prvem odstavku 113. člena ZUP so kot stroški postopka
primeroma našteti potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče,
izvedence, tolmače, ogled, pravno zastopanje, oglase, prihod,
izgubo dohodka, strokovno pomoč in odškodnina za škodo, ki
nastane pri ogledu.

2 Glede na ZDavP kasnejši ZUT, ki se uporablja od 15. 2.
2000, v prvem odstavku 17. člena določa: “Kdor je plačal takso,
ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot
je predpisan, ali je plačal takso za spis ali dejanje, ki ga organ iz
kakršnihkoli vzrokov ni izdal ali opravil, ali za pritožbo, ki ji je
organ ugodil, ima pravico do povrnitve vse oziroma preveč pla-
čane takse.”

V nadaljevanju je nato še predpisano, da se postopek za
povrnitev začne na podlagi pisne zahteve taksnega zavezanca, če
preveč plačana taksa ne presega 200 točk, v primeru večjih zne-
skov pa se postopek začne po uradni dolžnosti (četrti odstavek
17. člena ZUT).
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postopka, ki bremenijo stranko in davčni organ, poudarjeno
zgolj:

– da se davčni postopek razlikuje od pravil v upravnem
postopku, saj se v davčnem postopku ne odloča le o pravi-
cah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov v kon-
kretnih upravnih stvareh, temveč predvsem o davčnih ob-
veznostih fizičnih in pravnih oseb;

– da bodo z zakonom določeni okviri postopka, ki bo
prožnejši, hitrejši, skratka smotrnejši in učinkovitejši, prila-
gojen naravi davčnega področja ter bo hkrati učinkovito
zaščitil pravice davčnih zavezancev in določil njihove obvez-
nosti na eni strani ter določil pravice in obveznosti davčnih
organov na drugi strani;

– da je zasledovano načelo učinkovitosti in ekonomič-
nosti postopka, po katerem je postopek treba voditi hitro in
s čim manjšimi stroški za vse udeležence.

10. Prav tako razlogov posebne ureditve stroškov dav-
čnega postopka ni razbrati iz zakonodajalčevega odgovora.
Ta sicer izpostavlja 9. člen ZDavP (po katerem posebni
stroški davčnega organa bremenijo organ, ki je uvedel po-
stopek), zaradi katerega naj bi izpodbijana ureditev ne od-
stopala od drugih postopkovnih ureditev stroškov postopka.
Vendar te določbe ni šteti za korektiv posebne ureditve
stroškov davčnega postopka, saj ima svojo podlago v četr-
tem odstavku 113. člena ZUP, po katerem lahko poseben
zakon (ali odlok sveta lokalne skupnosti) določi, da stranka
v določenih upravnih stvareh ne plačuje vseh ali določenih
stroškov postopka.

11. Iz predstavljenega tako razlogi za izpodbijano po-
sebno ureditev stroškov v davčnem postopku kot posebnem
upravnem postopku, ki odstopa od splošne ureditve stro-
škov upravnega postopka, niso razvidni. Glede na to Ustav-
no sodišče izpodbijane ureditve ni ocenjevalo še z vidika
drugih navedb pobudnic, temveč jo je v tistem delu, v kate-
rem ni mogoče ugotoviti razloga za odstop od splošne ure-
ditve stroškov upravnega postopka, razveljavilo.

12. Na podlagi take razveljavitve posebne ureditve stro-
škov davčnega postopka iz 8. člena ZDavP je tako obremeni-
tev stranke s tistimi stroški davčnega postopka, ki po 9. členu
ZDavP kot posebni stroški ne bremenijo davčnega organa,
odvisna od strankinega uspeha v postopku, uvedenem po
uradni dolžnosti, kot to določa splošna ureditev po ZUP.

B)–II
13. Pobudnici hkrati kot ustavno sporno določbo izpo-

stavljata še 15.a člen ZDavP. Ker je iz njunih zatrjevanj
razvidno, da naj bi bila sporna le rešitev iz prvega odstavka,
po kateri se zapisnik o davčnem postopku inšpekcijskega
nadzora sestavi in vroči davčnemu zavezancu najpozneje v
15 dneh po končanem pregledu, je Ustavno sodišče ustav-
nost izpodbijane določbe presojalo le v tem delu.

14. Ureditev, po kateri se zapisnik izda naknadno, po
opravljenih dejanjih v postopku, ni zgolj posebnost davčne-
ga postopka, saj je takšna možnost, glede na različno nara-
vo upravnih postopkov, predvidena tudi v ZUP (osmi odsta-
vek 76. člena).3 Pri tem v zvezi z izpodbijano ureditvijo (ki
drugače kot ZUP predpisuje 15-dnevni rok) ni dvoma, da jo
je narekovala prav narava davčnega postopka, še zlasti nje-
gov obseg, saj se pri inšpekcijskih pregledih preverjajo knji-
govodske in druge evidence oziroma pravilnost in pravoča-
snost obračunavanja davkov (gl. 15. člen Zakona o davčni
službi, Uradni list RS, št. 18/96 in nasl. – v nadaljevanju:
ZDS) za posamezna leta ali celo za več let skupaj. Rezultat

tovrstne narave postopka sta dolgotrajnost postopka (tudi
mesece dolgi postopki) na eni strani in na drugi strani boga-
ta vsebina opravljenih dejanj, ki hkrati predstavljata tudi ra-
zumen razlog za uveljavitev dane možnosti naknadnega se-
stavljanja zapisnika v davčnem postopku.

15. Glede na to, da se zapisnik sestavlja naknadno, je
logično, da se ne sestavlja tako, da bi stranke lahko sprem-
ljale potek nastajanja zapisnika.4 Ker kljub temu, da stranke
ne spremljajo poteka nastajanja zapisnika, strankam s tem
ni onemogočeno sodelovanje pri ugotavljanju dejanskega
stanja, kot to zatrjujeta pobudnici, izpodbijana določba ne
posega v pravico do enakega varstva pravic (22. člen Usta-
ve). Na podlagi prvega odstavka 18. člena ZDS so lahko pri
inšpekcijskem pregledu navzoči davčni zavezanec, zasto-
pnik ali pooblaščenec (o čemer je inšpektor zavezanca dol-
žan seznaniti). Glede na možnost udeležbe pri ugotovitve-
nem in dokaznem postopku tako ni dvoma, da ima stranka
možnost seznanitve s potekom in rezultatom postopka ozi-
roma možnost braniti svoje koristi ter zavarovati in uveljavljati
svoje pravice. Tako je še zlasti zato, ker morajo biti vse
druge zapisniške zahteve, razvidne iz ZUP, izpolnjene tudi
pri naknadni izdaji zapisnika (npr. vsebine, za katere se po
ZUP napravi zaznamek5 oziroma vsebine, ki jih je treba
napisati čim natančneje6). Prav tako imajo stranke možnost
zapisnik prebrati oziroma pregledati in nanj podati pripombe
(prim. prvi odstavek 78. člena ZUP s prvim odstavkom 15.a
člena ZDavP). Ker na zapisnik dane pripombe davčni organ
preveri in o tem sestavi dopolnilni zapisnik (gl. drugi odsta-
vek 15.a člena ZDavP), je jasno, da predstavljajo te pripom-
be sestavni del zapisnika.

16. Glede na to, da je iz navedenega razvidno, da z
izpodbijano določbo ni onemogočeno sodelovanje pri ugo-
tavljanju dejanskega stanja oziroma ni zmanjšan obseg z
Ustavo zagotovljenih pravic, kot to zatrjujeta pobudnici, prvi
odstavek 15.a člena ZDavP ni v neskladju z Ustavo.

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

21. in 43. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica
Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo
soglasno. Sodnik Fišer je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-252/00-12
Ljubljana, dne 8. oktobra 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

zanjo
Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

3 Osmi odstavek 76. člena ZUP se glasi: “Če narava uprav-
ne zadeve zahteva, se zapisnik v določenih stvareh lahko piše tudi
v obliki knjige ali kakšne drugačne evidence. Zapisnik se izda
najkasneje v osmih dneh po opravljenih dejanjih v postopku, s
pozivom, da lahko da stranka v določenem roku nanj pripombe.”

4 Člen 75 ZUP se glasi: “Zapisnik se sestavi tako, da uradna
oseba, ki vodi postopek ali opravlja posamezna dejanja, glasno
narekuje zapisnikarju, kaj naj zapiše v zapisnik. Če ga piše sama,
glasno govori kaj piše, tako da navzoče stranke spremljajo potek
nastajanja zapisnika.”

5 Drugi odstavek 74. člena ZUP določa: “O manj pomem-
bnih dejanjih in izjavah strank in drugih oseb, ki bistveno ne vpliva-
jo na odločitev o stvari, o vodenju postopka kadar ni obravnave, o
sporočilih, uradnih zapažanjih, ustnih navodilih in ugotovitvah ter o
okoliščinah, ki se tičejo samo notranjega dela organa, pri katerem
teče postopek, se praviloma ne sestavi zapisnik, temveč napravi o
tem uradna oseba v samem spisu zaznamek z navedbo datuma.”

6 Tretji odstavek 76. člena ZUP določa: “Izjave strank, prič,
izvedencev in drugih udeležencev v postopku, ki so pomembne za
odločitev, se zapišejo v zapisnik čim natančneje, če je treba, pa
tudi dobesedno. V zapisnik se vpišejo tudi vsi sklepi, ki se izdajo
med dejanjem.”
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4659. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o taksi
za obremenjevanje vode

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Stojana Vičiča iz Grosuplja na seji dne 16. oktobra 2003

s k l e n i l o:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni
list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/2000 in 49/01) se
zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pobudnik kot zavezanec za plačilo vode izpodbija
Uredbo o taksi za obremenjevanje vode (v nadaljevanju:
Uredba), predvsem njene 4., 7. in 15. člen. Navaja, da
nima priključka na javno vodovodno omrežje, vodo plačuje
kot pavšal. Izvajalec javne službe naj bi mu določil pavšal
za 55 kubičnih metrov porabljene vode v enem letu, kar
naj bi bila tudi osnova za plačilo takse, vendar pobudnik
zatrjuje, da je njegova poraba vode manjša od 55 kubičnih
metrov. Navaja, da je od javnega podjetja Komunale Gro-
suplje dobil opomin pred tožbo zaradi neplačane takse.
Izpodbijani akt naj ne bi določal merila za vrsto in obseg
obremenjevanja vode in naj bi bil zato v neskladju z 80.
členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32 /93
in nasl. – ZVO).

2. Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če je
očitno neutemeljena ali če od odločitve ni pričakovati rešitve
pomembnega pravnega vprašanja. Sporni predmet obrav-
navane zadeve je plačilo takse za obremenjevanje vode na
podlagi izpodbijane uredbe. Glede na to, da je Ustavno
sodišče v svojih odločitvah že večkrat pojasnilo, kako je
treba razlagati 80. člen ZVO (tako npr. v odločbi št.
U-I-152/95 z dne 10. 7. 1997, Uradni list RS, št. 45/97 in
OdlUS VI, 106, v odločbi št. U-I 221/95 z dne 3.7. 1997,
Uradni list RS, št. 45/97 in OdlUS VI, 99 in v odločbi št.
U-I-217/95 z dne 3. 7. 1997, Uradni list RS, št. 45/97 in
OdlUS VI, 100), Ustavno sodišče ocenjuje, da od rešitve te
zadeve, ni pričakovati odločitve pomembnega pravnega
vprašanja, zato je pobudo zavrnilo.

3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: podpredse-
dnik dr. Janez Čebulj 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.
Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-167/01-9
Ljubljana, dne 16. oktobra 2003.

Podpredsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

4660. Odločba o ugotovitvi, da je bila s sodbo
Vrhovnega sodišča v zvezi s sklepom senata
Okrožnega sodišča v Celju in v zvezi s sklepom
preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Celju
kršena ustavna pravica

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa mag. B. B., odvetnik v Z.,
na seji dne 16. oktobra 2003

o d l o č i l o:

1. S sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 31/2001 z dne
7. 2. 2001 v zvezi s sklepom senata Okrožnega sodišča v
Celju št. Ks 545/2000 z dne 29. 12. 2000 in sklepom
preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Celju št. Kpr
286/2000 z dne 22. 12. 2000 je bila kršena pritožnikova
pravica do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena
Ustave.

2. Pritožnik nosi stroške postopka z ustavno pritožbo
sam.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Ustavnemu pritožniku je bila vzeta prostost 28. 11.

2000. Zoper njega je preiskovalni sodnik Okrožnega sodi-
šča v Celju dne 30. 11. 2000 izdal sklep o priporu. Zoper ta
sklep se je pritožil zagovornik ustavnega pritožnika, zunajo-
bravnavni senat Okrožnega sodišča v Celju pa je njegovo
pritožbo zavrnil in potrdil sklep preiskovalnega sodnika. Za-
govornik je nato vložil še zahtevo za varstvo zakonitosti, ki ji
je Vrhovno sodišče ugodilo. Napadeni sklep je 21. 12. 2000
razveljavilo, ker v njem niso bila ustrezno opisana dejanja, ki
naj bi jih obdolženec storil, niti ni bilo jasno, iz česa naj bi
izhajal utemeljen sum, da je obdolženec storil kaznivo deja-
nje, in zadevo vrnilo preiskovalnemu sodniku v ponovno
odločanje.

2. Preiskovalna sodnica je 22. 12. 2000 ponovno
izdala sklep, s katerim je zoper ustavnega pritožnika odredi-
la pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti. V njem kratko
navaja, da je v sicer še nepravnomočnem sklepu o uvedbi
preiskave zoper ustavnega pritožnika obrazloženo, iz česa
izhaja utemeljen sum, da je storil očitana kazniva dejanja.
Ponovitvena nevarnost naj bi izhajala iz prvotnega, sicer
razveljavljenega sklepa o odreditvi pripora, ter iz dotedaj
izvedene preiskave, predvsem iz zaslišanj prič in zagovorov
soobdolžencev. Preiskovalna sodnica še kratko ugotavlja,
da je očitno, da je za zavarovanje premoženja morebitnih
bodočih oškodovancev neogibno potrebna odreditev pripo-
ra, saj noben milejši ukrep ne bi preprečil ponovitve obdol-
ženčevega ravnanja.

3. Zoper ta sklep se je pritožil obdolženčev zagovor-
nik. Njegovo pritožbo je zunajobravnavni senat zavrnil, saj
se je po njegovem mnenju preiskovalna sodnica glede ute-
meljenega suma upravičeno sklicevala na sklep o uvedbi
preiskave, prav tako pa naj bi ta pravilno ugotovila, da so se
med izvedbo preiskave še dodatno utemeljili razlogi za po-
novitveno nevarnost. Nekoliko podrobnejša pa je obrazloži-
tev zunajobravnavnega senata glede sorazmernosti ukrepa.
Po njegovem mnenju je pripor neogibno potreben, upošte-
vaje okoliščine kaznivega dejanja in osebnost obdolženca
(brez njihove konkretne navedbe v obrazložitvi) ter ogrože-
nosti življenja širšega kroga oseb, v katere bi obdolženi s
svojimi dejanji lahko posegal. Prav tako naj bi bila podana
sorazmernost primerjaje pravico obdolženca do svobode
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gibanja (tako izrecno navaja izpodbijani sklep) in kazensko-
pravno varovano dobrino življenja.

4. Zagovornik obdolženca je nato vložil še zahtevo za
varstvo zakonitosti, ki pa jo je tokrat Vrhovno sodišče zavrni-
lo kot neutemeljeno. Odločbo o priporu z dne 22. 12.
2000, ki naj bi potrdila utemeljenost odvzema prostosti od
28. 11. 2000 dalje, ne šteje za retroaktivno, saj je bil takšen
zamik objektivna posledica preizkušanja pravilnosti in zako-
nitosti prvotnega sklepa o odreditvi pripora, vključno z nje-
govo razveljavitvijo in vrnitvijo v ponovno odločanje. Zago-
vornikovi očitki o neskladju med tožilčevo zahtevo za
odreditev pripora in sklepom o uvedbi preiskave glede opi-
sa in pravne kvalifikacije očitanih dejanj naj prav tako ne bi
bili utemeljeni, saj oba opisa in kvalifikaciji izhajata iz istih
historičnih dogodkov, razlikujejo se le abstraktna dela in
posledično tudi pravni opredelitvi. Vrhovno sodišče še me-
ni, da sklicevanje na sicer še nepravnomočen sklep o prei-
skavi in na dognanja iz posameznih dejanj, opravljenih v
preiskavi, da bi se obrazložilo utemeljen sum in ponovitveno
nevarnost, ne predstavlja kršitve določb kazenskega po-
stopka. Na okoliščine in dejstva, ki izhajajo iz sklepa o
uvedbi preiskave in opravljenih dejanj v preiskavi, se sklicu-
je že državni tožilec v predlogu za odreditev pripora, zato v
resnici ne gre za nova dejstva in okoliščine. Prav tako naj bi
bil pravilen sklep preiskovalne sodnice in zunajobravnavne-
ga senata o ogrožanju varnosti ljudi kot ustavno dopustni
podlagi za odreditev pripora ter o neogibni potrebnosti pri-
pora, ki ga zato, kot je nasprotno predlagal obdolženčev
zagovornik, ni mogoče zamenjati s hišnim priporom.

5. Ustavni pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev
19., 20., 23., 29. in 51. člena Ustave. Kršitev 19. člena
Ustave (varstvo osebne svobode) pritožnik utemeljuje s tem,
da je sodišče s sklepom z dne 22. 12. 2000 pripor zoper
njega odredilo retroaktivno, torej za nazaj, in sicer od 28.
11. 2000. S tem, ko je Vrhovno sodišče prvotni (prvi) sklep
o odreditvi pripora razveljavilo, naj bi bil vsaj v času od 28.
11. 2000 do 21. 12. 2000 v priporu nezakonito, česar pa ni
mogoče sanirati z novim sklepom o odreditvi pripora za
nazaj. Zatrjevana kršitev naj bi bila po mnenju pritožnika
podana tudi zato, ker se sodišče v sklepu z dne 22. 12.
2000 pri utemeljevanju retroaktivne odreditve pripora od
dne 28. 11. 2000 dalje sklicuje na sklep o uvedbi preiskave
z dne 19. 12. 2000, ki pa dne 28. 11. 2000 sploh še ni
obstajal.

6. Kršitev 20. člena Ustave (odreditev in trajanje pripo-
ra) pritožnik utemeljuje s tem, da izpodbijani sklepi nimajo
ustrezne obrazložitve ustavnih pogojev in zakonskih razlo-
gov za odreditev pripora. Zlasti naj bi bil pomanjkljiv prvosto-
penjski sklep o odreditvi pripora, in sicer tako glede obraz-
ložitve obstoja utemeljenega suma, saj se preiskovalna
sodnica sklicuje na še nepravnomočen sklep o uvedbi pre-
iskave, kot tudi glede obrazložitve obstoja ponovitvene ne-
varnosti. V tem delu naj bi se preiskovalna sodnica nedopu-
stno sklicevala na predhodni sklep o odreditvi pripora (sklep
št. I kpd 558/2000 z dne 30. 11. 2000), ki je bil razveljav-
ljen s sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 326/2000 z dne
21. 12. 2000, in na dokaze, ki so bili zbrani šele med
preiskavo, torej po 28. 11. 2000. Zatrjevana kršitev naj bi
bila podana tudi zato, ker naj bi bil opis kaznivih dejanj v
sklepu o uvedbi preiskave drugačen kot opis očitanih kazni-
vih dejanj v predlogu tožilca za odreditev pripora. Zato tak-
šno sklicevanje na sklep o uvedbi preiskave ne more pred-
stavljati ustrezne obrazložitve zaključka o utemeljenosti
suma. Sodišča pa naj tudi ne bi upoštevala sorazmernosti in
naj ne bi ugotavljala in ustrezno obrazložila neogibnosti pri-
pora za varnost ljudi in potek postopka. Prvo in drugosto-
penjsko sodišče naj bi tudi sami ugotavljali dejstvo neogi-

bnosti pripora, in sicer v korist tožilstva, s čimer naj bi bila
prav tako kršena pritožnikova pravica do nepristranskega
sodišča iz 23. člena Ustave.

7. Kršitev 29. člena Ustave (pravna jamstva v kazen-
skem postopku) naj bi bila podana zato, ker tožilec v predlo-
gu za odreditev pripora ni zatrjeval dejstva neogibnosti pri-
pora in je bilo zato pritožniku onemogočeno, da bi se pred
izdajo odločbe o priporu izjavil o tem dejstvu in v zvezi z njim
ponudil nasprotne dokaze. S tem naj bi bila kršena pritožni-
kova pravica do primerne obrambe. Dodatna kršitev pravice
do ustrezne obrambe pa naj bi bila podana tudi s tem, ker
sodišče, ki je pritožniku postavilo zagovornika po uradni
dolžnosti, temu ni hotelo dopolniti pooblastila za zastopanje
pritožnika v postopku z ustavno pritožbo pred Ustavnim so-
diščem. Kršitev 51. člena Ustave (pravica do zdravstvenega
varstva) pa pritožnik utemeljuje s tem, da mu sodišča kljub
strokovnemu mnenju Svetovalnega centra za otroke, mlado-
stnike in starše iz Ljubljane (iz katerega izhaja medicinska
indiciranost takšnega zdravljenja), nastop takšnega zdravlje-
nja onemogočajo z odreditvijo in vztrajanjem pri priporu.

8. Senat Ustavnega sodišča je dne 20. 6. 2001 ustav-
no pritožbo sprejel v obravnavo. Ustavna pritožba je bila
poslana v odgovor Vrhovnemu in Okrožnemu sodišču, ki pa
nanjo nista odgovorili.

9. Okrožno sodišče je pripor zoper ustavnega pritožni-
ka odpravilo 4. 10. 2001 s sodbo, s katero ga je spoznalo
za krivega in mu izreklo pogojno obsodbo, v kateri mu je
določilo kazen zapora enega leta in šestih mesecev, ki pa
se ne bo izvršila, če v preizkusni dobi štirih let ne bo storil
novega kaznivega dejanja.

10. Ker je bil pripor zoper ustavnega pritožnika ustav-
ljen, ga je Ustavno sodišče pozvalo, naj se izjavi, ali pri
vloženi ustavni pritožbi vztraja. Ustavni pritožnik je v vlogi
dne 10. 12. 2001 izjavil, da pri pritožbi vztraja, hkrati pa je
priglasil odvetniške stroške.

B)
11. Veljavnost izpodbijanih pripornih odločb je v času

njihove presoje in izdaje te odločbe že potekla. Pritožnik pri
ustavni pritožbi vztraja. Pravni interes je ena izmed proce-
snih predpostavk vsakega postopka, tudi postopka z ustav-
no pritožbo. Ustavno sodišče praviloma šteje, da v primeru,
ko posamični akt v času odločanja ne velja več, ni izkazan
pravni interes za odločanje Ustavnega sodišča. Zgolj ugoto-
vitev kršitve človekove pravice, ne da bi bil izpodbijani posa-
mični akt razveljavljen ali odpravljen (prvi odstavek 59. čle-
na Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 –
v nadaljevanju: ZUstS), namreč praviloma ne spreminja pri-
tožnikovega pravnega položaja. Vendar pa Ustavno sodišče
odloča drugače, kadar gre za primere, v katerih je predmet
ustavne pritožbe sodno odločanje o odvzemu osebne svo-
bode. Poseg v pravico do osebne svobode iz prvega od-
stavka 19. člena Ustave je gotovo eden izmed najhujših
posegov v človekove pravice ali temeljne svoboščine člove-
ka. Učinkovito varstvo te pravice zahteva, da ima prizadeti
možnost pridobiti sodno odločbo o posegih v to človekovo
pravico, pa čeprav poseg ne učinkuje več. Zato mora Ustav-
no sodišče tudi v takšnem primeru ugotavljati, ali je bil po-
seg opravljen v skladu s procesnimi jamstvi, zagotovljenimi z
Ustavo ali ne, čeprav svojo odločitev lahko omeji le na ugo-
tovitev kršitve pravice do osebne svobode oziroma na krši-
tev tiste človekove pravice, ki ugotavljanje kršitve pravice iz
prvega odstavka 19. člena Ustave onemogoča (tako Ustav-
no sodišče v odločbi št. Up-315/00 z dne 3. 7. 2003,
Uradni list RS, št. 70/03).

12. Na navedeni podlagi je Ustavno sodišče tudi v tem
primeru presojalo, ali so podane kršitve, ki jih pritožnik očita
izpodbijanim sodnim odločbam o podaljšanju pripora.
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13. Po določbi drugega odstavka 19. člena Ustave se
nikomur ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po po-
stopku, ki ga določa zakon. Kadar gre za odvzem prostosti v
obliki pripora, so primeri in postopek odvzema prostosti v
večji meri določeni že z Ustavo. Kršitev ustavnih določb o
odrejanju pripora predstavlja hkrati kršitev pravice do ose-
bne svobode iz 19. člena Ustave.

14. Po določbi prvega odstavka 20. člena Ustave se
sme oseba, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila
kaznivo dejanje, pripreti samo na podlagi odločbe sodišča,
kadar je to neogibno potrebno za potek kazenskega po-
stopka ali za varnost ljudi. Ustavno sodišče je v odločbi št.
U-I-18/93 z dne 11. 4. 1996 (Uradni list RS, št. 25/96 in
OdlUS V, 40) in v drugih odločitvah o pripornih zadevah
(npr. v odločbah št. Up-74/95, št. Up-75/95 in št.
Up-57/95, vse z dne 7. 7. 1995, OdlUS IV, 131, 132 in
133) opredelilo pogoje, pod katerimi je dopusten poseg v
osebno svobodo posameznika z odreditvijo pripora.

15. Eden izmed ustavnih in zakonskih pogojev za odre-
ditev pripora je torej utemeljen sum. Da bi bil sum, da je
posameznik, zoper katerega se odreja pripor, storil kaznivo
dejanje, utemeljen, mora biti med drugim1 predhoden, kar
pomeni, da morajo dokazi zanj obstajati, še preden se ukrep,
za katerega naj bi bil podlaga (v našem primeru pripor),
odredi in izvede.

16. Izpodbijane sodne odločbe se v svojih obrazložitvah
glede utemeljenega suma sklicujejo zgolj na sklep o uvedbi
preiskave. Ta je bil izdan 19. 12. 2000, torej po trenutku, ko
je bila ustavnemu pritožniku vzeta prostost, in po trenutku, od
katerega dalje naj bi veljal sklep o odreditvi pripora (iz njego-
vega izreka izhaja, da naj bi veljal od 28. 11. 2000 od 9.30
dalje). Sum, da je ustavni pritožnik storil kaznivo dejanje,
katerega je bil osumljen, tako v izpodbijanem sklepu ni bi
predhoden (antecedenčen). Trditev v izpodbijani sodbi Vrhov-
nega sodišča, da je preiskovalna sodnica o obstoju utemelje-
nega suma sklepala na temelju dejstev in okoliščin, na katere
se sklicuje državni tožilec v predlogu za odreditev pripora,
nima podlage v izpodbijanem sklepu preiskovalne sodnice. Iz
njega ne izhaja, da bi ta svojo odločitev oprla na dejstva in
okoliščine, ki jih je v svoji zahtevi navedel državni tožilec ali ki
so bile ugotovljene na obveznem naroku pred izdajo pripor-
nega sklepa, še manj pa iz njega izhaja, katera naj bi bila ta
dejstva in okoliščine. Ker je, kot je bilo pojasnjeno v 15. točki
te obrazložitve, predhodnost ena izmed predpostavk uteme-
ljenega suma in ker ta v pričujoči zadevi ni bila podana, sum,
da je ustavni pritožnik storil kaznivo dejanje, zatrjevan v izpod-
bijanih sodnih odločbah, ni bil utemeljen. Ker pa tako ob
odreditvi pripora zoper ustavnega pritožnika ni bil podan ute-
meljen sum, da je storil očitano kaznivo dejanje, s tem ni bilo
zadoščeno enemu izmed ustavnih pogojev za odreditev pri-
pora. Zato so bile kršene pritožnikove človekove pravice v
zvezi z odreditvijo pripora iz 20. člena Ustave in posledično
pravica do osebne svobode iz drugega odstavka 19. člena
Ustave.

17. Ker ugotovljene kršitve nista odpravila niti senat
Okrožnega sodišča niti Vrhovno sodišče, ko je odločalo o
zahtevi za varstvo zakonitosti, sta tudi njuni odločbi, ki ju
izpodbija ustavni pritožnik, kršili navedeno ustavno pravico.

18. Izpodbijani posamični akti ne veljajo več, gre pa za
presojo dopustnosti posega v pravico do osebne svobode
iz prvega odstavka 19. člena Ustave. Zato je Ustavno sodi-
šče svojo odločitev iz razlogov, navedenih v 11. točki obraz-

ložitve te odločbe, omejilo na ugotovitev kršitve pravice do
osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave.

19. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo kršitev pritožni-
kove ustavne pravice iz prvega odstavka 19. člena Ustave
iz zgoraj navedenih razlogov, ni bilo treba presojati upravi-
čenosti ostalih očitkov in zatrjevanih kršitev iz ustavne pri-
tožbe.

20. Ustavni pritožnik je v eni izmed vlog priglasil tudi
odvetniške stroške. V postopku pred Ustavnim sodiščem
nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne
odloči drugače (prvi odstavek 34. člena ZUstS, ki se po
49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno prito-
žbo). Za drugačno odločitev bi morali obstajati posebni raz-
logi, ki jih ustavni pritožnik ne navaja. Ustavno sodišče je
zato odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka.

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

47. člena v zvezi z 49. členom ZUstS in na podlagi
34. člena v zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi: podpredse-
dnik dr. Janez Čebulj 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. Up-171/01-23
Ljubljana, dne 16. oktobra 2003.

Podpredsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

4661. Odločba o neskladju Odloka o plačilu
komunalne pristojbine na mejnih prehodih
Občine Lendava in o razveljavitvi Odloka o
obveznem plačilu Komunalne pristojbine na
mejnih prehodih na območju Občine Lendava

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo družbe Hit trans, d.o.o., Murska Sobo-
ta, ki jo zastopa Ciril Logar, odvetnik v Ljutomeru, na seji
dne 16. oktobra 2003

o d l o č i l o:
1. Odlok o plačilu komunalne pristojbine na mejnih

prehodih v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 20/95,
47/95, 21/97, 57/98, 66/2000 in 18/02) je bil v neskla-
dju z zakonom. Ta ugotovitev ima učinek razveljavitve.

2. Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na
mejnih prehodih na območju Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 59/02) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica izpodbija Odlok o plačilu komunalne pri-

stojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava (v
nadaljevanju: Odlok), ker naj bi bil v neskladju z 28. členom
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. –
v nadaljevanju: ZVO) in s 74. členom Ustave. Z Odlokom je
predpisana obveznost plačevanja komunalne pristojbine. Za-
vezanci so dolžni plačati komunalno pristojbino pri vstopu ali
izstopu iz države. Odlok sicer temelji na 28. členu ZVO,
vendar naj za njegovo izdajo ne bi bili izpolnjeni pogoji iz
navedenega člena. Predpisana komunalna pristojbina po

1 Drugi bistveni elementi utemeljenega suma so konkret-
nost, specifičnost in izrazljivost (artikulabilnost).
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vsebini ne sodi med vire financiranja varstva okolja po
77. do 83. členu ZVO, temveč predstavlja le pavšalno ob-
veznost za zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev obči-
ne, ki z varstvom okolja nima nič skupnega. Uvedba plače-
vanja komunalne pristojbine naj bi bila v nasprotju s
74. členom Ustave, kajti takšne obveznosti druge občine
niso uvedle, tako da so gospodarski subjekti v neenako-
pravnem položaju v primerjavi z enakimi subjekti v drugih
občinah.

2. Občina v odgovoru navaja, da gre zaradi tranzitnega
prometa skozi naselja v Občini ter na mejnih prehodih za
ogrožanje okolja. Zato je Občina pridobila študijo o ranljivo-
sti okolja ter na podlagi te študije sprejela Odlok. V občinski
pristojnosti naj bi bili določitev statusa ogroženega okolja ter
določitev višine takse. Sredstva iz naslova komunalne pri-
stojbine naj bi bila strogo namenska za urejanje in vzdrževa-
nje objektov gospodarske infrastrukture in za pokrivanje
škode, ki nastaja zaradi tranzitnega prometa. Tudi druge
občine naj bi imele vsebinsko enake odloke.

3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je Ustavne-
mu sodišču poslalo pojasnila, da izpodbijani Odlok ne dolo-
ča območja statusa ogroženega dela okolja, ne določa ob-
veznih nosilcev, pogojev, ukrepov, meril in standardov za
uresničitev posameznih sanacijskih programov ter ukrepov,
izdelanih v skladu s 64. členom ZVO, rokov njihove priprave
ter obveznosti vzpostavitve prejšnjega stanja. Vlada je na
podlagi 27. člena ZVO izdala predpise o mejnih imisijskih
vrednostih za zrak, vodo in tla, vendar Ministrstvo nima
podatkov, da bi na mejnih prehodih v Občini bila presežena
mejna vrednost imisij. Odlok določa le obveznost plačila
pristojbine, za kar Občina nima pooblastila zakonodajalca.
ZVO tudi sicer ne daje lokalni skupnosti pooblastila za pobi-
ranje komunalnih pristojbin. Ministrstvo je Občini predlaga-
lo, naj Odlok razveljavi.

4. Občina je Odlok razveljavila in ga nadomestila z
Odlokom o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mej-
nih prehodih na območju Občine Lendava (Uradni list RS,
št. 59/02 – v nadaljevanju: Odlok1). Zato je Ustavno sodi-
šče pozvalo pobudnico, naj pojasni ali vztraja pri pobudi.

5. Pobudnica je na poziv Ustavnega sodišča odgovori-
la, da vztraja pri vloženi pobudi in predlaga tudi oceno ustav-
nosti in zakonitosti Odloka1, ker sta akta po vsebini in ob-
veznostih enaka. Pobudnica navaja, da je pri Sodniku za
prekrške podanih več predlogov za uvedbo postopka, ker
pobudnica nasprotuje plačilu komunalne pristojbine.

B)–I
6. Izpodbijani Odlok je med postopkom za oceno ustav-

nosti in zakonitosti prenehal veljati. Če predpis preneha
veljati med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti,
ga Ustavno sodišče presoja le ob izpolnjenih pogojih iz
47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Na tej podlagi lahko Ustav-
no sodišče ugotovi, da predpis, ki je med postopkom pre-
nehal veljati, ni bil v skladu z Ustavo in zakonom, če niso
bile odpravljene posledice neustavnosti oziroma nezakoni-
tosti. Pri podzakonskih predpisih ali splošnih aktih, izdanih
za izvrševanje javnih pooblastil, Ustavno sodišče odloči, ali
ima njegova odločitev učinek odprave ali razveljavitve. Zo-
per pobudnico in njeno odgovorno osebo je bilo pri Sodni-
ku za prekrške vloženih več predlogov za uvedbo postopka.

7. Odlok je bil sprejet na podlagi tretjega odstavka
28. člena ZVO, ki določa, da lahko lokalna skupnost določi
status ogroženega dela okolja s svojim predpisom. V pred-
pisu je potrebno določiti obvezne nosilce, pogoje, ukrepe,

merila in standarde za uresničitev posameznih sanacijskih
programov in ukrepov, roke njihove priprave in izvedbe ter
obveznost vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega
stanja. Odlok pa ne določa niti enega od meril, ki jih za
izdajo takšnega predpisa določa ZVO. Zato je Odlok v nes-
kladju z 28. členom ZVO.

8. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo zgoraj navedeno
nezakonitost Odloka, ni ocenjevalo še njegove skladnosti s
74. členom Ustave. V primeru, ko Ustavno sodišče presodi,
da je bil podzakonski akt v neskladju z zakonom, da svoji
odločitvi učinek odprave ali razveljavitve. Ker Sodnik za pre-
krške o predlogih za kaznovanje pobudnice še ni pravno-
močno razsodil, se je Ustavno sodišče odločilo, da da ugo-
tovitvi o neskladnosti Odloka učinek razveljavitve.

B)–II
9. Občina je razveljavila Odlok in ga nadomestila z

Odlokom1, ki povzema besedilo Odloka, tako da so zave-
zanci za plačilo pristojbine pravne in fizične osebe, ki imajo
carinske obveznosti pri opravljanju izvozno-uvoznih poslov v
okviru svoje registrirane dejavnosti, ki s prevoznim sred-
stvom prestopajo mejno črto z namenom prevoza blaga pod
carinskim nadzorom in ki so uporabniki komunalnih objek-
tov in storitev lociranih služb na mejnih prehodih na obmo-
čju Občine, razen uporabnikov z osebnimi vozili.

10. Člen 147 Ustave določa, da lahko lokalne skupno-
sti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih
določata Ustava in zakon. Možnost predpisovanja takse za
obremenjevanje okolja določa ZVO. Pristojnost urejanja za-
dev varstva okolja med državo in lokalno skupnostjo ureja
2. člen ZVO, ki določa, da so zadeve lokalnega značaja le
tiste, ki izvirajo samo iz območja lokalne skupnosti, njihov
obseg ali vpliv pa ne presega njenih meja in jih lokalna
skupnost samostojno ureja, nadzira, prepreči, financira,
spodbuja ali drugače skrbi zanje.

11. Temeljni namen takse za obremenjevanje okolja po
ZVO ni financiranje javnih služb varovanja okolja in ponudbe
javnih dobrin, temveč spodbujanje manjšega obremenjevanja
okolja. Predpisana taksa mora imeti preventivni in spodbuje-
valni učinek. Člen 10 ZVO v petem odstavku namreč izrecno
določa, da lokalne skupnosti predpišejo takse in povračila v
skladu s tem zakonom zaradi spodbujanja manjšega obreme-
njevanja okolja. Tudi 80. člen v tretjem odstavku določa, da je
osnova za plačilo takse vrsta in količina onesnaževanja. Iz-
podbijani Odlok s takso ne ustvarja mehanizmov, ki bi zavezo-
vali onesnaževalce sorazmerno s količino njihovega onesna-
ževanja. Občina je kot osnovo za plačilo takse določila
vsakokratni prehod državne meje s prevozom blaga pod ca-
rinskim nadzorom. Takšna ureditev zaradi svoje pavšalne do-
ločitve takse ne vzpodbuja k dejanskemu zmanjševanju one-
snaževanja in je zato v nasprotju z namenom takse. Zato je
Ustavno sodišče Odlok1 razveljavilo.

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

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik
dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Mo-
drijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odloč-
bo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-38/01-13
Ljubljana, dne 16. oktobra 2003.

Podpredsednik
dr. Janez Čebulj l. r.
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P o p r a v e k

V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
sestavi kozmetičnih proizvodov, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 46-2248/03 z dne 21. 5. 2003, se v Prilogi III –
2. del:

– pod zaporedno številko 17. CAS številka pravilno gla-
si »CAS št. 113715-25-6«,

– pod zaporedno številko 19. CAS številka pravilno
glasi »CAS št. 61693-43-4«,

– pod zaporedno številko 31. CAS številka pravilno
glasi »CAS št. 94158-13-1«,

– pod zaporedno številko 36. CAS številka pravilno
glasi »CAS št. 66422-95-5«,

– pod zaporedno številko 45. CAS številka pravilno
glasi »CAS št. 3618-58-4«,

– pod zaporedno številko 53. CAS številka pravilno
glasi »CAS št. 102767-27-1«.

Št. 022-7/2002
Ljubljana, dne 8. oktobra 2003.

dr. Dušan Keber l. r.
Minister

za zdravje

– Popravek odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina

P o p r a v e k

V odloku o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57-2849/03 z dne
13. 6. 2003, se v prvem odstavku 6. člena dejavnost “M
80.420 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja-
nje” pravilno glasi “M 80.422 drugo izobraževanje, izpopol-
njevanje in usposabljanje, d.n.”.

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

– Popravek programa priprave za spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta ObčineSevnica

P o p r a v e k

V programu priprave za spremembe in dopolnitve pro-
storskega planskega akta Občine Sevnica (ki se nanašajo
na območje širitve poslovno obrtne cone Boštanj, širitve
stanovanjske pozidave na Blanci in v naselju Arto, definira-

nje lokacij ČN po naseljih in manjše pobude glede poseli-
tve), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96-4313/03 z dne
3. 10. 2003, se:

v točki 3. Okvirno ureditveno območje sprememb in
dopolnitev prostorskega planskega akta

v zadnjem odstavku namesto besedne zveze ‘’ob glavni
cesti G1-III’’, pravilno glasi ‘’ob glavni cesti G1-5'’,

v točki 4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci,
ki bodo sodelovali pri spremembah in dopolnitvah prostor-
skega planskega akta

– pod zaporedno št. 7. Za področje varovanja naravnih
virov in varstva okolja, namesto besedne zveze ‘’Ministrstvo
za okolje in prostor’’ pravilno glasi ‘’Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo’’,

– za točko 8. doda: ‘’Za področje cestne infrastruktu-
re: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava
Novo mesto, Ljubljanska 47, Novo mesto.’’

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

– Popravek odloka o zazidalnem načrtu podružnična šola Dvor (Žužemberk)

P o p r a v e k

V odloku o zazidalnem načrtu podružnična šola Dvor
(Žužemberk), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
73-3612/03 z dne 29. 7. 2003 se 19. člen pravilno glasi:

»Zazidalni načrt se bo izvajal fazno.
1. faza: zgradi se objekt šole z enoto vrtca in telovadni-

co, spremljajočimi zunanjimi ureditvami in športnimi igrišči
ter infrastrukturno omrežje od objekta do priključnih mest,

2. faza: zgradi in uredi se vsa potrebna infrastruktura
vključno z notranjim cestnim omrežjem ter navezavo na
lokalno cesto oziroma ulični sistem Dvora na JV delu ob-
močja,

3. faza: zgradi se navezava na regionalno cesto, izve-
de rekonstrukcija regionalne ceste, ki pa ni predmet tega
ZN, uredi nogometno travnato športno igrišče z zaščitnim
nasipom na SZ delu območja in zgradi parkirišče na J delu
območja.

Faznost izvajanja posegov je lahko glede na potek ce-
lotne investicije gradnje šole tudi drugačna.«

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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VLADA
4622. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino,
začasni uporabi zapisnika trgovinskega
pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo
o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi
zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko
Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih
proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega
sporazuma z dne 5. 2. 2003 14573

4623. Odločba o imenovanju za okrožno državno tožil-
ko na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj
Gradcu 14598

4624. Odločba o imenovanju za okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slo-
venj Gradcu 14598

4625. Odločba o imenovanju za okrožno državno tožil-
ko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani 14598

4626. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice
državnega pravobranilca na Državnem pravobra-
nilstvu na zunanjem oddelku na Ptuju 14598

4627. Odločba o imenovanju za pomočnico okrožne-
ga državnega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Slovenj Gradcu 14599

4628. Odločba o napredovanju na mesto vrhovne dr-
žavne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije 14599

MINISTRSTVA
4629. Pravilnik o razvidu knjižnic 14599

4657. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v septembru 2003 14639

USTAVNO SODIŠČE
4658. Odločba o razveljavitvi 8. člena Zakona o dav-

čnem postopku, kolikor se nanaša na stroške v
postopku, ki ga uvede davčni organ po uradni
dolžnosti, in o ugotovitvi, da prvi odstavek 15.a
člena Zakona o davčnem postopku ni v neskla-
dju z Ustavo 14639

4659. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o taksi
za obremenjevanje vode 14642

4660. Odločba o ugotovitvi, da je bila s sodbo Vrhov-
nega sodišča v zvezi s sklepom senata Okrožne-
ga sodišča v Celju in v zvezi s sklepom preisko-
valne sodnice Okrožnega sodišča v Celju kršena
ustavna pravica 14642

4661. Odločba o neskladju Odloka o plačilu komunal-
ne pristojbine na mejnih prehodih Občine Len-
dava in o razveljavitvi Odloka o obveznem plačilu
Komunalne pristojbine na mejnih prehodih na
območju Občine Lendava 14644

VSEBINA

OBČINE

BELTINCI
4630. Odlok o spremembi proračuna Občine Beltinci

za leto 2003 14601
4631. Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-

činske uprave občine Beltinci 14601
4632. Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavno-

sti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu
Beltinci 14605

4633. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Beltinci 14605

GORNJI PETROVCI
4634. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji ob-

činskih cest v Občini Gornji Petrovci 14610
4635. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije

za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne
storitve na območju Občine Gornji Petrovci 14612

4636. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen pro-
gramov predšolske vzgoje in plačilih staršev v
vrtcih Občine Gornji Petrovci 14613

HAJDINA
4655. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Hajdina za leto 2003 14634
4656. Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev območja

P10-S 8/I Hajdina 14635

KOBARID
4637. Sklep o povišanju cen šolskih prevozov Občine

Kobarid 14613

KOČEVJE
4638. Odlok o ureditvenem načrtu odlagališča odpad-

kov Mozelj (P8/O1) 14613

PIVKA
4639. Odlok o opravljanju gospodarske javne službe

na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč
in oddajanja prostorov za grobove v najem ter
pogrebnih storitev 14615

4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč 14618

4641. Sklep o ukinitvi javnega dobra 14619

ROGAŠKA SLATINA
4642. Skupni program priprave urbanistične zasnove

mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za
območje CZ v Rogaški Slatini 14619

SLOVENSKA BISTRICA
4643. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Slovenska Bistrica za leto 2003 14622

ŠKOFJA LOKA
4644. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Škofja Loka za leto 2003 14624
4645. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Škofja Loka 14624
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4646. Dopolnitev programa priprave lokacijskega na-
črta za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na
primarnem vodovodu Visoko–Škofja Loka 14626

ŠMARJE PRI JELŠAH
4647. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Šmarje pri Jelšah za leto 2003 14627
4648. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Šmarje pri Jelšah 14628

4649. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin v Občini Šmarje pri Jelšah 14628

4650. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ce-
ni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 14629

VITANJE
4651. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

kapitalskih, lastniških in organizacijskih spre-
membah v podjetju Vit-pro 14629

ŽALEC
4652. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega pri-

spevka za nove priključke in povečanju kapaci-
tete obstoječih priključkov na javno vodovodno
omrežje 14630

4653. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega pri-
spevka za nove priključke in povečanju kapaci-
tete obstoječih priključkov na javno kanalizacij-
sko omrežje 14632

4654. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 14633

POPRAVKI
– Popravek pravilnika o spremembah in dopolni-

tvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov 14646
– Popravek odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Ro-

gaška Slatina 14646
– Popravek programa priprave za spremembe in

dopolnitve prostorskega planskega akta Občine
Sevnica 14646

– Popravek odloka o zazidalnem načrtu podruž-
nična šola Dvor (Žužemberk) 14646
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