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DRŽAVNI ZBOR

2346.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona

o davčni službi (ZDS-A)

Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
davčni službi (ZDS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Repub-
like Slovenije na seji dne 27. junija 1996.

Št. 001-22-69/96
Ljubljana, dne 5. julija 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA

O DAVČNI SLUŽBI (ZDS-A)

1. člen

V zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96) se
prvi odstavek 67. člena spremeni in dopolni tako, da se glasi:

“Delavci Republiške uprave ter delavci agencije, ki
opravljajo naloge davčnega nadzora in naloge v neposredni
zvezi z njimi, postanejo 1. julija 1996 delavci Davčne upra-
ve.

Delavce iz prejšnjega odstavka določita z dogovorom
agencija in minister, pristojen za finance, v skladu z aktom o
sistemizaciji Davčne uprave, ter po predhodnem mnenju Ban-
ke Slovenije tako, da se zagotovi opravljanje preostalih na-
log agencije in nalog Davčne uprave.

Delavci agencije, ki opravljajo naloge kontroliranja in
ki skladno z dogovorom iz prejšnjega odstavka ne preidejo
1. julija 1996 v Davčno upravo, postanejo delavci Davčne
uprave najkasneje do 31. 12. 1997.”

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četr-
ti, peti in šesti odstavek.

2. člen

V 73. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Agencija

Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preobliko-
vanja podjetij opravi posamezna dejanja ali strokovna dela
davčnega inšpekcijskega pregleda, če pri revidiranju lastnin-
skega preoblikovanja podjetij ugotovi nepravilnosti pri obra-
čunavanju in plačilu davkov in prispevkov.”

3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 020-05/91-11/9
Ljubljana, dne 27. junija 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2347.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih

lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A)

Razglašam zakon o spremembi zakona o razmerjih plač
v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti (ZRPJZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republi-
ke Slovenije na seji dne 27. junija 1996.

Št. 001-22-70/96
Ljubljana, dne 5. julija 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O RAZMERJIH PLAČ
V JAVNIH ZAVODIH, DRŽAVNIH ORGANIH IN

V ORGANIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZRPJZ-A)

1. člen

V zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
18/94) se v 13. členu črtajo peti, šesti in sedmi  odstavek.

2. člen

Minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, izda
pravilnik o napredovanju v plačilne razrede za zaposlene na
delovnih mestih v vrtcih, osnovnem in srednjem izo-
braževanju najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.

V roku iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen
za vzgojo in izobraževanje, tudi pogoje za napredovanje v
skladu s 105. členom zakona o organizaciji in financiranju
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vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96 –
popravek).

3. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati
določbi prvega in četrtega odstavka 8. člena zakona o plačah
delavcev v vzgojnoizobraževalnih zavodih (Uradni list RS,
št. 16/92 in 42/93).

4. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca
1997 dalje.

Do začetka uporabe tega zakona se za napredovanje
zaposlenih na delovnih mestih v vrtcih, osnovnem in sred-
njem izobraževanju uporabljajo predpisi, ki so veljali do
uveljavitve tega zakona.

Št. 430-03/93-8/22
Ljubljana, dne 27. junija 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2348.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena za-
kona o odlikovanju častni znak svobode Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za njegova dela v dobro Sloveniji med njenim osamo-
svajanjem ter za prispevek k dolgoletnemu sodelovanju med
mestoma Ste Marie aux Mines in Tržičem podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije Paulu Bau-
mannu, županu mesta Ste Marie aux Mines.

Št. 996-01-28/96
Ljubljana, dne 8. julija 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

2349.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom
zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju

Občine Ilirska Bistrica

1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Ilirska Bistrica.

2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na naslednjih kme-
tijskih zemljiščih, v k.o. Koritnice:

parc. št.: 171/1, 171/2, 353, 171/86, 171/138, 171/161,
1182,1327/4, 1369/1, 1369/29, l369/31, 1369/32, 1369/36,
l369/37, 1369/55, 1369/146, 1369/150, 1369/155, 1369/156,
1369/83, 1369/86, 1369/88, 1369/84;

katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Knafelc Anton, Koritnice 49/l, do 2/44
Novak Alojz, Koritnice 44, do 1/44
Tomšič Ivan, Koritnice 43/5, do l/44
Tomšič Janez, Koritnice 5, do l/44
Ludvik Alojz, Koritnice 19, do 2/44
Delost Štefanija, Koritnice 68, do l/880
Delost Jurij, Koritnice 46, do l/44
Knafelc Franc, Koritnice l8/l0, do 4/44
Tomšič Franc, Koritnice l7, do 5/924
Tomšič Jože, Koritnice 17, do 34/924
Tomšič Stanislav, Koritnice 17, do 3/924
Tomšič Anton, Koritnice 47/12, do l/44
Novak Anton, Koritnice l5/13, do l/44
Pavlovec Ivan, Koritnice 13, do 2/44
Delost Franc, Koritnice 16, do 5/44
Žele Josip, Koritnice 9, do l/44
Knafelc Peter, Koritnice 46/22, do l/44
Tomšič Ivan, Koritnice 53/23, do 5/176
Urbančič Ivana, Ilirska Bistrica,
Vilharjeva 2, do 3/176
Šircelj Mihael, Koritnice 24, do l/44
Tomšič Anton, Koritnice 39/26, do 7/264
Sedmak Ivan, Koritnice 46/5l, do 4/44
Knafelc Ivan, Koritnice 33, do l/44
Adam Anton, Koritnice 64, do l/44
Sedmak Jožefa, Koritnice 35/48, do 2/352
Sedmak Ladislav, Koritnice 35, do 3/352
Tomšič Mihael, Deskovče 7/2, do l/264
Knafelc Antonija, Koritnice 6/24, do l/880
Adam Katarina, Koritnice 24, do l/880
Zadel Stanislava, Izola, Livade 9, do l/880
Knafelc Zofija, Koritnice 34/62, do l/880
Sedmak Franc, Koritnice l6, do l/44
Strle Franc, Koritnice 6, do 2/44
Sedmak Drago, Koritnice 52, do 3/352

Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju Kmetijski
gozdarski zadrugi Pivka, oziroma Kmetijski svetovalni služ-
bi pri Kmetijsko veterinarskem zavodu Nova Gorica.

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skla-
du s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih
melioracijskih območjih.

3. člen

Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz

2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov poob-
laščenec ali
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– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to poobla-
stijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe.

4. člen

Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in upo-
rabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano.

5. člen

Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetij-
skih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem progra-
mu in zajema:

– čiščenje zaraslih površin,
– izravnava zemljišč,
– zasipanje depresij,
– založno gnojenje po gnojilnem načrtu,
– dosetev travniško deteljne mešanice.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na

agromelioracijskem območju iz 2. člena te odredbe morajo
sami opraviti vsa potrebna dela v skladu z investicijskim
programom.

Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Ilirska Bistrica – organizacijska enota,
pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o
kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške
lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč iz 2. člena
te odredbe.

Investitor mora vsa dela opravljati v skladu s predpisi o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagoto-
viti, da bo posebna pooblaščena strokovna institucija oprav-
ljala strokovni nadzor nad vsemi deli.

6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodar-
jenju.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodo-
vitnost melioriranih površin.

7. člen

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

Št. 355-03-56/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

2350.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom
zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev

trajnih nasadov na območju Občine Ajdovščina

1. člen

Sto odredbo uvede agromelioracijski postopek na kme-
tijskih zemljiščih na območju Občine Ajdovščina.

2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih ze-
mljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:

Furlan Branko, Zavino 33 – k.o. Brje
parc. št. 3203/1, 3203/2

Stegovec Boris, Zavino 33 – k.o. Brje
parc. št. 267/3, 293/2, 294

Mihelj Vida, Brje 121 – k.o. Brje
parc. št. 380/5, 380/1, 382, 354/1, 354/2

Benko Radoš, Spodnja Branica št. 13 – k.o. Šmarje
parc. št. 2729, 2731

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skla-
du s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki veljajo na območju
Občine Ajdovščina.

3. člen

Investitorji agromelioracije – obnova vinogradov po tej
odredbi so:

– lastniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe,
zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec ali

– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to poobla-
stijo lastniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.

4. člen

Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo
lastniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano.

5. člen

Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetij-
skih površin za ureditev trajnih nasadov – vinogradov po
investicijskem programu in zajema:

– čiščenje zaraslih površin,
– izravnavo zemljišč,
– rigolanje,
– klasifikacijo in založno gnojenje po gnojilnem

načrtu,
– sajenje cepljenk,
– napravo armature,
– oskrbo nasada do rodnosti.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti

vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne

opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Ajdovščina, organizacijska enota, pri-
stojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kme-
tijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške last-
nika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te
odredbe.

Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s pred-
pisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravlja-
la strokovni nadzor nad deli.
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6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe morajo intenzivno obdelovati trajni na-
sad in skrbeti za doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.

7. člen

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

Št. 355-3-53/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2351.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom
zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju

Občine Rače–Fram

1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Rače–Fram.

2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih ze-
mljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:

Papež Janko, Morje 27, k.o. Morje
parc. št. 1001/1, 1002/2, 1002/3

Tomše Ivan, Loka 20, k.o. Loka
parc. št. 207, 208, 210, 206-del

Koren Stanislav, Loka 19, k.o. Loka
parc. št. 239/2, 240, 241, 242/1

Tomše Edvard, Loka 16, k.o. Morje
parc. št. 815, 818, 809

Štern Stanko, Kopivnik 30, k.o. Kopivnik
parc. št. 432, 433, 434

Potočnik Franc, Loka 17, k.o. Loka
parc. št. 268,281-del

Lunežnik Jakob, Fram 73, k.o. Fram
parc. št. 218/1, 218/2

Ačko Slavica, Loka 10, k.o. Kopivnik
parc. št. 567, 559, 554, 561

Štern Miran, Morje 68, k.o. Morje
parc. št. 837

Kopše Štefan, Cesta talcev 89, k.o. Rače Fram
parc. št. 246/17, 246/1

Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Mari-
bor.

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skla-
du s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih
melioracijskih območjih.

3. člen

Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz

2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov poob-
laščenec, ali

– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to poobla-
stijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe.

4. člen

Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in upo-
rabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano.

5. člen

Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetij-
skih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem progra-
mu in zajema:

– globoko oranje ali rigolanje,
– čiščenje zaraslih površin (krčitev drevja, grmovja,

čiščenje kamenja),
– izravnavo zemljišč,
– kalcifikacijo in založno gnojenje po gnojilnem načrtu

(priprava tal, humifikacija tal),
– terasiranje ali rušenje teras,
– postavitev opore,
– sajenje s cepljenkami, zasaditev trajnega nasada,
– nego do rodnosti.
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih ob-

močjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kme-
tijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te
odredbe, in sicer v rokih, ki so določeni v investicijskih
programih za posamezno investicijo.

Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Maribor – organizacijska enota, pri-
stojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kme-
tijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške last-
nika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te
odredbe.

Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s
predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter
morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija
opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.

6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodar-
jenju.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo ro-
dovitnost kmetijskih zemljišč oziroma vinogradnega na-
sada.
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7. člen

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

Št. 355-03-27/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

2352.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom
zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju

Občine Loški potok

1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Loški potok.

2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih ze-
mljiščih v kompleksu Retje, v k.o. Retje, katerih lastniki
oziroma uporabniki so:

Mišič Anton, Mali log 37a
parc. št. 2122, 2201, 2270, 2273, 2276, 3596, 3598,

3599, 3649, 3651, 3696, 3614, 2190

Kordiš Alojzij, Mali log 34
parc. št. 2112/1, 2113, 3605, 3620/1, 3620/5, 3626,

2102, 2123, 2181/1, 2181/2

Debeljak Ivan, Malig log 31
parc. št. 2101, 2194, 2197, 2217, 2219, 2220, 2223,

2225, 2230, 2232, 2236, 2245, 2248, 2249, 2250, 2253,
3654, 3720, 3740, 3768

Košmerl Ivan, Malig log 30
parc. št. 2100/1, 2100/2, 2193, 2196, 2208, 2214/2,

2221, 2222, 2224, 2231, 2251, 2252, 2255, 2256, 3658,
3687, 3775, 3723

Košmerl Alojzij, Petrinci 16
parc. št. 2051

Oražem Jožef, Mali log 29
parc. št. 2167/2, 2170, 2171/2, 2290, 2298/1, 2302/1,

2302/2, 2304, 2308, 2321, 2322, 2323, 2332, 2360, 2370,
2390, 3688, 3747, 2162

Knavs Pavla, Mali log 27
parc. št. 2305, 2320, 2329, 2333/1, 2335

Debeljak Stanislav, Mali log 28
parc. št. 2053, 2163, 2168, 2169, 2297, 2298/2, 2303,

2317, 2319, 2331, 2359, 2362, 2364, 2369, 2375, 2423,
3684

Anzeljc Ivan, Malig log 24
parc. št. 2040, 2131, 2428/4, 2437/1, 2441/2, 2445,

2445, 2456, 2459, 2534, 2685/1, 2685/2, 2099, 2336, 2365,
2368, 2373

Anzeljc Jože, Mali log 21
parc. št. 218/1, 1810, 1812, 2132/1, 2132/2, 2150, 2376,

2412, 2454, 2491, 2522/1, 2681, 3760, 2126/1, 2126/2,
2126/3, 2126/4, 2161, 2171/3

Bačnik Ivana, Mali log 22
parc. št. 2061, 2072, 2073, 2088, 2128, 2159, 2407,

2434, 2444, 2446, 2449, 2457, 2501, 2519, 2524, 2678,
3683, 3746

Debeljak Franc, Mali log 20
parc. št. 2112/2, 2117, 2129, 2176, 2177, 2180, 2183,

2286, 2682, 2690, 3670, 3672, 3693, 3752/2, 3770

Debeljak Ivan, Malig log 11
parc. št. 2182/1, 2182/2, 3541, 3553, 3554, 3557, 3571,

3572, 3577, 3580/1, 3724, 3574

Debeljak Ivan, Mali log 56
parc. št. 3673/1, 2723, 2731, 2737, 2742, 2745, 2752,

2767, 2769, 2782, 2794, 2806, 2810, 2816, 2863, 2878,
2882, 2893, 2896, 3490, 2707/1, 2707/3, 2725, 2749, 2796,
2799, 2801, 2865, 2884, 2888, 3710, 3735, 2558, 2560,
2567, 2630

Samsa Ivan, Mali log 10
parc. št. 2070/2, 2090, 2182/3, 3492, 3521/4, 3561/1,

3561/3, 3561/4, 3567, 3568/1, 3579/1, 3668, 3673, 3690,
3728, 3748

Mohar Jožef, Mali log 13
parc. št. 2087, 2152, 2689/1, 2691/1, 3547/1, 3550,

3551, 3661, 3704, 3707/1, 3731

Bartol Franc, Mali log 57
parc. št. 333, 1969, 2013, 2701/2, 2785, 2889/2, 2901,

2904/2, 3697/1, 3697/2

Knavs Franc, Mali log 53
parc. št. 2713, 2716, 2721/5, 2724, 2729, 2748, 2754,

2758, 2763, 2765, 2780, 2787, 2793, 2802, 2807, 2875,
2877, 2880, 2892, 3532/1, 3732, 3733, 3743

Debeljak Janez, Mali log 55
parc. št. 2055, 2709, 2711, 2717, 2744, 2764, 2768,

2781, 2792, 2803/1, 2804/1, 2805, 2890, 3691

Turk Janez, Mali log 58
parc. št. 1892, 2526, 2721/2, 2722, 2727, 2736, 2795,

2797, 2798, 2887, 2894, 3470, 3472/1, 3474, 3475/1, 3475/2,
3480/2, 3718, 2721/1

Mohar Milan, Mali log 4
parc. št. 3493/2, 3495/2, 3495/3, 3510/3, 3510/4,

3510/5, 3522, 3524, 3532/2, 3532/3

Anzeljc Stanislav, Mali log 26
parc. št. 2045, 2076, 2084/3, 2086, 2089, 2130, 2148,

2154, 2397/2, 2400, 2420, 2425, 2426, 2428/1, 2428/2,
2428/3, 2428/7, 2429, 2430, 2438, 2440, 2443, 2450, 2461,
2476, 2500, 2677, 2694/2, 3695

Knavs Ivan, Mali log 54
parc. št. 1898/1, 2036, 2706, 2721/3, 2857, 2862, 2868,

2033

Bambič Alojzij, Mali log 48
parc. št. 2694/1, 2698, 2699, 2701/1

Baraga Antonija, Mali log 51
parc. št. 2049/1, 2049/2, 2405, 2670, 2705, 2714, 2730,

2741, 3590, 3592

Mohar Marjan, Mali log 33
parc. št. 2092, 2096, 2110, 2135, 2138, 2144, 2184,

2260, 2277, 2282, 2285, 2415, 2464, 2684/1, 2684/2, 3594,
3602, 3608/1, 3610, 3612, 3617, 3620/2, 3620/4, 3625/1,
3625/2, 3632/1, 3632/2, 3643, 3663, 3745

Košmrl Brigita, Nazarjeva ul. 8, Kranj
parc. št. 3493/3, 3502, 3518, 3521/1, 3521/2, 3528,

3530, 3533, 10163
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Mohar Jožef, Mali log 19
parc. št. 2066, 2077/1, 2077/2, 2079, 2083, 2127, 2149,

2157, 2397/1, 2409, 2410, 2483, 2489, 2490, 2492, 2520,
2522/2, 2674, 2680, 3682, 3756, 2071

Oražem Ivana, Topol 17
parc. št. 2062, 2065, 2141, 2441/1, 3578

Knavs Alojzij, Mali log 52
parc. št. 2372, 3498, 3527, 3529

Mohar Jožef, Mali log 46
parc. št. 2185/1, 2261, 2333/2

Jug Marija, Mali log
parc. št. 2156, 2469, 3495/1, 3531, 3613/2, 3613/3,

3686

Turk Jernej, Mali log 16
parc. št. 2044, 2080, 2081, 2084/2, 2185/2, 2200, 2458,

2542, 2543, 3618, 2847/2

Oražem Anton, Mali log 23
parc. št. 2059, 2084/1, 2137, 2428/6, 2473/2, 2495,

2497, 2535, 3721, 3725

Bartolj Jožef, Mali log 41
parc. št. 2278/2, 2294, 3584/1, 3584/2, 3586, 3664

Mohar Mira, Mali log 41
parc. št. 3547/2

Anzeljc Roman, Mali log 17
parc. št. 2097, 2103, 2114, 2402, 2403, 2676, 2786,

3620/3, 3644, 3646, 3680, 3744

Bambič Ivan, Mali log 15
parc. št. 2068, 2094, 2399

Turk Milena, Mali log 59
parc. št. 2673/2, 2708, 2721/4, 2761, 2788, 2790, 2791,

2800, 2803/2, 2804/2, 2804/3, 2814, 2883, 3472/2, 3694/1,
3694/2

Grže Marija, Mali log 44
parc. št. 2049/3, 2050, 2361, 2414, 2416, 3583/1, 2472

Samsa Jože, Pokljukarjeva 14, Ljubljana
parc. št. 2064, 3631/1, 3839/1, 383972

Samsa Frančiška, Mali log 37
parc. št. 3608/2

Debeljak Marija, Hrib 40
parc. št. 2133, 2134, 2143, 2153, 3512, 3543, 3544

Debeljak Slavko, Mali log 43
parc. št. 3579/2, 3580/2

Knavs Daniela, Mali log 50
parc. št. 2038, 2039, 2707/4, 2707/5, 2766, 2889/1,

3667, 3676

Češarek Pavel, Nemška vas 31, Ribnica
parc. št. 3487/1, 3488, 3489, 3510/1, 3677

Samsa Ciril, Mali log 42
parc. št. 2098, 3521/5, 3521/6, 3583/2, 3593, 3652/1,

3652/2, 2867

Krnc Alojz, Draga 15, Draga
parc. št. 2060, 2391, 3473, 3481/1, 3481/2, 3484

Debeljak Jože, Malig log 7
parc. št. 2363, 2367, 2396, 2473/1, 2541, 2544, 3487/2,

3519, 3564/1, 3564/2, 3589

Samsa Drago, Mali log 39
parc. št. 3634

Šebalj Danijela, Kajuhovo naselje 32, Kočevje
parc. št. 2046

Krže Janez, Retje
parc. št. 3757

Mestek Josip, Janeži 8
parc. št. 3738/1

Vesel Jožef, Šumarjeva 8, Ljubljana
parc. št. 2063

Gornik Peter, Kržeti 1
parc. št. 3727

Arko Marija, Janeži 3
parc. št. 3729

Turk Anton, Petrinci 5
parc. št. 2069, 2093

Rimokatoliška cerkev
parc. št. 3738/2

Bartol Franc, Hrib 46a
parc. št. 3754

Samson Stanislav, Mali log 9a
parc. št. 2428/5, 2515, 2516

Mišič Ivana, Mali log 35
parc. št. 2171/1

Žvab Ivana, Zabretova 10d, Ljubljana
parc. št. 3287

Turk Karol, Mali log 49
parc. št. 2707/6, 3497, 3511, 3513, 3521/3, 3719

Oražem Anton, Brodarjev trg 13, Ljubljana
parc. št. 3534, 3535, 3581, 3764

Knavs Alojzij, Mali log 52
parc. št. 2477, 2513, 2518

Debeljak Anton, Gaber pri Semiču 22, 8333 Semič
parc. št. 2070/1

Debeljak Karol, Mali log 38
parc. št. 2158, 2160, 2203, 2204, 2206, 2295, 2307,

2328, 2334, 2366, 2371, 2389, 2411

Samsa Filip, Mali log 6
parc. št. 3565/1, 3565/2, 3565/5

Ambrožič Ivana, Goriča vas 57, Ribnica
parc. št. 3480/3, 3482/2

Slavec Ljudmila, Retje 60
parc. št. 3689/2, 3711

Mestek Josip, Janeži 8
parc. št. 3709

Šuštaršič Majda, Žaucerjeva ul. 12, Ljubljana
parc. št. 2466

Kordiš Jožef, Hrib 13
parc. št. 3613/1, 3613/4, 3838

Ložar Ljudmila, Vinje 4b, Dol pri Ljubljani

parc. št. 3601, 3645, 3647, 3650

Kotnik Angela, Topol 15, Nova vas
parc. št. 3640, 3642

Kordiš Stanislava, Ježa 70, Ljubljana
parc. št. 2187, 2188, 2189

Šuštaršič Marija, Martinjak 43b, Cerknica
parc. št. 3603, 3762

Samsa Jože, Pokljukarjeva 14, Ljubljana
parc. št. 2095, 2167/1, 3666

Košmerl Zvonko, Mali log 35a
parc. št. 2214/1, 2214/3

Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju.

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skla-
du s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na območju
Občine Loški potok.
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3. člen

Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz

2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov poob-
laščenec ali

– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to poobla-
stijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe.

4. člen

Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in upo-
rabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano.

5. člen

Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetij-
skih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem progra-
mu in zajema:

– čiščenje zarasti na obstoječih kmetijskih površinah,
– odstranitev posameznih skalnih samic na njivskih in

travniških površinah,
– planiranje kmetijskih površin po odstranitvi zarasti in

kamenja,
– ureditev poti,
– založno gnojenje skladno z gnojilnim načrtom.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti

vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne

opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Ribnica – organizacijska enota, pri-
stojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kme-
tijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške last-
nika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te
odredbe.

Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s pred-
pisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija opravlja-
la strokovni nadzor nad deli.

6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodar-
jenju.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodo-
vitnost melioriranih zemljišč.

7. člen

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

Št. 355-03-46/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

2353.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom
zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju

Mestne občine Maribor

1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Mestne občine Maribor.

2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih ze-
mljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:

Pinter Marjana, Rošpoh 76, k.o. Rošpoh,
parc. št. 298, 299

Ros Marjetka, Rošpoh 56, k.o. Rošpoh,
parc. št. 376/1, 376/2-del

Lorbek Štefan, Pod Urbanom 18, k.o. Kamnica,
parc. št. 447, 450/1, 450/2-del, 453-del

Curk Slavko, Rošpoh 26, k.o. Rošpoh,
parc. št. 168/2-del

Prevolšek Rudi, Šober 40, k.o. Šober,
parc. št. 812, 813, 814, 815

Pukl Zofija, Rošpoh 189, k.o. Rošpoh,
parc. št. 1294/2, 1294/4

Breznik Jože, Sp. Selnica 83/a, k.o. Razvanje,
parc. št. 334

Krajnc Nada, Medič 180, k.o. Bresternica,
parc. št. 1206, 1245/7, 1204, 1199, 1200

Jaunik Dušan,Ob Blažovnici 46, k.o. Limbuš
parc. št. 812/3, 817-del, 815/1-del

Mlakar Franc, Pivolska 48, k.o. Razvanje,
parc. št. 134, 136, 137, 139/1-del

Rožman Bojan, Dolnja Počehova 29, k.o. Počehova,
parc. št. 123/8, 127

Vrecl Bogomir, Zg. Hoče 19, k.o. Zg. Hoče,
parc. št. 13/1, 14/1, 328/4

Visočnik Branko, Hrastje 82, k.o. Hrastje
parc. št. 468, 466-del, 467-del

Gregl Franc, Čelofigova ul. 5, k.o. Šober
parc. št. 172, 174/2

Krajnc Štefka, Kamniški breg 17, k.o. Kamnica
parc. št. 196/1

Kores Poldika, Rošpoh 65, k.o. Rošpoh
parc. št. 258/2

Kirbiš Ivan, Aškerčeva 16, k.o. Morski jarek k.o.
937/1, 938/1

Renčelj Martin, Tomšičeva 33, k.o. Hrenca
parc. št. 193/2, 74/3, 74/4, 76/2

Protner Jože, Vodole 34, k.o. Vodole
parc. št. 292-del, 290-del, 289-del

Bračko Anton, Vodole 23, k.o. Vodole
parc. št. 446/4, 64/1-del, 62, 63

Bračko Anton, Vodole 6, k.o. Vodole
parc. št. 43/1-del, 45, 40-del
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Mak Vlado, Vodole 3, k.o. Vodole
parc. št. 199/1 del

Jevšenak Franc, Počehova 22/c, k.o. Krčevina
parc. št. 370/1-del, 370/2-del

Horvat Jakob, Sabina, Počehova 29, k.o. Krčevina
parc. št. 312/2-del
Počehova 202, 197 20.000

Črepnjak Vinko, Meljski hrib 13, k.o. Orešje
parc. št. 29-del, 28/1

Mikuž Danilo, Ulica heroja Šercerja 53/a, k.o.
Počehova

parc. št. 338/1-del

Gamser Stanislav, Pod vinogradi 63, k.o. Počehova
parc. št. 327-del, 338/1-del

Bedenik Milan, Ranče 31, k.o. Polana
parc. št. 69, 72, 73, 74

Osenjak Rudolf, Anica, Lackova 42, k.o. Bresternica
parc. št. 355/2, 355/3, 351

Brunček Franc, st. Rošpoh 212, k.o. Morski jarek
parc. št. 1160/1, 1160/2, 1161

Lipovec Marija, Grušova 24, k.o. Ruperče
parc. št. 468/1, 468/2 in 470-del

Jarc Anton, Veliki Boč 16, k.o. Gaj
parc. št. 965, 966-del

Brunček Alojz, Kozjak 58, k.o. Morski jarek
parc. št. 892

Škofijski ordinat Maribor, k.o. Krčevina
parc. št. 40/1, 41/2, 41/1, 42, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/3,

48, 49, 50, 52, 53, 82/1, 82/2, 25, 28, 54

Fakulteta za kmetijstvo Maribor,Vrbanska 30, k.o.
Vrhov dol

parc. št. 29, 31, 320/1, 320/2, 320/3, 321-del, 332,
333-del, 38

Vinag Maribor, Trg svobode 3, k.o. Celestrina
parc. št. 50-del, 54/2-del, 54/3-del, 54/4-del, 69-del

Vinag Maribor, Trg svobode 3, k.o. Pernica
parc. št. 136/9, 136/11 Maribor

Muršec Franc, Pernica 44, k.o. Pernica
parc. št. 45

Špes Janez, Olga, Vosek 29, k.o. Vosek
parc. št. 54/3, 59, 63-del

Polanec Jože, Ložane 6, k.o. Ložane
parc. št. 360, 359, 362/2, 361, 362/1

Kaloh Anton, Danica, Stolni vrh 30, k.o. Košaki
parc. št. 295/2-del, 299/4

Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Maribor.

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skla-
du s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih
melioracijskih območjih.

3. člen

Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz

2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov poob-
laščenec ali

– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to poobla-
stijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe.

4. člen

Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in upo-
rabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

5. člen

Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetij-
skih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem progra-
mu in zajema:

– globoko oranje ali rigolanje,
– čiščenje zaraslih površin (krčitev drevja, grmovja,

čiščenje kamenja),
– izravnava zemljišč,
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu

(priprava tal, humifikacija tal),
– terasiranje ali rušenje teras,
– postavitev opore,
– sajenje s cepljenkami, zasaditev trajnega nasada,
– nega do rodnosti.
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih ob-

močjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kme-
tijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te
odredbe, in sicer v rokih, kot so določeni v investicijskih
programih za posamezno investicijo.

Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Maribor – organizacijska enota, pristoj-
na za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih
zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika ozi-
roma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.

Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s
predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter
mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija
opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.

6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodar-
jenju.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodo-
vitnost kmetijskih zemljišč oziroma vinogradnega nasada.

7. člen

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

Št. 355-03-27/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

2354.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom
zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju

Občine Pesnica

1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Pesnica.

2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih ze-
mljiščih, katerih lastnik oziroma uporabnik je:

Repina Terezija, Vosek 2, k.o. Pernica
parc. št. 307

Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Maribor.

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skla-
du s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih
melioracijskih območjih.

3. člen

Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz

2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov poob-
laščenec ali

– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to poobla-
stijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe.

4. člen

Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in upo-
rabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano.

5. člen

Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetij-
skih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem progra-
mu in zajema:

– globoko oranje ali rigolanje,
– čiščenje zaraslih površin (krčitev drevja, grmovja,

čiščenje kamenja),
– izravnava zemljišč,
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu

(priprava tal, humifikacija tal),
– terasiranje ali rušenje teras,
– postavitev opore,
– sajenje s cepljenkami, zasaditev trajnega nasada,
– nega do rodnosti.
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih ob-

močjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kme-
tijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te
odredbe, in sicer v rokih, kot so določeni v investicijskih
programih za posamezno investicijo.

Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Maribor – organizacijska enota, pri-
stojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kme-
tijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške last-
nika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te
odredbe.

Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s
predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter
morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija
opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.

6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodar-
jenju.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodo-
vitnost kmetijskih zemljišč oziroma vinogradnega nasada.

7. člen

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

Št. 355-03-27/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

2355.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom
zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev

trajnih nasadov na območju Občine Vipava

1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek za
ureditev trajnih nasadov na območju Občine Vipava.

2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih ze-
mljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:

Lavrenčič Edo, Podraga 31 – k.o. Podraga
parc. št. 1005/1, 1002, 1001, 1000, 999, 998, 1013

Vidrih Zoran, Lože 18/a – k.o. Lože
parc. št. 669, 671, 99

Benčina Dušan, Lože 18 – k.o. Erzelj
parc. št. 1019, 1023/2, 1022, 1021

Lozej David, Podraga 58, – k.o. Podraga
parc. št. 207/11

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skla-
du s prostorsko-ureditvenimi pogoji, ki veljajo na območju
Občine Vipava.

3. člen

Investitorji agromelioracije – obnova vinogradov po tej
odredbi so:

– lastniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe,
zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec ali

– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to poobla-
stijo lastniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
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4. člen

Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo
lastniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Republike Slovenije.

5. člen

Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetij-
skih površin za ureditev trajnih nasadov – vinogradov po
investicijskem programu in zajema:

– čiščenje zaraslih površin,
– izravnava zemljišč,
– rigolanje,
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu,
– sajenje cepljenk,
– naprava armature,
– oskrba nasada do rodnosti.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti

vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne

opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Ajdovščina, Organizacijska enota, pri-
stojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kme-
tijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške last-
nika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te
odredbe.

Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s pred-
pisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija opravlja-
la strokovni nadzor nad deli.

6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodar-
jenju.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo intenzivno obdelovati trajni nasad
in skrbeti za doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.

7. člen

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

Št. 355-3-53/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2356.

Na podlagi 1. in 5. člena odloka o uvedbi hidromeliora-
cijskega postopka kmetijskih zemljišč ob Rači in Radomlji
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 5/92), 1. in 7. člena
odloka o uvedbi melioracijskega postopka na melioracijskem
območju potoka Radomlja (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 11/86), ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 65/95 – odločba US

RS in 73/95 – odločba US RS) uporablja kot državni predpis,
in na podlagi 110. člena v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79,
11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 – odločba
US RS in 58/95 – odločba US RS) izdaja minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov

za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih na območju Upravne

enote Domžale za leto 1996

1. člen

Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Uprav-
ni enoti Domžale v letu 1996 znaša za posamezno meliora-
cijsko območje:

Občina Domžale
Projekt Rača-Čudna, Radomlja I in II
– k.o. Domžale 3.000,00 SIT/ha
– k.o. Brezovica 3.000,00 SIT/ha
– k.o. Dob 3.000,00 SIT/ha
– k.o. Krtina 3.000,00 SIT/ha
– k.o. Studenec 3.000,00 SIT/ha

Občina Lukovica
Projekt Radomlja II, III in IV
– k.o. Prevoze 3.000,00 SIT/ha
– k.o. Spodnje Koseze 3.000,00 SIT/ha
– k.o. Lukovica 3.000,00 SIT/ha

2. člen

Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Dom-
žale oziroma davčni urad Ljubljana izda vsem lastnikom
kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih odločbo o
višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na
skupnih melioracijskih objektih in napravah.

Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena
vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Domžale
oziroma davčni urad Ljubljana odprtega pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje, iz tega računa pa
se sredstva razporejajo na vplačilni račun št. 840-6212 –
drugi prihodki države pri Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje.

Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obvez-
nosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Domžale
oziroma davčni urad Ljubljana na način kot to velja za davke
od kmetijske dejavnosti.

3. člen

Upravna enota Domžale predloži Republiški upravi za
javne prihodke – izpostava Domžale oziroma davčnemu ura-
du Ljubljana seznam zavezancev za plačilo stroškov vzdrže-
vanja po tej odredbi ter podatke o njihovih površinah na
melioracijskem območju, za vzdrževanje katerega se zbirajo
sredstva po tej odredbi.

Upravna enota Domžale odda vzdrževalna dela, ki se
financirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s predpisi o
računovodstvu in predpisi o javnih naročilih v izvedbo us-
treznemu izvajalcu.

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 355-01-57/96
Ljubljana, dne 2. julija 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2357.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena uredbe o določitvi
carinskih kvot za leto 1996 po splošnem sporazumu o cari-
nah in trgovini (Uradni list RS, št. 76/95), 8. člena uredbe o
začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE
in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k sred-
njeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) (Urad-
ni list RS, št. 76/95, 4/96, 22/96, 29/96) in 99. člena zakona

o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za ekonom-
ske odnose in razvoj

O D R E D B O
o obsegu carinskih kvot za uvoz kmetijskih izdelkov

v letu 1996 po splošnem sporazumu o carinah
in trgovini, sporazumu med Slovenijo in državami

EFTE in sporazumu o pristopu Republike Slovenije
k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini

(CEFTA), ki še niso bile razdeljene

1. člen

Carinske kvote za uvoz kmetijskih izdelkov v letu 1996
po splošnem sporazumu o carinah in trgovini, sporazumu
med Slovenijo in državami EFTE in sporazumu o pristopu
Republike Slovenije k srednjeevropskemu sporazumu o pro-
sti trgovini (CEFTA), ki še niso bile razdeljene, so na voljo
za razdelitev v obsegu:

I. Kmetijski izdelki po splošnem sporazumu o carinah in trgovini

Tarifna Poimenovanje Obseg
oznaka kvote (t)

04 02 Mleko in smetana,koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:
– V prahu,zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 ut.% maščobe:

0402 21 – – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil: 73
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 ut.%:

0402 21 110 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
– – – – drugo:

0402 21 170 – – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 11 ut.%
0402 21 190 – – – – – z vsebnostjo maščob več kot 11 ut.% pa do vključno 27 ut.%

– – – z vsebnostjo maščob nad 27 ut.%:
0402 21 910 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
0402 21 990 – – – – drugo

0405 00 Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi: 76
0405 10 – Maslo:

– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 ut.%:
– – – naravno maslo:

0405 10 110 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg
0405 10 190 – – – – drugo
0405 10 300 – – – rekombinirano maslo
0405 10 500 – – – sirotkino maslo
0405 10 900 – – drugo
0405 20 – Mlečni namazi:
0405 20 100 – – z vsebnostjo maščob 39 ut.% ali več, vendar z manj kot 60 ut.% maščobe
0405 20 300 – – z vsebnostjo maščob 60 ut.% ali več, vendar z manj kot 75 ut.% maščobe
0405 20 900 – – z vsebnostjo maščob 75 ut.% ali več, vendar z manj kot 80 ut.% maščobe

0405 90 – Drugo:
0405 90 100 – – z vsebnostjo maščob 99,3 ut.% ali več maščobe, ter z največ 0,5 ut.% vode
0405 90 900 – – drugo

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže:
0808 10 Jabolka: 3.000
0808 10 100 – – jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15. decembra

– – drugo:
– – – od 1. januarja do 31. marca:

0808 10 510 – – – – vrste Zlati delišes
0808 10 530 – – – – vrste Granny smith
0808 10 590 – – – – druga

– – – od 1. aprila do 30. junija:
0808 10 610 – – – – vrste zlati delišes
0808 10 630 – – – – vrste granny smith
0808 10 690 – – – – druga
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Tarifna Poimenovanje Obseg

oznaka kvote (t)

– – – od 1. do 31. julija:
0808 10 710 – – – – vrste zlati delišes
0808 10 730 – – – – vrste granny smith
0808 10 790 – – – – druga

– – – od 1. avgusta do 31. decembra:
0808 10 920 – – – – vrste zlati delišes
0808 10 940 – – – – vrste granny smith
0808 10 980 – – – – druga

1001 Pšenica in mešanice žit na podlagi pšenice:
1001 10 00 – Trda pšenica (t. durum):
1001 10 009 – – druga 80.000

ex: mlinska pšenica

1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice:
– Pšenična moka: 8.750

1101 00 110 – – iz trde pšenice
1101 00 150 – – iz navadne pšenice ali pirjevice

1514 Olje iz ogrščice ali gorčice in njegove frakcije,rafinirano ali nerafinirano,toda kemično
nemodificirano:

1514 90 – Drugo:
1514 90 900 – – drugo 239

ex: olje iz repice

1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovje ali krvi:
1602 50 – Goved: 10
1602 50 100 – – nekuhano;mešanice kuhanega mesa ali užitnih mesnih odpadkov (drobovine)

in nekuhanega mesa ali užitnih mesnih odpadkov
– – drugo:
– – – v nepredušnih posodah:

1602 50 310 – – – – konzervirana govedina
1602 50 390 – – – – drugo
1602 50 800 – – – drugo

II. kmetijski izdelki po poreklu iz Švice oziroma Liechtensteina

Tarifna Poimenovanje Obseg
oznaka kvote

2101 11 Ekstrakti, esenca ali koncentrati kave, ter 20.000 kg
2101 12 pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega koncentrata ali na osnovi kave

2101 20 Ekstrakti, esence in koncentrati čaja, matž čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov,
esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali mate čaja. 4.000 kg

III. kmetijski izdelki po poreklu iz Češke

Tarifna Poimenovanje Obseg
oznaka kvote

0104 Ovce in koze, žive živali 50 t
010410100 – – ovce čistih pasem, plemenske druge:
010410300 – – – jagnjeta (do enega leta)
010410800 – – – druge
010420100 – – koze čistih pasem, plemenske
010420900 – – – druge

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih izdelkov: 30 t
– meso, prašičje:

021011 – – stegna
021012 – – prsi s potrebušino in njihovi kosi
021019 – – drugo
021020 – meso, goveje:
021090100 do 021090600
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Tarifna Poimenovanje Obseg

oznaka kvote

– – – drugo:
– – – – perutninska jetra:

021090710 – – – – – mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici
021090790 – – – – – drugo
021090800 – – – – drugo
021090900 – – užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov

0701 Krompir, svež ali ohlajen
070190 – Drug: 250 t
070190100 – – za proizvodnjo škroba

– – drugo:
– – – nov:

070190510 – – – – od 1. 1. do 15. 5.
070190590 – – – – od 16. 5. do 15. 7.
070190900 – – – – drugo

0710 Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli vodi), zamrznjene 500 t
071010000 – krompir

– stročnice v zrnu ali strokih:
07102100 do 07102900
071030000 – špinača, novozelandska špinača in loboda (divja špinača)
071040000 – sladka koruza
071080 – druge vrtnine:
071080100 – – olive

– – plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta:
071080510 – – – sladka paprika
071080590 – – – drugo

– – gobe:
071080610 – – – vrste Agaricus
071080690 – – – druge
071080700 – – paradižnik
071080800 – – okrogle artičoke (Cynara scolimus)
071080850 – – beluši
071080950 – – drugo
071090000 – mešanice vrtnin

0712 in 0713: Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene in
Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene ali zdrobljene 99,4 t

071220000 – čebula
071230000 – užitne gobe in gomoljike
071290 – druge vrtnine; mešanice vrtnin:
071290050 – – krompir, cel ali narezan v kose ali krhlje, vendar ne nadalje pripravljen

– – sladka koruza
071290110 – – – semenski hibridi
071290190 – – – drugo
071290300 – – paradižnik
071290500 – – korenje
071290900 – – drugo
071310 – grah (Pisum sativum)
071310100 – – semenski
071310900 – – drug
071320 – čičerika
071320100 – – semenska
071320900 – – druga

– fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
071331 – – fižol vrste Vigna mungo (L.)

Hepper ali Vigna radiata (L.)
Wilczek:

071331100 – – – semenski
071331900 – – – drug
0711332 – – fižol, drobni rdeči (Adzuki, Phaseolus ali Vigna angularis):
071332100 – – – semenski
071332900 – – – drug
071333 – – navadni fižol, vštevši beli (Phaseolus vulgaris):
071333100 – – – semenski
071333900 – – – drug
071339 – – drug:
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Tarifna Poimenovanje Obseg

oznaka kvote

071339100 – – – semenski
071339900 – – – drug
071340 – leča:
071350 – bob in konjski bob
071390 – druge

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže
080810100 – – jabolka za predelavo, razsuta,

od 16. 9. do 15. 12. 2000 t

0812 Sadje in oreščki, začasno 19,4 t
konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani
vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem
stanju neustrezni za takojšnjo  prehrano

081210000 – češnje in višnje
081220000 – jagode
081290 – drugo:
081290100 – – marelice
081290200 – – pomaranče
081290300 – – papaje
081290400 – – borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus)
081290500 – – črni ribez
081290600 – – maline
081290700 – – guave, mangi, mangostini, jabolka chasew, lučica, slive sapodillo,

pasijonsko sadje, karambola, pitaja in tropski oreščki
081290950 – – drugo

1108 Škrob; inulin 250 t

1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih
proizvodov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov 150 t

1701 Sladkor iz sladkornega trsa in sladkorne pese ter kemično čista
saharoza v trdnem stanju 1890 t
– surovi sladkor brez dodatkov za aromatiziranje in barvil:

170111 – – sladkor iz sladkornega trsa:
170111100 – – – za rafiniranje
170111900 – – – drugo
170112 – – sladkor iz sladkorne pese:
170112100 – – – za rafiniranje
170112900 – – – drugo

– drugo:
170191000 – – z dodatki za aromatiziranje in barvil
170199 – – drugo:

2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009 470 hl
220410110 do 220421840
220421870 do 220421990
220429100 do 220429840
220429870 do 220429990
220430 – drug grozdni mošt:

2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.% žganja, likerji in druge alkoholne pijače 200 hl
220820 – alkoholne pijače, dobljene z destilacijo vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin:
220830 – whisky:
220840 – rum:
220850 – gin in brinjevec:
220860 – vodka:
220870 – likerji, krepilne pijače:
220890 – drugo:

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka in tobačnih nadomestkov (ki se ne proizvajajo po tuji licenci) 100 t
240210000 – cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak
240220 – cigarete, ki vsebujejo tobak:
240290000 – drugo
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IV. kmetijski izdelki po poreklu iz Slovaške

Tarifna Poimenovanje Obseg
oznaka kvote

0104 Ovce in koze, žive živali 50 t
010410100 – – ovce čistih pasem, plemenske   druge:
010410300 – – – jagnjeta (do enega leta)
010410800 – – – druge
010420100 – – koze čistih pasem, plemenske
010420900 – – – druge

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični  izdelki, nasoljeni, v slanici,  sušeni ali prekajeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih izdelkov: 30 t
– meso, prašičje:

021011 – – stegna
021012 – – prsi s potrebušino in njihovi kosi
021019 – – drugo
021020 – meso, goveje:
021090100 do 021090600

– – – drugo:
– – – – perutninska jetra:

021090710 – – – – – mastna jetra gosi ali rac,  soljena ali v slanici
021090790 – – – – – drugo
021090800 – – – – drugo
021090900 – – užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov

0406 Sir in skuta 50 t
040640 – sir z modrimi plesnimi:
040640100 – – roquefort
040640500 – – gorgonzola
040640900 – – drug
0406 90 – sir, drug

– – drugi:
– – – feta:

040690310 – – – – iz ovčjega mleka
– – – drugo:

040690500 – – – – iz ovčjega mleka
– – – – drugo:

040690820 – – – – – – – camembert
040690840 – – – – – – – brie
040690990 – – – – – drugi (siri iz kozjega mleka)

0701 Krompir, svež ali ohlajen
070190 – Drug: 250 t
070190100 – – za proizvodnjo škroba

– – drugo:
– – – nov:

070190510 – – – – od 1. 1. do 15. 5.
070190590 – – – – od 16. 5. do 15. 7.
070190900 – – – – drugo

0710 Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli vodi), zamrznjene 500 t
071010000 – krompir

– stročnice v zrnu ali strokih:
07102100 do 07102900
071030000 – špinača, novozelandska špinača in loboda (divja špinača)
071040000 – sladka koruza
071080 – druge vrtnine:
071080100 – – olive

– – plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta:
071080510 – – – sladka paprika
071080590 – – – drugo

– – gobe:
071080610 – – – vrste Agaricus
071080690 – – – druge
071080700 – – paradižnik
071080800 – – okrogle artičoke (Cynara scolimus)
071080850 – – beluši
071080950 – – drugo
071090000 – mešanice vrtnin
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Tarifna Poimenovanje Obseg

oznaka kvote

0712 in 0713: Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene in
Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene ali zdrobljene 100 t

071220000 – čebula
071230000 – užitne gobe in gomoljike
071290 – druge vrtnine; mešanice vrtnin:
071290050 – – krompir, cel ali narezan v kose ali krhlje, vendar ne nadalje pripravljen

– – sladka koruza
071290110 – – – semenski hibridi
071290190 – – – drugo
071290300 – – paradižnik
071290500 – – korenje
071290900 – – drugo
071310 – grah (Pisum sativum)
071310100 – – semenski
071310900 – – drug
071320 – čičerika
071320100 – – semenska
071320900 – – druga

– fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
071331 – – fižol vrste Vigna mungo (L.)

Hepper ali Vigna radiata (L.)
Wilczek:

071331100 – – – semenski
071331900 – – – drug
0711332 – – fižol, drobni rdeči (Adzuki, Phaseolus ali Vigna angularis):
071332100 – – – semenski
071332900 – – – drug
071333 – – navadni fižol, vštevši beli (Phaseolus vulgaris):
071333100 – – – semenski
071333900 – – – drug
071339 – – drug:
071339100 – – – semenski
071339900 – – – drug
071340 – leča:
071350 – bob in konjski bob
071390 – druge

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže
080810100 – – jabolka za predelavo, razsuta, od 16. 9. do 15. 12. 2000 t

0812 Sadje in oreščki, 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 30 t

081210000 – češnje in višnje
081220000 – jagode
081290 – drugo:
081290100 – – marelice
081290200 – – pomaranče
081290300 – – papaje
081290400 – – borovnice (sadeži vrste  Vaccinium myrtillus)
081290500 – – črni ribez
081290600 – – maline
081290700 – – guave, mangi, mangostini, jabolka chasew, lučica, slive sapodillo, pasijonsko sadje,

karambola, pitaja in tropski oreščki
081290950 – – drugo

0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum ali Pimenta  30 t
– poper:

090411 – – nezdrobljen in nezmlet:
090411100 – – – za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol
090411900 – – – drug
090412000 – – zdrobljen ali zmlet
090420 – paprika rodu Capsicum ali pimenta, suha, zdrobljena ali zmleta:

– – nezdrobljena in nezmleta:
090420100 – – – sladka paprika

– – – druga:
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Tarifna Poimenovanje Obseg

oznaka kvote

090420310 – – – – rodu Capsicum, za proizvodnjo  kapsicina ali barvil na bazi capsicum oljne smole
090420350 – – – – za industrijsko proizvodnjo  eteričnih olj ali smol
090420390 – – – – druga
090420900 – – zdrobljena ali zmleta

1107 Slad, pražen ali nepražen 2500 t

1108 Škrob; inulin 250 t

1601 Klobase in podobni izdelki iz  mesa, drugih užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
sestavljena živila na osnovi teh proizvodov 150 t

1701 Sladkor iz sladkornega trsa in sladkorne pese ter kemično čista saharoza v trdnem stanju 100 t
– surovi sladkor brez dodatkov za  aromatiziranje in barvil:

170111 – – sladkor iz sladkornega trsa:
170111100 – – – za rafiniranje
170111900 – – – drugo
170112 – – sladkor iz sladkorne pese:
170112100 – – – za rafiniranje
170112900 – – – drugo

– drugo:
170191000 – – z dodatki za aromatiziranje in  barvil
170199 – – drugo:

2001, 2003 in 2004 30 t
2001 Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini;
200110000 – kumare in kumarice
200120000 do 200190960
2003 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali v ocetni kislini
200310 – gobe

– – iz rodu Agaricus:
200310200 – – – začasno konzervirane, popolnoma  kuhane
200310300 – – – drugo
200310800 – – druge
200320000 – gomoljike
2004 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen

proizvodov iz tar. št. 2006
200410 – krompir
200490 – druge vrtnine in mešanice vrtnin:
200490100 – – sladka koruza
200490300 – – kislo zelje, kapre in olive
200490500 – – grah in nezreli fižol vrste  Phaseolus spp., stročji

– – drugo, vključno z mešanicami:
200490910 – – – čebula, kuhana, sicer nepredelana
200490980 – – – drugo

2203 Pivo iz slada 1000 hl

2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009 1500 hl
220410110 do 220421840
220421870 do 220421990
220429100 do 220429840
220429870 do 220429990
220430 – drug grozdni mošt:

2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.% žganja, likerji in druge alkoholne pijače 500 hl
220820 – alkoholne pijače, dobljene z  destilacijo vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin:
220830 – whisky:
220840 – rum:
220850 – gin in brinjevec:
220860 – vodka:
220870 – likerji, krepilne pijače:
220890 – drugo:

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka in tobačnih nadomestkov (ki se ne proizvajajo po tuji licenci) 100 t
240210000 – cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak
240220 – cigarete, ki vsebujejo tobak:
240290000 – drugo
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V. kmetijski izdelki po poreklu iz Madžarske

Tarifna Poimenovanje Obseg
oznaka kvote (t)

0101 konji, osli, mezge in mule, živi:
010119 drugo; 20
010119100 klavni
010119900 drugi

0106 00 druge živali, žive 10
01060010 domači kunci:
010600101 plemenski
010600109 drugi
010600200 golobi
010600901 čebele
010600909 drugo

0207 meso in užitni odpadki od perutnine 9
iz tar.št.0105, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno:
– kokoši vrste Gallus Domesticus:

020713 – – kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni
– purani:

020726 – – kosi in drobovje,sveži ali ohlajeni
– race, gosi in pegatke:

020735 – – drugo, sveže ali ohlajeno

0406 sir in skuta 300
040640 sir z modrimi plesnimi
040690310 iz ovčjega ali bivoljega mleka
040690500 siri iz ovčjega ali bivoljega mleka

0505 050510 vrsta perja za polnjenje; puh 20

0602 060290100 micelij za gobe 200

0702 070200 paradižnik, svež ali ohlajen 380
070200150 od 1.1. do 31.3.
070200200 od 1.4. do 30.4.
070200250 od 1.5. do 14.5.
070200300 od 15.5.do 31.5.
070200350 od 1.6. do 30.9.
070200400 od 1.10. do 31.10.
070200450 od 1.11. do 20.12.
070200500 od 21.12. do 31.12.

0802 lešniki
080222000 oluščeni 25

0802 navadni orehi:
080232000 oluščeni 1

0807 dinje in lubenice 500
080711000 lubenice
08071900 druge

0810 081030 črni, beli in rdeči ribez in kosmulje 500
081030100 črni ribez
081030300 rdeči ribez
081030900 drugo

1212 121291 sladkorna pesa 25.000
121291200 sušena ali v prahu
121291800 druga

2204 vino iz svežega grozdja 420
220421 v posodah do vključno 2 l:

drugo
z volumsko vsebnostjo alkohola
največ 13 vol.%:
kakovostna vina, ki se pridelujejo
v vinorodnih okoliših:
bela:

220421389 drugje
druga:

220421790 bela
z volumsko vsebnostjo alkohola,
ki je večja od 13 vol.% pa do
vključno 15 vol.%:
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Tarifna Poimenovanje Obseg

oznaka kvote (t)

220421810 bela
druga:

220421830 bela
z volumsko vsebnostjo alkohola,
ki je večja od 15 vol.% pa do
vključno 18 vol.%:

220421930 tokaj (Aszu in Szamorodni)
z volumsko vsebnostjo alkohola,
ki je večja od 18 vol.% pa do
vključno 22 vol. %:

220421970 tokaj (Aszu in Szamorodni)
220429 drugo:

z volumsko vsebnostjo alkohola
do vključno 13 vol. %:
kakovostna vina, pridelana v
vinorodnih okoliših:
bela:

220429180 drugje
bela:

220429650 drugje
z volumsko vsebnostjo alkohola,
ki je večja od 13 vol.% pa do
vključno 15 vol.%:
kakovostna vina, pridelana v
vinorodnih okoliših:

220429810 bela
220429830 bela

z volumsko vsebnostjo alkohola,
ki je večja od 15 vol.% pa do
vključno 18 vol.%:

220429930 tokaj (Aszu in Szamorodni)
z volumsko vsebnostjo alkohola,
kije večja od 18 vol.% pa do
vključno 22 vol.%:

220429970 tokaj (Aszu in Samorodni)

VI. kmetijski izdelki po poreklu iz Poljske

Tarifna Poimenovanje Obseg
oznaka kvote (t)

0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govjega, svinjskega, kozjega in
konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži, ohlajeni
ali zamrznjeni 300

020649 – – drugi:
020649100 – – – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

– – – drugi:
020649910 – – – – domačih prašičev
020649990 – – – – drugi

0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 440
– Race, gosi in pegatke:

020732 – – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene
020733 – – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene
020734 – – mastna jetra, sveža ali ohlajena
020735 – – drugo, sveže ali ohlajeno
020736 – – drugo, zamrznjeno

0406 Sir in skuta 100
040640 – Sir z modrimi plesnimi
0406909 – – – – – drugi

050400000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali v kosih 40
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Tarifna Poimenovanje Obseg

oznaka kvote (t)

0703 Čebula, šalotka, česen, por druge užitne čebulnice; sveža ali ohlajena 500
070310 – Čebula in šalotka:

– – čebula:
070310110 – – – čebulček
07031019 – – – drugo:
070310191 – – – – od 1. avgusta do 31. oktobra
070310192 – – – – od 1. novembra do 31. julija
070310900 – – šalotka

0710 Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli vodi), zamrznjene 200
071021 – – grah (Pisum sativum)
071022000 – – stročji fižol in fižol (Vigna spp.,

Phaseolus spp.)

0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive, trnulje, sveže 100
080920 Češnje in višnje:

– – od 1. januarja do 30. aprila
080920110 – – – višnje (Prunus cerasus)
080920190 – – – druge

– – od 1. do 20. maja:
080920210 – – – višnje (Prunus cerasus)
080920290 – – – druge

– – od 21. do 31. maja:
080920310 – – – višnje (Prunus cerasus)
080920390 – – – druge

– – od 1. junija do 15. julija:
080920410 – – – višnje (Prunus cerasus)
080920490 – – – druge

– – od 16. do 31. julija:
080920510 – – – višnje (Prunus cerasus)
080920590 – – – druge

– – od 1. do 10. avgusta:
080920610 – – – višnje (Prunus cerasus)
080920690 – – – druge

– – od 11. avgusta do 31. decembra
080920710 – – – višnje (Prunus cerasus)
080920790 – – – druge

0811 Sadje in oreščki, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani
sladkor ali druga sladila in ne vsebujejo dodanega sladkorja oziroma sladil

081110 – Jagode: 70
– – z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

081110110 – – – z vsebnostjo sladkorja, ki presega 13% teže
081110190 – – – druge
081110900 – – druge

081120 – Maline, robide, murve, rubus ursinus, črni, beli in rdeči ribez ter kosmulje 100
– – z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

081120110 – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%
081120190 – – – drugo:
081120310 – – – maline
081120390 – – – črni ribez
081120510 – – – rdeči ribez
081120590 – – – robide in murve

081120900 – – – drugo 100

0909 Seme janeža, baldrijana, komarčka orientalske kumine in brina 40
090910 – Seme janeža in baldrijana
090920000 – Seme koriandra
090930 – Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum):

– – nezdrobljeno in zmleto:
090930110 – – – za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol
090930190 – – – drugo
090930900 – – zdrobljeno ali zmleto
090940 – Seme kumine (Carum carvi):

– – nezdrobljeno in nezmleto:
090940110 – – – za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol
090940190 – – – drugo
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Tarifna Poimenovanje Obseg

oznaka kvote (t)

090940900 – – zdrobljeno ali zmleto
090950 – Seme komarčka in brinove jagode:

– – nezdrobljeno in nezmleto:
090950110 – – – za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol
090950190 – – – drugo
090950900 – – zdrobljeno ali zmleto

100300 Ječmen 5000
10030090 – Drug:
100300909 – – drug

1209 Seme, plodovi in trosi za setev 100

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 insekticidne, fungicidne ali podobne namene 100

1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:

160411000 – – lososi  100

160412 – – sledi  300

1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava 30
170410 – Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne
170490 – Drugo
170490100 – – ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje 10 ut.% saharoze ali več, vendar

ne vsebuje drugih dodatkov
170490300 – – bela čokolada

– – drugo:
170490510 – – – paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z neto vsebino najmanj 1 kg
170490550 – – – pastile za grlo in bomboni proti kašlju
170490610 – – – s sladkorjem prevlečeni proizvodi

– – – drugo:
170490650 – – – gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi pastami v obliki slaščic
170490710 – – – kuhane sladkarije, polnjene ali nepolnjene
170490750 – – – karamele (toffee) in podobne sladkarije

– – – drugo:
170490810 – – – – – stisnjene tablete
170490990 – – – – – drugo

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 150
180610 – Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
180620 – Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali

v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg

– Drugo, v blokih ali palicah:
180631000 – – polnjeni
180632 – – nepolnjeni
180690 – Drugo

1905 Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali
brez njega; hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, oblati,
rižev papir in podobni izdelki 200

190510000 – Hrustljavi kruh (krisp)
190520 – Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem
190530 – Sladki biskviti, vaflji in oblati:

– – popolnoma ali delno prevlečeni s čokolado ali drugimi proizvodi, ki vsebujejo kakav
190530110 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85g
190530190 – – – drugo

– – drugo:
– – – sladki biskviti:

190530300 – – – – ki vsebujejo 8 ut. % ali več mlečnih maščob
– – – – drugo:

190530510 – – – – – sendvič biskviti
190530590 – – – – – drugo

– – – vaflji in oblati:
190530910 – – – – soljeni, polnjeni ali nepolnjeni
190530990 – – – – drugo
190540 – Prepečenec, toast in podobni toast izdelki
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190590 – Drugo:
190590100 – – matzo
190590200 – – hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, oblati, rižev papir in podobni proizvodi

– – drugo:
190590300 – – – kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v suhem stanju

ne vsebuje več kot 5 ut.% sladkorjev niti več kot 5 ut.% maščob
190590400 – – – vaflji in oblati z vsebnostjo vode več kot 10 ut.%
190590450 – – – biskviti
190590550 – – – proizvodi, pridobljeni s potiskanjem ali vlečenjem, začinjeni ali soljeni

– – – drugo:
190590600 – – – – z dodanimi sladili
19059090 – – – – drugo:
190590901 – – – – – izdelki na osnovi moke ali zdroba žit, pridobljeni s postopkom ekstrudiranja

ali ekspandiranja (npr. snacksi, flipsi)
190590909 – – – – – drugo

2001 Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali v ocetni kislini 80
200190500 – – gobe

2008 Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni ali ne
zajeti na drugem mestu 160

200880 – Jagode

2203 Pivo iz slada 500

2207 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več; etanol in drugi denaturirani
alkoholi, s katero koli vsebnostjo alkohola 440

2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne
pijače 200

220820 – Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali
grozdnih tropin

220830 – Whisky
220840 – Rum in tafia (žganje iz sladkornega trsta)
220850 – Gin in brinjevec
220860 – Vodka
220870 – Likerji, krepilne pijače
220890 – Drugo

2. člen

Za kmetijske izdelke iz prejšnjega člena se plačujeta
carina ter posebna uvozna dajatev v višini, kot je določeno z
uredbo o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in dr-
žavami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije
k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
oziroma  z uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 1996 po
splošnem sporazumu o carinah in trgovini.

3. člen

Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru
posamezne kvote iz prejšnjega člena se vloži pri Ministrstvu

za ekonomske odnose in razvoj, najkasneje 21 dni po uve-
ljavitvi te odredbe.

4. člen

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

Št. 424-01/96-17
Ljubljana, dne 3. julija 1996.

Janko Deželak l. r.
Minister

za ekonomske odnose in razvoj
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2358.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91, ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94),
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju

Občine Moravče

1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Moravče.

2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:

1. Grilj Martin, Prikernica 3 parc. št. 1146, 1182, 1194,
1168, 1169, 1117/1, 1200, 274, 275 in 279 k.o. Krašce;

2. Lončar Franc, Prikernica 4 parc. št. 998, 1065, 1085,
1084, 1150, 1192, 1199/1, 1204, 1204, 1210, 1279, 1280,
1209 k.o. Negastrn;

3. Rems Ivanka – Majdič, Prikernica 8 parc. št. 1170,
953, 956, 1067, 1154, 1190, 1218, 1219, 1317 in 1318 k.o
Negastrn;

4. Novak Francka, Prikernica 9 parc. št. 1184, 1250,
1251, 1252, 1253, 1254, 1140, 1098, 1089, 1066, 1259,
1077, 1306, 1206, 1223/3, 1222/2, k.o. Negastrn in 273/1
k.o. Krašce;

5. Kopač Anton, Prikernica 10 parc. št. 117, 1178,
1090, 1166, 1173, 1172, 1186, 1187, 1233, 1261, 1262,
1268, 1307 in 1328 k.o Negastrn;

6. Grad Martin, Prikernica 15 parc. št. 1181 in 1180 k.o
Negastrn ter št. 264, 265, 262 in 1179 k.o. Krašce;

7. Peterc Franc, Dole 27 parc. št. 277, 378, 380/1, 381,
276/1 in 280 k.o. Krašce;

8. Cerar Tomaž, Dole 26 parc. št. 291, 294, 338, 389,
390 in 273/2 k.o. Krašce;

9. Orehek Mavricij, Imenje 16 parc. št. 439, 442, 443,
444, 445, 447/1 in 454/2 k.o. Krašce;

10. Gorjup Marija, Preserje 11 parc. št. 403, 405, 406 in
407 Sp. Koseze ter št. 432, 433, 434, 435 in 436 Krašce;

11. Novak Janez, Imenje 15 parc. št. 258 k.o. Negastrn
ter št. 421, 421, 422, 424, 426, 452, 454/1, 454/2, 454/3,
456, 457, 460 in 461 k.o Krašce;

12. Novak Anton, Imenje 8 parc. št. 585, 597, 590 in
607 k.o. Krašce;

13. Lukati Feliks, Imenje 21 parc. št. 487/6, 484, 482 in
485/1 k.o. Krašce ter št. 1189 k.o. Negastrn

14. Kocjancič Andrej, Imenje 23 parc. št. 480, 587,
594, 600, 609/1, 609/2 in 610 k.o. Krašce;

15. Pirnat Anton, Imenje 18 parc. št. 653, 652, 666 in
602 k.o. Krašce;

16. Šinkovec Marija, Dole 49 parc. št. 493/1 in 492/2
k.o Krašce;

17. Jančigaj Marija, Dole 49 parc. št. 1193 k.o. Nega-
strn;

18 . Okoren Jože, Dole 56 parc. št. 507/1, 363/1, 364 in
505/1 k.o. Krašce;

19. Cerar Jože, Dole 54 parc. št. 489/1, 520, 511, 510/1,
509, 508 in 518 k.o. Krašce;

20. Grilj Ivan, Dole 58 parc. št 361, 356/1, 358/1,
358/2, 358/3, 359,360, 299/1, 299/2 in 336/2 k.o. Krašce;

21. Grilj Jože, Krašce 5 parc. št. 307/1, 269/1, 336/1 in
307/2 k.o. Krašce;

22. Cerar Marija, Dvorje 8 parc. št. 529 k.o. Krašce;
23. Bergant Jože, Krašce 1 parc. št. 328/1, 310, 309,

300, 298 in 303 k.o. Krašce
24. Peterka Ivan, Prikernica 2 parc. št. 1183, 1260,

1320, 1091, 1213 in 1210 k.o. Negastrn;
25. Ulčakar Danica, Podstran 6 parc. št. 1267 k.o. Ne-

gastrn;
26. Mihelčič Franc, Imenje 7 parc. št. 601, 603 in 604

k.o. Krašce.
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih

katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijsko gozdarski
zadrugi Moravče in Kmetijski svetovalni službi Kmetijskega
zavoda Ljubljana, Enota za kmetijsko svetovanje Moravče.

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skla-
du s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih
melioracijskih območjih.

3. člen

Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz

2. člena te odredbe; zanje lahko vlaga zahtevke njihov poob-
laščenec, ali

– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to poobla-
stijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe.

4. člen

Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in upo-
rabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano.

5. člen

Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetij-
skih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem progra-
mu, in zajema:

– odstranitev zarasti korenin dreves in grmovja,
– odstranitev sklanih osamelcev in posameznih grobel,
– planiranje in ravnanje po odstranitvi zarasti in ka-

menja,
– planiranje manjših depresij na obdelovalnih površinah,
– ureditev poti,
– založnega gnojenja in apnjenja.
Lastniki oziroma uprabniki kmetijskih zemljišč na agro-

melioracijskih območjih morajo sami opraviti dela določena
v investicijskih programih.

Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Domžale – organizacijska enota, pri-
stojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kme-
tijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške last-
nika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te
odredbe.

Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s pred-
pisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravlja-
la strokovni nadzor nad vsemi deli.

6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končanih agromelioracijah usklajena z novo kako-
vostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem go-
spodarjenju.
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Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodo-
vitnost melioriranih zemljišč.

7. člen

Ta odredba začne veljati nasledni dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 355-3-62/96
Ljubljana, dne 27. junija 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2359.

Na podlagi 71. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) izdaja minister za šolstvo in šport

O D R E D B O
o obrazcu maturitetnega spričevala

1. člen

S to odredbo se določi obrazec maturitetnega spričevala
in obvestila o uspehu pri maturi kot njegovega sestavnega
dela v osnovnih in dvojezičnih variantah ter drugi podatki o
obrazcu.

2. člen

Obrazec maturitetnega spričevala je oblikovan v na-
slednjih variantah:

1. osnovni obrazec, ki ima oznako obr. MŠŠ-2MS-
10000/96, je velikosti 21 cm krat 29,7 cm, A3 formata z
enojnim zgibom na polovici v A4 format in je natisnjen na
posebnem papirju v 4/4 barvah (priloga 1).

Ta obrazec je po velikosti, obliki in vsebini osnova za
vse ostale variante obrazca, v katerih so še dodatki, ki so
navedeni v 2. in 3. točki tega člena.

2. Na obrazcu maturitetnega spričevala s pohvalo, ki
ima oznako obr. MŠŠ-2MSP-400/96, je na prvi strani na
svetlozeleni podlagi dodano (s črkami v zlati barvi) besedilo
“s pohvalo”, na drugi strani pa besedilo izreka pohvale in
vzorec, ki je obrobljen z zlato barvo (priloga 2).

3. Dvojezične variante obrazca, v katerih je besedilo
napisano v slovenščini in italijanščini oziroma madžarščini,
imajo naslednje oznake:

– obr. MŠŠ-2IMS-50/96 je obrazec maturitetnega spri-
čevala v slovenščini in italijanščini (priloga 3);

– obr. MŠŠ-2MS-50/96 je obrazec maturitetnega spri-
čevala v slovenščini in madžarščini (priloga 4);

– obr. MŠŠ-2IMSP-10/96 je obrazec maturitetnega spri-
čevala s pohvalo v slovenščini in italijanščini (priloga 5);

– obr. MŠŠ-2MMSP-10/96 je obrazec maturitetnega spri-
čevala s pohvalo v slovenščini in madžarščini (priloga 6).

3. člen

Obrazec obvestila o uspehu pri maturi, ki je vložek
maturitetnega spričevala in njegov sestavni del, je velikost
A4 formata, natisnjen na istovrstnem papirju in v enakih
barvah kot osnovni obrazec maturitetnega spričevla. Obliko-
van in natisnjen je v treh variantah, in sicer:

1. obrazec obvestila o uspehu pri maturi (osnovna va-
rianta) ima oznako: obr. MŠŠ-2OUM-12 000/96 (priloga 7).

2. obrazec obvestila o uspehu pri maturi v slovenščini
in madžarščini ima oznako: obr. MŠŠ-2MOUM-100/96 (pri-
loga 8);

3. obrazec obvestila o uspehu pri maturi v slovenščini
in italijanščini ima oznako: obr. MŠŠ-2IOUM-100/96 (prilo-
ga 9).

4. člen

Obrazci osnovnega maturitetnega spričevala, maturitet-
nega spričevala s pohvalo, maturitetnega spričevala v slo-
venščini in italijanščini, maturitetnega spričevala v sloven-
ščini in madžarščini, maturitetnega spričevala s pohvalo v
slovenščini in italijanščini, maturitetnega spričevala s poh-
valo v slovenščini in madžarščini, obvestila o uspehu pri
maturi v osnovni varianti ter v obeh dvojezičnih variantah,
so objavljeni v prilogah od 1 do 9 k tej odredbi in so njen
sestavni del.

5. člen

Maturitetno spričevalo se začne izdajati na obrazcu,
določenem s to odredbo, osebam, ki so opravile maturo v
letu 1996.

6. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o obrazcu maturitetnega spričevala (Uradni list RS, št. 44/95).

7. člen

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

Št. 603-39/96
Ljubljana, dne 28. junija 1996.

Minister
za šolstvo in šport

dr. Slavko Gaber l. r.
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2360.

Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o var-
nosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84,
29/86 in Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za notranje
zadeve

O D L O Č B O
o spremembi odločbe o določitvi izpitnih centrov,

njihovih območij ter kategorij vozil, za katere
v izpitnem centru kandidati za voznike

opravljajo vozniški izpit

I

V odločbi o določitvi izpitnih centrov, njihovih obmo-
čij ter kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati
za voznika motornih vozil opravljajo vozniški izpit (Uradni
list SRS, št. 45/82 in Uradni list RS, št. 12/96) se 13. točka
pod II spremeni tako, da glasi:

“Območje izpitnega centra Postojna obsega območje
upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Lo-
gatec, Postojna in Ribnica.

V Postojni opravljajo vozniški izpit kandidati za vozni-
ke motornih vozil kategorije A, B, C, D in E. Kandidati za
voznike motornih vozil kategorije A, B in C iz območja
Upravne enote Idrija lahko opravljajo vozniški izpit v Idriji;
iz območja Upravne enote Ilirska Bistrica v Ilirski Bistrici, iz
območja Upravnih enot Kočevje in Ribnice pa v Kočevju.”

II

V 3. točki pod III se črtata besedi “Kočevje” in “Ribnica”.

III

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

Št. 0013/2-226/65-95
Ljubljana, dne 1. julija 1996.

Andrej Šter l. r.
Minister

za notranje zadeve

2361.

Na podlagi 3. točke 49. člena zakona o morskem ribiš-
tvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 29/86 in 47/87) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o načinu vodenja ribiškega

registra in o obrazcu dovoljenj za gospodarski oziroma
športni ribolov

1. člen

V 1. členu pravilnika o načinu vodenja ribiškega regi-
stra in o obrazcu ribiškega registra in o obrazcu dovoljenj za
gospodarski oziroma športni ribolov (Uradni list SRS, št.
20/77 in 27/87) se besedilo: “za morsko ribištvo pristojni
občinski upravni organ” nadomesti z besedilom: “upravna
enota”.

2. člen

3. člen se črta.

3. člen

4. člen se spremeni tako, da se glasi:
Dovoljenje za gospodarski ribolov, ki je kot priloga 2

objavljen skupaj s tem pravilnikom, izda upravna enota, na
območju katere ima prosilec prebivališče.”.

4. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Obrazce dovoljenja za športni ribolov izda ministrs-

tvo, pristojno za morsko ribištvo. Obrazec je kot priloga 3
objavljen skupaj s tem pravilnikom.

Obrazec je v slovenskem in italijanskem jeziku, na
hrbtni strani pa je izvleček iz predpisov, ki urejajo morsko
ribištvo.

Dovoljenje se lahko dobi pri organizaciji, ki jo določi
minister, pristojen za morsko ribištvo.

Dovoljenje se izpolni v dveh primerkih. Primerek, na
katerem so nalepljeni in uničeni kolki, ostane pri organizaci-
ji iz prejšnjega odstavka.”

5. člen

Obrazec št. 2 in 3 se nadomestita z novima obrazcema
št. 2 in št. 3, ki sta kot prilogi objavljena skupaj s tem
pravilnikom.

6. člen

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

Št. 325-02-0017/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

Priloga št. 2
(Grb Republike Slovenije
Stemma della Repubblica di Slovenia)
REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBBLICA DI SLOVENIA
Upravna enota: ____________________________________
Unitá amministrativa di

Št. – N.:
Datum – Data:

Na podlagi 16. člena zakona o morskem ribištvu (Urad-
ni list SRS, št. 25/76, 29/86 in 47/87) se izda

In base al articolo 16 della Legge sulla pesca marittima
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 25/76, 29/86 e 47/87) si
rilascia la presente

D O V O L J E N J E – L I C E N Z A
za gospodarski ribolov – per lo svolgimento

dell’attivitá di pesca

1.__________________________________________
(ime in priimek – nome e cognome)
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iz_______________________________________________
(residente a)

številka osebne izkaznice ___________________________,
numero della carta d’identitá
izdane od _____________________dne _________ 19____,
rilasciata da il,
ki je vpisan v ribiški register pri Upravni enoti
____________________ pod številko _________________,
il quale risulta iscritto nel registro di pesca
che si tiene presso l’Unitá amministrativa numero

se dovoljuje opravljati gospodarski ribolov.
si consente lo svolgimento dell’attivitá di pesca.

2. Imetnik tega dovoljenja sme opravljati gospodarski
ribolov in lov drugih morskih živali samo z ribolovnimi
sredstvi, ki so vpisana v ribiški register, in sicer:

Il titolare della presente licenza puo’ svolgere l’attivitá
di pesca del pesce e di altri animali marini servendosi unica-
mente degli attrezzi da pesca riportati nel registro di qui
sopra, e precisamente:

Zap. Ribolovna sredstva Kosov Dolžina Pečat in podpis

št. po vrstah gospodar- (skupno) v metrih pooblaščenega

skega ribolova delavca

N. Attrezzi da pesca Pezzi Lunghezza Timbro e firma

prog. per tipo dell’attivitá (totale) metri del funzionario

di pesca competente

Priloga št. 3
/PRVA STRAN/
(Grb Republike Slovenije
Stemma della Repubblica di Slovenia)

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

REPUBBLICA DI SLOVENIA
MINISTERO PER AGRICULTURA,
ECONOMIA FORESTALE E ALIMENTAZIONE

(pooblaščena organizacija – organizzazione competente)

Zaporedna številka dovoljenja ________________________
Numero di licenza

Na podlagi 18. člena zakona o morskem ribištvu (Urad-
ni list RS, št. 25/76, 29/86, 47/87) se izda

In base al articolo 18 della Legge sulla pesca marittima
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 25/76, 29/86 e 47/87) si
rilascia la presente

D O V O L J E N J E  –  L I C E N Z A
za športni ribolov na morju – di pesca marittima

sportiva

________________________ iz ______________________
(ime in priimek – nome e cognome) residente a

številka osebne izkaznice – potne listine,
numero dela carta d’identitá – passaporto
izdane od ________________________ dne ____________
rilasciata da il
se dovoljuje opravljati športni ribolov
si concede il permesso di esercitare la pesca sportiva

1. z vrvicami, panulami in ribiškimi palicami;
con lenze, panole e canne da pesca;

2. s parangali do 150 trnkov;
con i parangali fino a 150 ami;

3. s harpunami in ostmi z uporabo svetilke do 400 W ali
brez nje;

con arpioni e con fiocine usate con il lume fino a 400
Watt o senza lume;

4. s podvodno puško brez eksplozivnega polnjenja;
con il fucile subacqueo senza carica esplosiva;

na območju teritorialnega morja Republike Slovenije
razen na območjih, kjer je ribolov prepovedan na podlagi
določb zakona in drugih predpisov

nelle acque territoriali di Repubblica di Slovenia, tran-
ne nella fascia di mare in cui la pesca e vietata dalle norme di
Legge e da altre prescrizioni

v času od ______________ do____________________
nel periodo dal  al
Upravna taksa v zneskuc ___________ SIT je plačana

v kolekih.
La tassa amministrativa nell’importo di ________ SIT

é pagata in marche da bollo.

Pristojbina za športni ribolov v znesku ________ SIT
je plačana v gotovini.

La tassa per l’esercizio dell pesca sportiva di _____ SIT
é pagata in contanti.

V _______________, dne ____________ 199.
In , il

ŠTAMPILJKA ORGANIZACIJE PODPIS

TIMBRO DELL’ORGANIZZAZIONE FIRMA

/DRUGA STRAN/
IZVLEČEK IZ PREDPISOV O MORSKEM
RIBIŠTVU
LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLE
PRESCRIZIONI SULLA PESCA MARINA

1. Športni ribolov je dovoljen na celotnem območju
teritorialnega morja Republike Slovenije razen na naslednjih
območjih:

– v ribolovnem rezervatu v Portorožu in Strunjanskem
zalivu vključno s solinami;

– v krajinskih parkih in naravnih rezervatih;
– v ustjih oziroma izlivih rek in drugih vodotokov v

morje: Dragonja, Fazan, Rižana in Badaševica;
– v 300 m pasu obalnega morja od bivše opekarne

“RUDA” v Izoli do opuščenega mandrača “Moleto” v Ko-
pru.

Izjemoma je dovoljen športni ribolov z obale v Porto-
roškem zalivu, razen od 1. decembra do 1. marca.

Si permete l’esercizio della pesca sportiva in tutto il
mare territoriale di Repubblica di Slovenia, tranne nelle se-
guenti zone:

– nella riserva di pesca nel golfo di Portorose e Strug-
nano inclusa la zona delle saline;

– negli parci e riserve naturali;
– negli estuari e sbocchi dei fiumi e di altri corsi d’ac-

qua nel mare: Dragogna, Fazan, Risano, Badaševica;
– nella fascia di mare lunga 300 m, che si esterde dall’ex

mattonaia “Ruda” di Isola al mandracchio “Moleto” di Ca-
podistria.
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E consentita la pesca sportiva costiera nel Golfo di
Portorose, tranne dal 1. dicembre al 1. marzo.

2. Izvleček predpisov, ki se nanašajo na opravljanje
športnega ribolova je razobešen v prostorih organizacije, ki
dovoljenje izdaja.

L’estratto delle prescrizioni sulla pesca sportiva é affis-
sa nei locali delle organizzazioni competenti per il rilascio
della licenza di pesca.

2362.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in drugega od-
stavka 12. člena zakona o morskem ribištvu (Uradni list
SRS, št. 25/76, 29/86 in 47/87) ter 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o pogojih in načinu

opravljanja gospodarskega in športnega ribolova

1. člen

Prvi odstavek 1. člena pravilnika o pogojih in načinu
opravljanja gospodarskega in športnega ribolova (Uradni list
SRS, št. 20/77 in 27/87) se spremeni tako, da se glasi:

“Ta pravilnik določa, na kakšen način in ob katerih
pogojih se smejo pravne in fizične osebe ukvarjati z gospo-
darskim in športnim ribolovom, z gojitvijo in lovom rib in
drugih morskih živali, z lovom gob in koral ter z nabiranjem
morskih rastlin.”

2. člen

V drugem odstavku 3. člena se besedilo: “občinska
skupščina ali občinske skupščine dveh ali več občin” nado-
mesti z besedilom: “upravna enota”.

3. člen

V prvem odstavku 4. člena se besedilo: “občinski uprav-
ni organ” nadomesti z besedilom: “upravna enota”.

V tretjem odstavku se besedilo: “organizacija združe-
nega dela” nadomesti z besedilom: “pravne in fizične ose-
be”.

4. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pri vrstnem redu, ki se določa z žrebanjem (drugi

odstavek 3. člena tega pravilnika), smejo poleg ribičev z
območja iste upravne enote sodelovati tudi ribiči z območja
drugih upravnih enot.”

5. člen

V prvem odstavku 8. člena se besedilo: “funkcionar, ki
vodi republiški upravni organ, pristojen za morsko ribištvo”
nadomesti z besedilom: “ minister, pristojen za morsko ribiš-
tvo”.

6. člen

V drugem in tretjem odstavku 22. člena se besedilo:
“pristojna občinska skupščina” nadomesti z besedilom: “pri-
stojna upravna enota”.

7. člen

42. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pristojbina za športni ribolov je dohodek Republike

Slovenije.”

8. člen

46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinska in medobčinska tekmovanja v športnem ribo-

lovu na morju se smejo organizirati samo po programu tekmo-
vanja, ki ga potrdi Zveza za športni ribolov na morju Sloveni-
je, Portorož in s predhodnim soglasjem upravne enote.

Državna in mednarodna športna tekmovanja v športnem
ribolovu na morju se smejo organizirati samo s predhodnim
soglasjem ministrstva, pristojnega za morsko ribištvo.”

9. člen

49. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Šteje se, da je opravljanje gospodarskega ribolova obča-

na edini ali glavni poklic, če dokaže, da se bo ukvarjal izključno
ali s pretežnim delom svoje dejavnosti s tem ribolovom.

Šteje se, da se občan ne bo ukvarjal izključno ali s
pretežnim delom svoje dejavnosti z gospodarskim ribolovom:

– če je redno zaposlen;
– če se kot samostojni podjetnik ali kot lastnik gospo-

darske družbe ukvarja z drugo pridobitno dejavnostjo;
– če je uživalec osebne pokojnine, ki je višja od pov-

prečnega osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v preteklem letu.”

10. člen

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

Št. 325-02-20/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2363.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena zakona o mor-
skem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 29/86 in 47/87) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o številu in sestavu strokovne

komisije ter o programu za ugotavljanje strokovne
usposobljenosti ribičev

1. člen

V 1. členu pravilnika o številu in sestavu strokovne
komisije ter o programu za ugotavljanje strokovne usposob-
ljenosti ribičev (Uradni list RS, št. 20/77 in 27/87) se besedi-
lo: “pristojni občinski upravni organ” nadomesti z besedi-
lom: “upravna enota”.

2. člen

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

Št. 325-02-19/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
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2364.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94) in 21. alinee sedmega odstavka 81. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96) izdaja Minister za šolstvo in šport

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

za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine

1. člen

V pravilniku za uveljavljanje regresa za potovanja otrok
in mladine (Uradni list RS, št. 23/94, 16/95) se 3. člen
spremeni tako, da glasi:

“Regres znaša 20% cene prevoza z avtobusom, vlakom,
gondolsko žičnico ali ladjo.

Pri prevozih na rednih linijah je osnova za regres pravi-
loma znižana cena vozovnice za otroke in mladino.

Pri posebej naročenih prevozih z avtobusi znaša osnova
za regres v letu 1996 110 SIT za dejansko prevoženi kilome-
ter oziroma dogovorjena cena, če je nižja od 110 SIT.

Pri prevozih z izrednimi vlaki je osnova za regres po-
sebna cena za izredne vlake.

Od dodatnih stroškov prevoza (davek, cestnina, tunel-
nina, dnevnice itd.) se regres ne obračunava.”

2. člen

V 5. točki druge alinee prvega odstavka 6. člena se za
besedo “A4 formata;” doda nov stavek, ki glasi:

“To ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode.”
8. točka druge alinee prvega odstavka 6. člena se spre-

meni tako, da glasi:
“Organizacija, ki vlaga zahtevek, mora poleg naročilni-

ce in zahtevka priložiti tudi z žigom potrjen poimenski sez-
nam udeležencev potovanja z letnicami njihovega rojstva.

To ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode in organi-
zacije s statusom nacionalne mladinske organizacije.”

3. člen

Za prvim odstavkom 8. člena se doda nov odstavek, ki
glasi:

“Zagotavljanje regresa za potovanja otrok in mladine v
osnovnih šolah, v letu 1996 preneha s 1. septembrom.”

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 121-3/95
Ljubljana, dne 14. junija 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

2365.

Na podlagi 10. člena zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 72/94) in 26. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94) minister za promet in zveze
določa

D A L J I N A R
s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih
avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji

DALJINAR PRIMESTNEGA PROMETA

I

Daljinar s časi vožnje se uporablja pri izdelavi primest-
nih voznih redov. Vsi prevozniki so dolžni ta daljinar upo-
rabljati kot podlago za izdelavo voznih redov. Vozni red se
izdela tako, da se uporabijo relacije ali deli relacij z vsemi
ostalimi elementi iz tega daljinarja.

II

Daljinar obsega relacije s kilometrskimi razdaljami in
voznimi časi ter avtobusne postaje, pomembnejša postajali-
šča in postajališča, ki se uporabljajo za linije primestnega
prometa.

III

Nazivi avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč in
postajališč v voznem redu morajo biti povsem enaki nazi-
vom v daljinarju.

IV

Za vsako izpuščeno avtobusno postajo, pomembnejše
postajališče ali postajališče v voznem redu, se vozni čas
skrajša za trideset sekund. V primeru, da je izpuščena samo
ena avtobusna postaja, pomembnejše postajališče ali posta-
jališče, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če
pa je izpuščenih več zaporednih avtobusnih postaj, pomem-
bnejših postajališč ali postajališč, se njihovo število pomno-
ži s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor na celo mi-
nuto.

DALJINAR MEDKRAJEVNEGA PROMETA

V

Daljinar s časi vožnje se uporablja pri izdelavi medkra-
jevnih in mednarodnih voznih redov za slovenski del relaci-
je. Vsi prevozniki so dolžni ta daljinar uporabljati kot podla-
go za izdelavo voznih redov.

Vozni red se izdela tako, da se uporabijo relacije ali deli
relacij z vsemi ostalimi elementi iz tega daljinarja.

VI

Daljinar obsega relacije s kilometrskimi razdaljami in
voznimi časi ter avtobusne postaje, pomembnejša postajali-
šča in postajališča, ki se uporabljajo za linije medkrajevnega
in mednarodnega prometa.

VII

Pri izdelavi mednarodnega voznega reda je obvezna
navedba uradnega naziva mejnega prehoda, ki je sestavni del
tega daljinarja. Mejni prehod ni avtobusno postajališče.

VIII

Za izdelavo voznih redov hitrih in direktnih linij se
uporabljajo samo avtobusne postaje in pomembnejša posta-
jališča ter najkrajši itinerar, vključujoč avtocesto v primerih,
če je avtocesta ali del avtoceste najkrajša direktna povezava
na liniji.
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IX

Nazivi avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč in
postajališč v voznem redu morajo biti povsem enaki nazi-
vom v daljinarju.

X

Za vsako izpuščeno avtobusno postajo, pomembnejše
postajališče ali postajališče v voznem redu, se vozni čas
skrajša za trideset sekund. V primeru, da je izpuščena samo
ena avtobusna postaja, pomembnejše postajališče ali posta-
jališče, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če
pa je izpuščenih več zaporednih avtobusnih postaj, pomem-
bnejših postajališč ali postajališč, se njihovo število pomno-
ži s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor za celo mi-
nuto.

KONČNE DOLOČBE

XI

Potrjeni izvodi daljinarja in avtorizirana disketa s celot-
no bazo podatkov za izdelavo avtobusnih voznih redov so
arhivirani pri Ministrstvu za promet in zveze Republike Slo-
venije in so na vpogled zainteresiranim uporabnikom pri
Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtni zbornici Slovenije.

XII

Za prvo izmenjavo voznih redov po uveljavitvi tega
daljinarja, je potrebno predložiti tudi nespremenjene vozne
rede usklajene s tem daljinarjem.

XIII

Za vse spremembe in dopolnitve daljinarja velja isti
postopek kot za njegovo določitev. Prevozniki so dolžni
Gospodarski zbornici Slovenije ali Obrtni zbornici Slovenije
predložiti predlog sprememb in dopolnitev daljinarja do kon-
ca tekočega koledarskega leta, za usklajevanje voznih redov
med letom pa najkasneje mesec dni pred razpisom le-tega.
Usklajen predlog sprememb Gospodarska zbornica Sloveni-
je in Obrtna zbornica Slovenije predložita v sprejem mini-
stru pristojnemu za promet.

XIV

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah tega daljinarja
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

XV

Z datumom uveljavitve tega daljinarja preneha veljati
Daljinar kilometrov in voznih časov relacij primestnih avto-
busnih linij v Republiki Sloveniji z dne 24. 3. 1992 in
Daljinar kilometrov in voznih časov relacij medkrajevnih
avtobusnih linij v Republiki Sloveniji z dne 5. 3. 1992.

XVI

Ta daljinar začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu.

Št. 343-1/96
Ljubljana, dne 27. junija 1996.

Minister
za promet in zveze

Igor Umek, dip. ek. l. r.

USTAVNO SODIŠČE

2366.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Sveta Mestne občine Velenje,
ki ga zastopa župan Srečko Meh, na seji dne 20. junija 1996

o d l o č i l o:

1. Člen 130 statuta Občine Šoštanj (Uradni list RS, št.
38/95) se razveljavi.

2. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega
odstavka 131. člena statuta Občine Šoštanj se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Svet Mestne občine Velenje je dne 3. 4. 1995 podal
zahtevo za oceno zakonitosti drugega in tretjega odstavka X.
točke in drugega odstavka XI. točke Statutarnega sklepa
Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 7/95). Po mnenju predla-
gatelja so bile navedene določbe Statutarnega sklepa v nas-
protju s 100. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95 – v nadaljevanju: ZLS)
in 43. ter 44. členom zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št 80/94 – v nadaljevanju: ZFO), ker je z njima Občina
Šoštanj sama odločila o premoženjskih vprašanjih, ki bi se
morala po navedenih določbah zakona urediti z dogovorom
med novimi občinami, ki so nastale iz bivše Občine Velenje.

2. Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je nova
Občina Šoštanj sprejela statut (Uradni list RS, št. 38/95), s
katerim je razveljavila izpodbijani statutarni sklep. Predlaga-
telj je glede na navedeno dejstvo z dopisi z dne 17. 5. 1995,
7. 6. 1995, 26. 6. 1995, 5. 7. 1995 in 27. 12. 1995 dopolnil
svojo zahtevo tako, da sedaj predlaga oceno zakonitosti do-
ločb 130. člena in drugega odstavka 131. člena statuta Obči-
ne Šoštanj, ki urejajo problematiko, ki je bila prej zajeta v
izpodbijanih členih Statutarnega sklepa. Glede razlogov za
oceno zakonitosti 130. člena statuta se Mestna občina Vele-
nje sklicuje na utemeljitve iz prvotne zahteve za oceno zako-
nitosti določb Statutarnega sklepa. V 130. členu statuta Ob-
čine Šoštanj je določeno, da je Občina Šoštanj pravni
naslednik prejšnje Občine Velenje za vse pravice in nepre-
mičnine, ki se nahajajo na področju sedanje Občine Šoštanj,
in da nanjo preidejo vse pravice in nepremičnine, ki so bile
do 1. 1. 1995 v lasti prejšnje Občine Velenje in vseh pravnih
oseb, ustanovljenih na podlagi statuta Občine Velenje (Urad-
ni vestnik občine Velenje, št. 15/91). Predlagatelj zatrjuje,
da so navedene določbe v nasprotju s 100. členom zakona o
lokalni samoupravi, ki določa, da morajo nove občine do 30.
9. 1995 z dogovorom urediti medsebojna premoženjska raz-
merja. Občina Šoštanj je po navedbah predlagatelja z izpod-
bijanim statutom del premoženja prejšnje Občine Velenje
neposredno razglasila za svoje premoženje, ne da bi se o tem
prizadete občine poprej sporazumele. Z enostransko določi-
tvijo o prevzemu premoženja je Svet občine Šoštanj ogrozil
premoženjskopravne interese Mestne občine Velenje in Ob-
čine Šmartno ob Paki, ker je preuranjeno in mimo osnov za
delitev premoženja že vnaprej odločil o lasti dela premože-
nja bivše Občine Velenje.

3. Predlagatelj izpodbija tudi drugi odstavek 131. člena
Statuta Občine Šoštanj, ki določa, da predpise, pogodbe in
druge akte, ki jih je do 31. 12. 1994 sprejemal Izvršni svet
bivše občine Velenje in jih je podpisal predsednik Izvršnega
sveta Skupščine Občine Velenje, lahko spreminja ali razve-
ljavlja župan občine. Po mnenju predlagatelja navedene do-
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ločbe Statuta omogočajo Občini Šoštanj, da se enostransko
odreče obveznostim, ki bi morale biti predmet delitvene
bilance med novimi občinami, kar je prav tako v nasprotju z
določbami 100. člena zakona o lokalni samoupravi.

4. Občina Šoštanj v odgovoru z dne 3. 5. 1995 glede
prvega in drugega odstavka 130. člena statuta Občine Šo-
štanj (to vprašanje je bilo prej urejeno v drugem odstavku X.
točke Statutarnega sklepa) navaja, da sprejeta ureditev ne
ogroža premoženjskih interesov Mestne občine Velenje, am-
pak zgolj ščiti premoženjske interese Občine Šoštanj. Obči-
na Šoštanj navaja, da s tem ukrepom ne zavira oziroma
preprečuje sprejetja delitvene bilance na podlagi meril v
drugem odstavku 100. člena zakona o lokalni samoupravi.
Ne Mestna občina Velenje ne Občina Šoštanj ne Občina
Šmartno ob Paki kot pravne naslednice ne razpolagajo s
premoženjsko bilanco prejšnje Občine Velenje, zato v pre-
hodnem obdobju ni mogoče v celoti ugotavljati, kaj se v tem
času s to lastnino dogaja. Zaradi tega je Občina Šoštanj
prevzela vse nepremičnine in pravice prejšnje občine na
področju Občine Šoštanj in s tem zaščitila te nepremičnine
pred morebitnim negospodarnim ravnanjem ali odtujitvami.

B)

5. V skladu s 23. členom Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko
zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnega akta
vloži predstavniški organ občine, torej v obravnavanem pri-
meru Svet Mestne občine Velenje. Predlagatelj je na seji dne
28. 5. 1996 sprejel sklep, s katerim je pooblastil župana za
vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 130.
člena in drugega odstavka 131. člena statuta Občine Šoštanj.

6. ZLS v 100. členu ureja delitev premoženja prejšnjih
občin. Določa sporazumno delitev premoženja ob upošteva-
nju meril, ki predstavljajo osnovo za delitev. V primeru, da
sporazum ni mogoč, sprte strani rešujejo spor pred arbitražo.
Če spora tudi na ta način ni mogoče rešiti, odloči meritorno o
sporu Vrhovno sodišče v upravnem sporu. 100.a člen dolo-
ča, da do dogovora občin o izvrševanju ustanoviteljskih
pravic do javnih zavodov, skladov in javnih podjetij, usta-
novljenih za območje več občin, izvršujejo ustanoviteljske
pravice organi občine, v kateri je sedež javnega zavoda,
sklada in javnega podjetja, ob soglasju organov vseh občin
na tem območju. Pred sklenitvijo dogovora novih občin o
delitvi premoženja prejšnjih občin mora biti na podlagi 41.
in 43. člena ZFO sprejet zaključni račun prejšnje občine za
leto 1994 in sprejeta premoženjska bilanca prejšnje občine
na dan 31. 12. 1994.

7. Člen 130 statuta določa:
“Občina Šoštanj je pravni naslednik prejšnje Občine

Velenje za vse pravice in nepremičnine, ki se nahajajo na
področju sedanje Občine Šoštanj.

Vse pravice in nepremičnine, ki so bile do 1.1.1995 v
posesti in lasti prejšnje Občine Velenje in vseh pravnih oseb,
ustanovljenih na podlagi statuta Občine Velenje (Uradni
vestnik Občine Velenje, št. 15/91), zlasti javnih zavodov,
javnih podjetij, skladov ter se nahahajo na področju Občine
Šoštanj ter Krajevih skupnosti prejšnje Občine Velenje na
področju sedanje občine Šoštanj, so v lasti in posesti Občine
Šoštanj.

Vsakršni promet nepremičnin (prodaja, najemi, nakupi,
ipd.) in ki so v lasti Občine Šoštanj in bi jih po 16. 1. 1995
opravljala katerakoli pravna oseba s sedežem na območju
bivše Občine Velenje ali organ Mestne občine Velenje, brez
pisnega soglasja ustreznega organa Občine Šoštanj, je neve-
ljaven.”

8. Z navedenimi določbami je Občina Šoštanj enostran-
sko odločila o prevzemu premoženja bivše Občine Velenje

in se razglasila za lastnico vseh pravic in nepremičnin, ki so
bile do 1. 1. 1995 v posesti in lasti prejšnje Občine Velenje
oziroma ustreznih pravnih oseb v občini in sedaj ležijo v
novi občini Šoštanj oziroma se nanašajo na novo občino
Šoštanj. S takšno odločitvijo je Občina Šoštanj ogrozila
premoženjskopravne interese drugih dveh občin (Mestne ob-
čine Velenje in Občine Šmartno ob Paki), saj je mimo zakon-
skih osnov za delitev premoženja že vnaprej odločila o lasti
dela premoženja bivše Občine Velenje.

9. Takšna ureditev je v očitnem nasprotju z določbami
100. člena zakona o lokalni samoupravi, po katerem se pre-
moženje bivše občine razdeli med nove občine le na podlagi
sporazumno sprejete delitvene bilance. Navedeni zakon ne-
dvoumno določa, da morajo nove občine urediti premoženj-
ska razmerja sporazumno, v primeru, da sporazum ni mogoč,
zakon prevideva arbitražo, če je tudi ta neuspešna, pa odloči-
tev v upravnem sporu pred Vrhovnim sodiščem. Ustavno
sodišče zato ni upoštevalo navedb Občinskega sveta občine
Šoštanj o nujnosti takšne ureditve v Statutu zaradi zaščite
premoženjskopravnih interesov občine.

10. Del premoženjskopravnih interesov občin je zašči-
ten s 100.a členom ZLS, ki določa, da do dogovora o izvrše-
vanju ustanoviteljskih pravic javnih zavodov, skladov in
javnih podjetij, ustanovljenih za več občin, ustanoviteljske
pravice izvršujejo organi občine, v kateri je sedež zgoraj
naštetih subjektov, ob soglasju organov vseh občin na tem
območju. ZLS torej določa soglasje občin pri izvrševanju
ustanoviteljskih pravic do dogovora. Glede nepremičnin, ki
so v lasti prejšnje občine, ZLS nima izrecnih določb. Vendar
pa določa tako v 100. členu kot tudi v 100.a členu ZLS kot
temeljno obliko urejanja odnosov sporazum. Izhajajoč iz
namena zakona, da se premoženjskopravna razmerja urejajo
sporazumno, velja tudi v obdobju do ureditve teh razmerij
sporazumno upravljanje s premoženjem bivših občin tako za
nepremičnine kot tudi za drugo premoženje. Občine morajo
torej sporazumno urejati vsa premoženjskopravna razmerja.

11. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
izpodbijani 130. člen statuta kot nezakonit razveljavilo.

12. ZLS v drugem odstavku 99.a člena določa, da pred-
pisi prejšnjih občin, s katerimi so urejene lokalne zadeve iz
21. in 22. člena tega zakona, veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot
občinski predpisi in jih izvršujejo ter nadomeščajo s svojimi
predpisi organi novih občin.

13. Statut Občine Šoštanj v drugem odstavku 131. čle-
na določa, da predpise, pogodbe in druge akte, ki jih je do
31. 12. 1994 sprejemal Izvršni svet Skupščine občine Vele-
nje in ki jih je podpisal predsednik Izvršnega sveta Skupšči-
ne občine Velenje, lahko pred iztekom roka iz prvega od-
stavka istega člena (dve leti po pričetku veljavnosti statuta)
za Občino Šoštanj spreminja ali razveljavlja župan občine.

14. Določba drugega odstavka 131. člena daje županu
občine pooblastilo za opravljanje določenih nalog. Takšen
prenos pooblastila je v skladu z določbo tretjega odstavka
33. člena ZLS. Določbe, da župan lahko spreminja in razve-
ljavlja predpise, pogodbe in druge akte bivše Skupščine
Občine Velenje, pa ni mogoče razlagati tako, kot jo razume
vlagateljica zahteve. Izpodbijana določba ne more pomeniti
samostojne podlage za presojo, ali določen predpis, pogodba
ali drug akt še velja oziroma, kakšne so predpostavke za
pravno veljavno spremembo ali razveljavitev takšnega akta.
Ali bo župan v okviru pooblastil, ki jih je prejel z izpodbija-
no določbo, lahko pravno veljavno spremenil ali razveljavil
katerega od navedenih aktov, je v celoti odvisno od tega, ali
obstojajo pogoji za učinkovanje takšnih njegovih pravnih
dejanj, določeni v ustreznih predpisih. Glede na to navedena
določba statuta ne ogroža pravic Mestne občine Velenje in je
Ustavno sodišče zahtevo v tem delu zavrglo.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3133Št. 36 – 12. VII. 1996

C)

15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
25. in prvega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž
Krivic, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen,
dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je spreje-
lo soglasno.

Št. U-I-47/95
Ljubljana, dne 20, junija 1996.

Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

2367.

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora o pri-
stojnosti na zahtevo Okrajnega sodišča v Brežicah na seji
dne 6. junija 1996

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi B. R. za denacionalizacijo po-
slovnega prostora, ki ima dva prostora v skupni površini
76,71 m2, v pritličju hiše na C. p. b. št. 40 v B., stoječe na
parc. št. 606, vpisani pri vl. št. 586 k.o. B. je pristojna
Upravna enota Brežice.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Okrajno sodišče v Brežicah je vložilo neobrazloženo
zahtevo za odločitev v sporu o pristojnosti v zadevi denacio-
nalizacije nepremičnin predlagatelja B. R. iz B., ki ji prilaga
nepravdni spis tega sodišča N 8/96 s priloženim upravnim
spisom št. 363-9/92-5 Sekretariata za urejanje prostora in
varstvo okolja Občine Brežice. Razlogi, zaradi katerih so-
dišče odklanja pristojnost, izhajajo iz spisa, predvsem pa iz
obrazložitve sklepa višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cp
35/96 z dne 10. 4. 1996.

2. Iz zahtevi priloženega spisa izhaja dosedanji potek
postopka denacionalizacije, in sicer:

– 17. 8. 1990 je B. R. vložil denacionalizacijski zahte-
vek pri upravnem organu Občine Brežice in ga konkretiziral
v vlogi z dne 6. 8. 1992.

– 24. 6. 1993 je Sekretariat za urejanje prostora in var-
stvo okolja Občine Brežice s sklepom št. 363-9/92-5 upravni
postopek ustavil ter sklenil, da se zahteva za denacionaliza-
cijo poslovnih prostorov v stanovanjsko-poslovni stavbi na
C. p. b. št. 40 v B., stoječi na parceli št. 606, vpisani pri vl. št.
586 k.o. B., ki jo je vložil B. R. iz B., kot pravni naslednik po
prejšnjih lastnikih D. in A. R., odstopi v reševanje Temeljne-
mu sodišču v Novem mestu, Enoti v Brežicah. Upravni
organ utemeljuje tak sklep z ugotovitvami upravnega po-
stopka, da so bili predmetni poslovni prostori z odločbo
ObLO Brežice, št. 03/4-RO-40/1-60 z dne 8. 7. 1960 izvzeti
iz pravnega prometa (prepovedana je bila odtujitev z izjemo
dedovanja). V postopku je bilo ugotovljeno, da je bila v
začetku leta 1963 tudi glede teh nepremičnin sklenjena ku-
poprodajna pogodba med prodajalcema D. in A. R. in pod-
jetjem “K.”, ki je bila potrjena s strani Sveta za finance in
družbeni plan pri ObLO Brežice pod številko 465-63/63-3,
overovljena na Okrajnem sodišču v Brežicah dne 4. 4. 1963
ter prijavljena za odmero davka dne 25. 4. 1963. Ugotovlje-

no je bilo tudi, da so bili zatem ti poslovni prostori z odločbo
Oddelka za gospodarstvo in finance pri SO Brežice št. 03/4-
RO-40/1-60 z dne 23. 6. 1964 nacionalizirani in na podlagi
te odločbe vpisani v zemljiški knjigi kot družbena lastnina.
Ker naj bi prej navedena pogodba imela naravo pravnega
posla v smislu 5. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni
list RS, št. 27/91, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93 in
24/95 – odl. US; v nadaljevanju: ZDen) in je vlagatelj zahte-
ve zatrjeval, da je bila sklenjena pod prisilo ali zvijačo, naj bi
bilo potrebno zadevo odstopiti v reševanje pristojnemu so-
dišču, kar je upravni organ tudi storil.

– 28. 4. 1994 se je Temeljno sodišče v Novem mestu,
Enota v Brežicah, s sklepom N 52/93-2 izreklo za nepristoj-
no in predlagateljevo zahtevo zavrglo z obrazložitvijo, da
pogoj za sodno pristojnost iz 5. člena ZDen ni podan, saj pri
sklenitvi pogodbe v nobenem primeru ni sodeloval državni
organ ali predstavnik oblasti, zaradi česar naj sodišče ne bi
bilo pristojno za reševanje predlagateljeve zahteve.

– 29. 6. 1994 je Višje sodišče v Ljubljani s sklepom I
Cp 804/94 pritožbi predlagatelja ugodilo in izpodbijani sk-
lep razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov
postopek in odločanje. V obrazložitvi je opozorilo, da prvo-
stopno sodišče ni razpisalo naroka in s predlagateljem ni
razčistilo, na katero dejansko podlago opira svoj zahtevek
oziroma predlog, poleg tega pa v sklepu tudi ni ugotovilo,
kdaj in na kakšen način je premoženje pravnih prednikov
predlagatelja prešlo v državno last, kar pa so odločilna dejst-
va za presojo, ali gre za zahtevo za denacionalizacijo iz 5.
člena ZDen in ali je za odločanje po 56. členu ZDen pristoj-
no sodišče v nepravdnem postopku.

– 21. 11. 1995 je Okrajno sodišče v Brežicah s sklepom
N 60/94-7 predlog za denacionalizacijo zavrnilo. V obrazlo-
žitvi je sodišče najprej zavzelo stališče, da glede na ugotov-
ljeno stanje ni pristojno za reševanje zadeve. V nadaljevanju
pa sodišče kljub temu ugotavlja, da predlagatelj ni navedel
oziroma dokazal in da tudi ni zaslediti nobenih znakov grož-
nje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika
oblasti, ki bi pripeljala do sklenitve pogodbe, zato naj bi bilo
potrebno predlog zavrniti.

– 10. 4. 1996 je Višje sodišče v Ljubljani s sklepom
I Cp 35/96 pritožbi predlagatelja ugodilo in izpodbijani sk-
lep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v
nadaljnji postopek. Višje sodišče je v obrazložitvi pojasnilo,
da je prvostopno sodišče že drugič izdalo sklep, ki se ne da
preizkusiti, saj izrek sklepa nasprotuje razlogom, poleg tega
pa so si razlogi med seboj v nasprotju in nejasni. V nadalje-
vanju je višje sodišče pojasnilo, da bi prvostopno sodišče
moralo na podlagi trditev predlagatelja in listin v spisu naj-
prej presoditi, ali je za to zadevo podana sodna pristojnost
(56. člen v zvezi s 5. členom ZDen) ali pa je podana upravna
pristojnost v smislu 3. točke 54. člena v zvezi z 9. točko 3.
člena ZDen. Člen 5 ZDen naj bi sicer poleg primerov, ko je
bil pravni naslov za prehod premoženja v državno last samo
pravni posel, zajemal tudi primere, ko je bil pravni naslov za
to sicer akt državnega organa (odločba), vendar pa je bil
podlaga za izdajo te odločbe poprej sklenjen veljaven pravni
posel, pri čemer pa ta primer očitno ni tak. Sodišče prve
stopnje naj bi v ponovnem postopku najprej razčistilo naka-
zana pravno odločilna dejstva ter nato presodilo, ali zadeva
spada v sodno ali upravno pristojnost, pri čemer naj bi v
slednjem primeru moralo sprožiti spor o pristojnosti pred
ustavnim sodiščem.

– Dne 25. 4. 1996 je Okrajno sodišče v Brežicah z
dopisom št. N 8/96 z dne 24. 4. 1996 ustavnemu sodišču
dostavilo nepravdni spis predlagajoče stranke in zahtevalo,
da ustavno sodišče odloči o pristojnosti.

3. Iz zahteve priloženega spisa torej izhaja, da je v
postopku denacionalizacije, ki je najprej tekel pred uprav-
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nim organom in nato pred sodiščem, nastal dvom, kateri akt
naj bi predstavljal pravno podlago za podržavljenje: ali akta
(odločbi) državnega organa ali kupna pogodba, pri čemer je
od odgovora na to vprašanje odvisno, ali zadeva spada v
sodno ali upravno pristojnost.

B)

4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alinee prvega
odstavka 21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94; v nadaljevanju: ZUstS) pristojno, da odloča o
sporih o pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi orga-
ni. Negativni spor o pristojnosti ureja drugi odstavek 61.
člena ZUstS in po njem lahko zahteva rešitev spora o pristoj-
nosti organ, kateremu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da
zanjo ni pristojen. To je v obravnavanem primeru Okrajno
sodišče v Brežicah. Razloge za zahtevo Okrajnega sodišča v
Brežicah je ustavno sodišče (zaradi čimprejšnje rešitve že do
sedaj predolgega postopka) povzelo sàmo iz zahtevi prilože-
nega spisa.

5. ZDen deli pristojnost za odločanje o zahtevah za
denacionalizacijo med upravne organe in sodišča. Če je bilo
premoženje podržavljeno s predpisi, določenimi v 3. in 4.
členu ZDen, so pristojni upravni organi (prvi odstavek 54.
člena). Če je premoženje prešlo v državno last na podlagi
pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače
državnega organa oziroma predstavnika oblasti, je za odlo-
čanje o zahtevi za denacionalizacijo pristojno sodišče (56.
člen). Sodna pristojnost je podana tudi, kadar je bil podlaga
za izdajo odločbe državnega organa, s katero je premoženje
prešlo v državno last, poprej sklenjen veljaven pravni posel
(odločba ustavnega sodišča št. U-I-75/92 z dne 31. 3. 1994,
OdlUS III, 27, kot tudi uveljavljena sodna praksa).

6. Določitev pristojnosti za reševanje konkretne dena-
cionalizacijske zadeve je, kot to pravilno ugotavlja že višje
sodišče v svojih sklepih, odvisno predvsem od vprašanja,
kateri akt je bil dejanska podlaga za prenos lastninske pravi-
ce na poslovnem prostoru, ki je predmet denacionalizacije:
ali akta (odločbi) državnega organa ali prodajna pogodba,
tudi ob upoštevanju zgoraj citirane odločbe ustavnega so-
dišča.

7. Že samo iz zemljiškoknjižnih vpisov, kot izhaja iz
spisu priloženega zemljiškoknjižnega historičnega izpiska
za vl. št. 586 k.o. Brežice, je razvidno, da je poslovni prostor
(ki sestoji iz dveh prostorov v skupni izmeri 76,71 m2) v
pritličju hiše v B., C. p. b. št. 40, ki stoji na parc, št. 606 (prej
127/2) k.o. B., prešel v družbeno lastnino na podlagi odločb
upravnega organa, stanovanjski del hiše, ki pa je prešel v
družbeno lastnino na podlagi pogodbe, pa ni predmet tega
denacionalizacijskega postopka. Tako je razvidno (A2 list),
da se je pod dn. št. 1498/63 po odločbi ObLO Brežice z dne
8. 7. 1960, št. 03/4-RO-40/1-60, naznanila nameravana
vknjižba družbene lastnine na poslovnem prostoru v stano-
vanjski hiši, stoječi na prac. št. 127/2 k.o. B. Razvidno je (iz
B lista), da se je pod dn. št. 162/65 po odločbi Skupščine
Občine Brežice z dne 23. 6. 1994, 03/4-RO-40/1-60 zazna-
movalo, da hiša v B., C. p. b. št. 40 na parceli št. 127/2 (z.k.
telo II) razen poslovnega prostora ni nacionalizirana; da se
nanaša vknjižba lastninske pravice na D. in A. R. samo na
z.k. telo II brez poslovnega prostora; da se vknjiži poslovni
prostor (ki ima dva prostora v skupni izmeri 76,71 m2) v
pritličju te hiše, z vhodom s ceste, kot družbena lastnina in se
zaznamuje Občina Brežice kot upravni organ. Razvidno je
(iz B lista), da se je pod dn. št. 216/65 po kupni pogodbi z
dne 4. 4. 1963 D. in A. R. lastno z.k. telo II brez poslovnega
prostora vknjižilo kot družbena lastnina in zaznamoval uprav-
ni organ: Trgovsko podjetje na veliko in malo “K.” B. Raz-
vidno je (iz B lista), da se je šele pod dn. št. 233/65 po

odločbi Skupščine občine Brežice z dne 19. 12. 1964, št.
463- 27/64-3 pri poslovnem prostoru zaznamoval kot uprav-
ni organ: Trgovsko podjetje na veliko in malo “K.” B.

8. Že prva upravna odločba Komisije za nacionalizacijo
ObLO z dne 8. 7. 1960, št. 03/4-RO-40/1-6 (katere overjen
izvod se nahaja v spisu) je jasno ugotovila, da zadevna
poslovna prostora spadata pod udar zakona o nacionalizaciji
najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Uradni list FLRJ, št.
52/58), ter s prepovedjo pravnega prometa bistveno posegla
v samo lastninsko pravico (razen dedovanja pod pogojem,
da bi tudi dedič opravljal v njih dovoljeno dejavnost). Sklad-
no z zakonom je tudi že bilo odločeno, da bo prostor prešel v
družbeno lastnino, ko bo prenehal služiti poslovni dejavnosti
lastnika oziroma zakonitih dedičev. Navedeni zakon je na-
mreč v prvem odstavku 14. člena določal, da izjemoma
ostane last državljana tudi poslovni prostor v stanovanjski
hiši, če služi lastniku za njegovo dovoljeno dejavnost, in v
tretjem odstavku, da takega poslovnega prostora lastnik ne
more odtujiti, pač pa ga lahko podedujejo njegovi zakoniti
dediči, če služi njihovi dovoljeni dejavnosti. Četrti odstavek
istega člena pa je določal, da tak prostor postane družbena
lastnina, ko neha služiti dovoljeni dejavnosti lastnika oziro-
ma njegovih zakonitih dedičev. Že iz tega razloga ni mogoče
zagovarjati stališča, da gre za primer, ki bi analogno z nave-
deno odločbo ustavnega sodišča U-I-75/92 z dne 31. 3. 1995
spadal v sodno pristojnost.

9. Ob teh ugotovitvah se dodatno izpostavlja še zahteva
iz navedene odločbe ustavnega sodišča, da mora iti za velja-
ven praven posel. Kupna pogodba z dne 4. 4. 1963 sicer ima
vse elemente pogodbe po pravilih obligacijskega prava in
zaobsega tako stanovanjski kot poslovni del stavbe, vendar
je zemljiškoknjižno na podlagi te pogodbe prešel v družbeno
lastnino le stanovanjski del zgradbe, za poslovni del pa je
bila izdana posebna odločba Skupščine občine Brežice z dne
23. 6. 1964. Ta odločba se ne sklicuje na pogodbo z dne 4. 4.
1963, pač pa se obrazložitev sklicuje na prejšnjo odločbo
Komisije za nacionalizacijo ObLO Brežice z dne 8. 7. 1960
ter na dejstvo, da poslovna prostora ne služita več poslovni
dejavnosti R., saj sta jih zaradi adaptacije prepustila Trgov-
skemu podjetju “K.” B. Ob vseh navedenih dejstvih, ustavno
sodišče ugotavlja, da ob odločbi iz leta 1960 kupna pogodba
z dne 4. 4. 1963 v delu, v katerem se je nanašala na poslovni
del stavbe, ni mogla predstavljati veljavnega temelja za pre-
hod premoženja, saj je bil zadevni poslovni prostor po njej in
po izrecni zakonski določbi (tretji odstavek 14. člena zakona
o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč)
izvzet iz pravnega prometa (razen dedovanja v primeru, da bi
dedičem služil za opravljanje njihove dovoljene dejavnosti).
Tako se ta primer razlikuje od situacij, ko je podana sodna
pristojnost, ker je bil podlaga za izdajo odločbe državnega
organa, s katero je premoženje prešlo v državno last, poprej
sklenjen veljaven pravni posel. Poslovni prostor (ki ima dva
poslovna prostora v skupni izmeri 76,71 m2) v pritličju, v
hiši v B., C. p. b. 40, je po oceni ustavnega sodišča prešel v
družbeno lastnino z dvema citiranima odločbama upravnega
organa, izdanima na temelju zakona, navedenega v 9. točki
3. člena ZDen, pri čemer vmesna kupna pogodba glede po-
slovnega prostora ne more predstavljati veljavnega pravega
posla, saj je bila v tem delu v nasprotju s takratnimi prisilni-
mi predpisi in z odločbo državnega organa z dne 8. 7. 1960.
Za odločanje o zahtevi B. R. je zato po prvem odstavku 54.
člena ZDen pristojen upraven organ.

10. Upravni organ je sodišču odstopil zadevo še pred
delitvijo pristojnosti tedanjih občin med lokalne skupnosti in
upravne enote. Za zadeve, o katerih je po ZDen odločal
pristojni občinski upravni organ, so sedaj pristojne upravne
enote (3. člen zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih
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do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, Uradni list, št.
29/95). Za obravnavano zadevo je zato pristojna Upravna
enota Brežice (1. člen uredbe o teritorialnem obsegu uprav-
nih enot v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 75/94). Ob
tem ustavno sodišče opozarja na prepočasno postopanje v
denacionalizacijskih zadevah. V tem primeru je to še posebej
očitno, saj je po več letih trajanja postopkov določena šele
pristojnost.

C)

11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-119/96
Ljubljana, dne 6. junija 1996.

Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

2368.

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora o pri-
stojnosti, začetem z zahtevo Okrajnega sodišča v Brežicah,
na seji dne 13. junija 1996

o d l o č i l o:

Za odločitev o zahtevi M.N. za denacionalizacijo ne-
premičnin parc. št. 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55 in 1/56 k.o. T.
je pristojno Okrajno sodišče v Brežicah.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Okrajno sodišče v Brežicah je zahtevalo rešitev spora
o pristojnosti med njim in Občino Brežice oziroma sedaj
Upravno enoto Brežice (3. člen zakona o prevzemu državnih
funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin,
Uradni list RS, št. 29/95) za odločanje o zahtevi za denacio-
nalizacijo. Pristojni upravni organ, tedaj Sekretariat za kme-
tijstvo Občine Brežice je s sklepom z dne 8. 12. 1992, št.
321-165/92-9 zadevo odstopil pristojnemu sodišču z uteme-
ljitvijo, da je podlaga podržavljenja pravni posel in da zato
upravni organ ni pristojen za odločanje o zadevi. Okrajno
sodišče v Brežicah je ugotovilo, da je do podržavljenja prišlo
v postopku arondacije na podlagi odločbe državnega organa
in da je zato za odločanje o denacionalizaciji pristojen uprav-
ni organ. Zato je okrajno sodišče zahtevo s sklepom zavrglo,
po napotilu višjega sodišča, ki je po pritožbi ta sklep razve-
ljavilo, pa je sprožilo spor o pristojnosti pred ustavnim so-
diščem. Po določbi drugega odstavka 61. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94; v nadaljevanju:
ZUstS) namreč ustavno sodišče odloča v primerih, ko pride
do spora o pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristoj-
nost v posamezni zadevi.

B)

2. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91,
56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93 in 24/95 – odl. US –
v nadaljevanju: ZDen) deli pristojnost za odločanje o zahte-

vah za denacionalizacijo med upravne organe in sodišča. Če
je bilo premoženje podržavljeno s predpisi, določenimi v 3.
in 4. členu ZDen, so pristojni upravni organi (prvi odstavek
54. člena). Če je premoženje prešlo v državno last na podlagi
pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače
državnega organa oziroma predstavnika oblasti, je za odlo-
čanje o zahtevi za denacionalizacijo pristojno sodišče (56.
člen).

3. Pri razmejitvi pristojnosti med sodiščem in upravnim
organom po ZDen je torej bistveno, ali je bil podlaga za
prehod premoženja v državno last zakon oziroma odločba
upravnega organa, izdana na njegovi podlagi, ali pravni po-
sel. Za pristojnost sodišča ni pomembna ugotovitev, da so
bila zemljišča odvzeta pod prisilo. Pogoj za pristojnost so-
dišča je, da je bil prenos premoženja opravljen na podlagi
pravnega posla. Vprašanje, ali je bil pravni posel sklenjen
pod prisilo oziroma – kot določa zakon – zaradi grožnje, sile
ali zvijače, pa je odločilno šele pri presoji, ali je mogoče na
taki podlagi zahtevati vrnitev premoženja.

4. Zemljišča, ki so predmet obravnavanega postopka
denacionalizacije, so predmet odločb Komisije za arondacijo
pri Občinskem ljudskem odboru Brežice, št. 462-1/63-3-47
ter 362-1/63-3-48, obe z dne 18. 2. 1963. Odločbi sta bili
izdani na podlagi zakona o izkoriščanju kmetijskih zemljišč
(Uradni list FLRJ, št. 43/59 in 53/62 – v nadaljevanju: ZIKZ).

5. Po ZIKZ je bila arondacija dopustna, če je na načine,
ki jih je našteval zakon, prispevala k boljši izrabi kmetijskih
zemljišč (53. člen). Arondacijski postopek je bil dvofazen. O
predlogu za arondacijo je odločal svet okrajnega ljudskega
odbora, pristojen za kmetijstvo, ki je z odločbo v celoti ali
deloma dovolil arondacijo ali pa odrekel dovoljenje zanjo
(prvi in drugi odstavek 63. člena ZIKZ). Takó dovoljeno
arondacijo je izvedla arondacijska komisija, ki je izdala od-
ločbo o arondaciji (prvi odstavek 64. člena in prvi odstavek
65. člena ZIKZ). V odločbi o arondaciji je morala navesti
arondirana zemljišča in zemljišča, ki so bila dana kot od-
škodnina, oziroma znesek denarne odškodnine (drugi odsta-
vek 65. člena ZIKZ). Pripojena zemljišča so bila arondacij-
skemu upravičencu izročena v posest po pravnomočnosti
odločbe o arondaciji.

6. Ustavno sodišče je v zvezi z denacionalizacijo aron-
diranih zemljišč na podlagi ZIKZ z odločbo št. U-I-75/92 z
dne 31. 3. 1994 (Odl. US III, 27) opozorilo, da se je v
nekaterih občinah arondacija izvajala tudi na podlagi spora-
zumov (pogodb), s katerimi so se arondanti in upravičenci
do arondacije s pravnim poslom dogovorili za prenos zem-
ljišča v državno lastnino in da je bila arondacijska odločba,
ki je v mnogih primerih sledila tako sklenjenemu pravnemu
poslu, lahko zgolj fiktivna, saj so stranke s tem pridobile
nekatere ugodnosti, kot npr. neplačilo prometnega davka.
Ustavno sodišče je odločilo, da je v takih primerih za odloča-
nje o zahtevku za denacionalizacijo pristojno sodišče. Glede
na citirano odločbo ustavnega sodišča in tudi glede na uve-
ljavljeno sodno prakso vrhovnega sodišča zajema besedilo 5.
člena ZDen torej tudi primere, ko je bila pravna podlaga za
prehod premoženja v državno last sicer akt državnega organa
(odločba), vendar pa je bil podlaga za izdajo te odločbe
poprej sklenjen veljaven pravni posel. Če je namreč premo-
ženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, je v
skladu s 5. členom ZDen denacionalizacija dovoljena le, če
je bil pravni posel sklenjen zaradi grožnje, sile ali zvijače
državnega organa oziroma predstavnika oblasti in je v tak-
šnih primerih za reševanje denacionalizacijskih zadev pri-
stojno sodišče v nepravdnem postopku, saj je potrebno, da
sodišče v vsakem konkretnem primeru ugotovi, ali je bil
pravni posel sklenjen zaradi grožnje, sile ali zvijače državne-
ga organa ali predstavnika oblasti.
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7. V obravnavanem primeru sta dne 16. 1. 1963 stranki,
tj. denacionalizacijska upravičenka kot prodajalka in KZ Bre-
žice kot kupec, sklenili posebni prodajni pogodbi (ki sta prilo-
žena zahtevi za denacionalizacijo), eno glede njive, drugo
glede sadovnjakov. Ti pogodbi glede oblike in vsebine po-
vsem ustrezata običajem in pravilom premoženjskega prava in
iz njiju v ničemer ne izhaja, da se sklepata v okviru ali v
kakršni koli povezavi z arondacijskim postopkom. Pogodbi
sta bili sklenjeni v pisni obliki, v njih so natančno opredeljene
pogodbene stranke, prodana zemljišča, cena in dospelost ter-
jatev. V skladu s tema pogodbama mora kupec plačati kupni-
no v 30 dneh po podpisu, prodajalec pa obveznost izpolniti
takoj. Pogodba tudi vsebuje klavzulo za zemljiškoknjižni vpis
(ki pri prehodu na podlagi akta državnega organa ni potrebna).

8. V tej zadevi niti iz same arondacijske odločbe z dne
18. 2. 1963 niti iz prilog spisa ni razvidno, da bi prva faza
arondacijskega postopka sploh bila izvedena in da bi pred-
hodno odločba o dovolitvi arondacije sploh bila izdana. Od-
ločba o arondaciji se namreč sklicuje le na sporazum strank
in na predlog KZ Brežice. Ni torej razvidno, da bi do skleni-
tve prodajne pogodbe med strankama prišlo v času, ko je
arondacijski postopek že potekal. Ob tem pa tudi okoliščina,
da postopek za izdajo arondacijske odločbe ni potekal v
skladu z ZIKZ, saj je do odločbe o arondaciji prišlo brez
predhodne odločbe o dovolitvi arondacije, kaže na to, da je
bil arondacijski postopek zgolj fiktiven.

9. Res je sicer, da sta v obravnavani zadevi stranki
(lastnica zemljišč in KZ Brežice) istega dne kot navedeni
prodajni pogodbi podpisali tudi zapisnik o sporazumu, v
katerem je navedeno, da se sklepa v arondacijski zadevi, ki
se nanaša na ista zemljišča, ki so tudi predmet navedenih
prodajnih pogodb, in da v tem sporazumu navedena odškod-
nina ustreza v prodajnih pogodbah navedeni ceni. Vendar pa
ta zapisnik o sporazumu in iz njega izhajajoča okoliščina, da
sta stranki ob podpisu prodajne pogodbe računali na to, da
bosta prenos zemljišča opravili na podlagi arondacijske od-
ločbe, sama po sebi ne moreta biti odločilna. Iz te okoliščine
(ob tem, da pred podpisom tega zapisnika ni bilo drugih
dejanj v okviru arondacijskega postopka, čeprav bi po ZIKZ
morala biti) je mogoče sklepati, da je bil zapisnik sklenjen v
odvisnosti od prodajne pogodbe in ne obratno.

10. Na podlagi navedenih okoliščin ustavno sodišče
zaključuje, da gre v tej zadevi za primer, ko je do podržavlje-
nja v izreku te odločbe navedenih nepremičnin prišlo na
podlagi pravnega posla (prodajnih pogodb) in da je odločba
o arondaciji, ki je temu sledila, služila le izvršitvi s pravnim
poslom prevzete obveznosti prenosa lastninske pravice na
prodanih zemljiščih. V skladu s 5. členom ZDen je zato za
odločanje o zahtevi za denacionalizacijo teh zemljišč pristoj-
no sodišče v nepravdnem postopku. Pri tem za odločitev
ustavnega sodišča v sporu o pristojnosti ni pomembno, ali
sta bili navedeni prodajni pogodbi sklenjeni pod vplivom
sile, grožnje ali zvijače državnega organa ali predstavnika
oblasti, saj bo na to vprašanje potrebno odgovoriti šele ob
presoji utemeljenosti zahteve za denacionalizacijo.

C)

11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan Zupančič. Odloč-
bo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-61/96
Ljubljana, dne 13. junija 1996.

Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

2369.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Zveze za Primorsko, Sežana, na seji dne
13. junija 1996

o d l o č i l o:
1. Drugi in tretji odstavek 92. člena zakona o volitvah v

Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92) nista v neskladju z
ustavo.

2. Pobuda Zveze za Primorsko se zavrne, kolikor se
nanaša na drugi odstavek 93. člena zakona o volitvah v
Državni zbor.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudnica predlaga razveljavitev drugega in tretjega
odstavka 92. člena ter drugega odstavka 93. člena zakona o
volitvah v Državni zbor (v nadaljevanju: ZVDZ). Meni, da
sta določbi drugega in tretjega odstavka 92. člena ZVDZ, ki
postavljata “volilni prag” za sodelovanje list pri delitvi man-
datov na podlagi ostankov glasov iz volilnih enot, v nesklad-
ju s 15. in 43. členom ustave. Meni, da je takšno omejevanje
možnosti strank za pridobitev poslanskih mandatov nedemo-
kratično in da omogoča parlamentarnim strankam, da izloči-
jo iz volilnega boja zunajparlamentarne stranke. Navaja, da
postaja zaradi volilnega praga Državni zbor “vse bolj eno-
strankarski in politično enobarven”. Meni, da je lahko volil-
ni prag le ustavna kategorija. Zatrjuje, da volilni prag one-
mogoča izvolitev nestrankarskih kandidatov, ki nikakor ne
morejo zadostiti kriteriju tretjega odstavka 93. člena.

Pobudnica ne utemeljuje predloga za razveljavitev dru-
gega odstavka 93. člena ZVDZ, ki določa, da se največ
polovica mandatov, ki jih dobijo istoimenske liste na državni
ravni, dodeli kandidatom po vrstnem redu na spisku kandi-
datov s teh list, ki jih določi predlagatelj (t.i. “nacionalne
liste”).

2. Državni zbor na pobudo v določenem roku ni od-
govoril.

B)

3. Volilni sistem za volitve poslancev Državnega zbora
se ureja z zakonom, ki ga sprejme Državni zbor z dvetretjin-
sko večino vseh poslancev. Zakonodajalec mora pri tem
upoštevati ustavna načela splošne in enake volilne pravice
(43. člen ustave) ter neposrednosti in tajnosti volitev poslan-
cev Državnega zbora (80. člen ustave).

4. Enakost volilne pravice pomeni, da ima vsak volivec
enako število glasov in da imajo glasovi vseh volivcev ena-
ko vrednost. V proporcionalnem volilnem sistemu je to za-
gotovljeno s tem, da se poslanski mandati delijo sorazmerno
s številom glasov za posamezne kandidatne liste, kar pome-
ni, da ima vsak glas enako težo (za izvolitev vsakega poslan-
ca je potrebno približno enako število glasov in pri tem se
upošteva vsak veljaven glas). Vsak odstop od načela soraz-
mernosti v tem volilnem sistemu pomeni poseg v enakost
volilne pravice. Takšen poseg predstavlja tudi volilni prag,
ki povzroči, da se glasovi določenega števila volivcev pri
ugotavljanju volilnega izida sploh ne upoštevajo.

5. Poseg v ustavno pravico je v skladu s tretjim odstav-
kom 15. člena ustave in v skladu z ustaljeno domačo in tujo
ustavnosodno prakso dopusten le, če je nujen zaradi varstva
pravic drugih – oziroma zaradi varstva primerljivih ali še
pomembnejših ustavnih dobrin, katerih ogrožanje bi hkrati
pomenilo tudi ogrožanje pravic drugih ljudi.
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6. Volilni prag preprečuje pridobitev mandatov na pod-
lagi ostankov glasov iz volilnih enot strankam, ki imajo na
državni ravni majhno podporo volivcev. S tem se preprečuje
pretirana politična drobitev Državnega zbora, ki bi lahko
onemogočila učinkovito izvrševanje njegovih ustavnih na-
log, vključno z oblikovanjem stabilne vlade, s tem pa tudi
normalno delovanje političnega sistema. Volilni prag torej
zagotavlja normalno delovanje političnega sistema, ki je po-
goj za uresničevanje demokracije. Institut volilnega praga
poznajo številne demokratične države s proporcionalnim vo-
lilnim sistemom.

7. Volilni prag je zakonski ukrep, ki je nujno potreben
za zagotovitev gornjega cilja. Vendar v proporcionalnem
volilnem sistemu, ki temelji na delitvi mandatov, sorazmerni
številu glasov, višina ustavno dopustnega volilnega praga ni
neomejena. Dopustna je takšna višina volilnega praga, ki je
za doseganje opisanega ustavno dopustnega cilja nujna.

8. Volilni prag treh mandatov za doseganje opisanega
ustavnega cilja ni prekomeren. Ta prag onemogoča vstop v
parlament strankam, ki v vsedržavnem merilu zberejo nez-
natno število glasov. Volilni prag je določen za drugi krog
delitve mandatov (delitev mandatov na državni ravni), tako
da strankam, ki imajo zgoščeno podporno jedro v določeni
volilni enoti, ne preprečuje pridobitve enega ali več manda-
tov na podlagi volilnega količnika že na ravni volilne enote.
Volilni prag tudi ne vpliva na možnost nestrankarskih kandi-
datov na izvolitev, kot meni pobudnica; nestrankarske liste
imajo prav tako možnost, da pridobijo mandat že v volilni
enoti. Volilni prag tudi ne vpliva na pravice narodnih skup-
nosti, ki imajo po ustavi pravico do po enega poslanca.

9. Ustavnost določbe drugega odstavka 93. člena ZVDZ
(“nacionalne liste”) je ustavno sodišče presodilo že v zadevi
št. U-I-106/95. Ugotovilo je, da institut nacionalne liste ni v
neskladju z ustavo, če zakon predpisuje objavo nacionalnih
list pred volitvami. Pobuda Zveze za Primorsko je torej v
delu, ki se nanaša na to določbo, očitno neutemeljena.

C)

10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 21. člena in drugega odstavka 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) na seji
v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter
Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez
Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in
dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno. Pri-
trdilno ločeno mnenje je dal sodnik Krivic.

Št. U-I-44/96
Ljubljana, dne 13. junija 1996.

Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

SODNI SVET

2370.

Na podlagi sklepa o drugih prejemkih in povračilih
sodnikov (Uradni list RS, št. 60/93) je Sodni svet Republike
Slovenije na 61. seji dne 27. 6. 1996 na predlog Ministrstva
za pravosodje sprejel

Z N E S K E
drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

ki za mesec julij 1996 znašajo:
SIT

1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 36.386
– za 20 let delovne dobe 54.578
– za 30 let delovne dobe 72.771
2. regres za prehrano med delom 11.336
3. dnevnice za službeno potovanje v RS,

ki traja:
– 6 do 8 ur 1.973
– 8 do 12 ur 2.834
– nad 12 ur 5.668
4. povračilo stroškov prenočevanja
– na podlagi računa za prenočevanje

v hotelih de luxe kategorije do 4.954
– brez računa 1.700
5. kilometrina 24,66
6. povračilo stroškov za prevoz na delo

in z dela, če ni možnosti prevoza z
javnimi prevoznimi sredstvi, za
vsak kilometer 12,33

7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 20.406
– povračilo stroškov prehrane 24.940
8. solidarnostna pomoč 72.771

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

BANKA SLOVENIJE

2371.

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena zakona o raču-
novodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in
61/90) ter odloka Skupščine Republike Slovenije o soglasju
k dopolnitvi tega zakona (Uradni list RS, št. 42/90 in 19.
člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91)
izdaja Banka Slovenije

S P O R O Č I L O
o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 1996

Cena 1 grama čiste kovine v
tolarjih po tekočem tečaju

1. Zlato 2086,8371
2. Platina 2130,8944
3. Paladij 724,3454
4. Srebro 27,5071

Navedene cene so izračunane iz tržnih cen na borzi v
Londonu in Zürichu.

Ljubljana, dne 1. julija 1996.

Banka Slovenije
Guverner

dr. France Arhar l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2372.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o varu-
hu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93, popr. 15/94)
in drugega odstavka 13. člena poslovnika varuha človekovih
pravic (Uradni list RS, št. 63/95) izdajam

P R A V I L N I K
o službenih izkaznicah varuha, namestnikov varuha,

funkcionarjev in pooblaščenih uslužbencev Urada
varuha človekovih pravic

1. člen

S tem pravilnikom se določa obrazec službene izkazni-
ce ter obrazec z navedbo pooblastil varuha, namestnikov
varuha, funkcionarjev in pooblaščenih uslužbencev Urada
varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: službena
izkaznica) ter ureja postopek njene izdaje, zamenjave in
evidentiranja.

2. člen

Službena izkaznica je izdelana na obrazcu z naštetimi
elementi, ki je sestavni del tega pravilnika in vstavljena v
usnjen ovoj temno modre barve v velikosti 7 x 9,5 cm.

Službeno izkaznico ter ovoj izdeluje podjetnik ali druž-
ba po pooblastilu varuha.

3. člen

Usnjen ovoj ima:
– na prednji zunanji strani vtisnjen grb Republike Slo-

venije, pod njim je vtisnjeno besedilo “REPUBLIKA SLO-
VENIJA”, pod njim pa besedilo “VARUH ČLOVEKOVIH
PRAVIC”,

– na notranji strani ovoja je v zgornjem delu obrazec
izkaznice v velikosti 5,4 x 8,5 cm. Obrazec je sestavni del
tega pravilnika (obrazec 1),

– v spodnjem notranjem delu ovoja je obrazec z naved-
bo pooblastil imetnika izkaznice v velikosti 5,4 x 8,5 cm.
Obrazec je sestavni del tega pravilnika (obrazec 2, 3).

4. člen

Obrazec izkaznice (obrazec 1) ima:
– v levem zgornjem kotu fotografijo imetnika izkaznice

v velikosti 2,7 x 2,4 cm;
– v gornjem delu poleg fotografije grb Republike Slo-

venije in napis “VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC”;
– poleg fotografije v srednjem delu napis “SLUŽBENA

IZKAZNICA”;
– pod napisom “službena izkaznica” ob desnem robu

slike številko izkaznice,
– v spodnjem levem delu pod sliko navedeno ime in

priimek,
– pod imenom in priimkom navedeno funkcijo imetni-

ka izkaznice,
– pod navedbo funkcije naveden datum izdaje izkaznice,
– v desnem spodnjem robu podpis varuha;
– na hrbtni strani besedilo “Izkaznica je izdana na pod-

lagi zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št.
71/93, popr. 15/94) in poslovnika varuha človekovih pravic
(Uradni list RS, št. 63/95)”.

5. člen

Na obrazcu pooblastil varuha in namestnikov varuha
(obrazec 2) je naslednje besedilo:

“Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci

javnih pooblastil (v nad. organi) morajo v skladu z zakonom o
varuhu človekovih pravic imetniku te izkaznice omogočiti da:

– vpogleda v podatke in dokumente iz pristojnosti or-
ganov,

– opravi razgovor z odgovornimi osebami organov,
– vstopi v uradne prostore vsakega organa,
– opravi pregled prostorov za prestajanje kazni, drugih

prostorov, v katerih so osebe, ki jim je odvzeta prostost, ter
drugih zavodov z omejeno svobodo gibanja,

– opravi razgovor z osebami v zavodih iz prejšnje ali-
nee brez navzočnosti drugih oseb.

Vsi organi so imetniku te izkaznice dolžni zagotoviti
vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti in mu
pomagati pri izvedbi preiskave ter mu nuditi na njegovo
zahtevo ustrezno pomoč.”

6. člen

Na obrazcu pooblastil funkcionarjev in pooblaščenih
uslužbencev Urada varuha (obrazec 3) je naslednje besedilo:

“Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci jav-
nih pooblastil morajo imetniku te izkaznice na njegovo zahtevo
na podlagi splošnega ali posameznega pooblastila zagotoviti
vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na
stopnjo zaupnosti in mu omogočiti izvedbo preiskave.”

7. člen

Imetnik izkaznice se pri dejanjih, ki jih opravlja, izkaže
s službeno izkaznico, v primeru splošnega ali posameznega
pooblastila pa tudi s tem pooblastilom.

Službena izkaznica ni prenosljiva.

8. člen

Službeno izkaznico izda varuh.
Za izdajo in evidenco izkaznic skrbi generalni sekretar

varuha.

9. člen

Službena izkaznica se zamenja, če:
– jo imetnik izgubi,
– se poškoduje,
– se spremenijo podatki imetnika.

10. člen

Službena izkaznica preneha veljati z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja v uradu varuha člove-

kovih pravic,
– z razrešitvijo ali izgubo statusa pooblaščenega usluž-

benca v uradu.

11. člen

Imetnik službene izkaznice, ki mu je iz razlogov, navede-
nih v 10. členu tega pravilnika izkaznica prenehala veljati, je
dolžan po prejemu odločbe o prenehanju delovnega razmerja ali
po odvzemu statusa pooblaščenega uslužbenca v uradu varuha
službeno izkaznico vrniti generalnemu sekretarju varuha.

Vrnjene izkaznice iz prejšnjega odstavka se komisijsko
uničijo. Komisijo za uničenje imenuje generalni sekretar
varuha. O uničenju se napiše zapisnik.

12. člen

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

Št. 0115-1/96-4
Ljubljana, dne 3. junija 1996.

Ivan Bizjak l. r.
Varuh človekovih pravic
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HRBTNA STRAN – obr. 1

“Izkaznica je izdana na podlagi zakona o varuhu
človekovih pravic (Ur. list RS, št. 71/93, popr. 15/94) in
poslovnika varuha človekovih pravic (Ur. list RS, št.
63/95)”

OBRAZEC POOBLASTIL VARUHA IN NAMESTNIKOV
 VARUHA – obr. 2

“Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil (v nad. organi) morajo v skladu z zakonom o varuhu
človekovih pravic imetniku te izkaznice omogočiti da:

– vpogleda v podatke in dokumente iz pristojnosti organov,
– opravi razgovor z odgovornimi osebami organov,
– vstopi v uradne prostore vsakega organa,
– opravi pregled prostorov za prestajanje kazni, drugih pro-

storov, v katerih so osebe, ki jim je odvzeta prostost, ter drugih
zavodov z omejeno svobodo gibanja,

– opravi razgovor z osebami v zavodih iz prejšnje alinee
brez  navzočnosti drugih oseb.

Vsi organi so imetniku te izkaznice dolžni zagotoviti vse podat-
ke in informacije iz njihove pristojnosti in mu pomagati pri izvedbi
preiskave ter mu nuditi na njegovo zahtevo ustrezno pomoč.”

OBRAZEC POOBLASTIL FUNKCIONARJEV
IN POOBLAŠČENIH USLUŽBENCEV – obr. 3

“Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil morajo imetniku te izkaznice na njegovo zahtevo, na
podlagi splošnega ali posameznega pooblastila, zagotoviti vse
podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na stop-
njo zaupnosti in mu omogočiti izvedbo preiskave.”

2373.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 1996

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih junija 1996 v primerjavi z majem 1996 je
bil 0,007.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do junija 1996 je bil 0,017.

3. Koeficienti povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do junija 1996
je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri pro-
izvajalcih junija 1996 v primerjavi z istim mesecem prejšnje-
ga leta je bil 0,070.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno junija 1996 v
primerjavi z majem 1996 je bil 0,005.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
junija 1996 je bil 0,056.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do junija 1996 je bil 0,009.

8. Koeficient rasti cen na drobno junija 1996 v primer-
javi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,105.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do junija 1996 v primerjavi s povprečjem leta
1995 je bil 0,084.

Št. 052-07-15/96
Ljubljana, dne 4. julija 1996.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

OBRAZEC SLUŽBENE IZKAZNICE – obr. 1

VARUH
ČLOVEKOVIH PRAVIC

SLUŽBENA IZKAZNICA
št. 000

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

DATUM IZDAJE: PODPIS VARUHA
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OBČINE

BREŽICE

2374.

Na podlagi 31., 33., 49. in 50. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) in zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Urad-
ni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90 ) in 40. in 70. člena statuta
Občine Brežice (Uradni list RS. št. 38/95) je župan Občine
Brežice dne 20. 5. 1996 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Brežice z osnutkom programskih zasnov

dopolnjenem v letu 1996 za Obrežje in Boršt

1. člen

Za dobo enega meseca se javno razgrne osnutek spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Brežice z osnutkom program-
skih zasnov dopolnjenem v letu 1996, ki jih je izdelal zavod
za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice v maju
1996.

2. člen

Osnutki bodo javno razgrnjeni v prostorih Krajevne
skupnosti Obrežje in KS Cerklje ob Krki ter na Zavodu za
prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.

3. člen

V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrto-
vanje in razvoj Občine Brežice organiziral javno obravnavo
o osnutku sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Občine Brežice z osnutkom programskih za-
snov, dopolnjenem v letu 1996 in o tem obvestil občane in
zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.

4. člen

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo
svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb ali pa jih
pismeno posredujejo Zavodu za prostorsko načrtovanje in
razvoj Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
tretji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 325-48/96-2/7
Brežice, dne 5. julija 1996.

Jože Avšič l. r.
Župan Občine Brežice

KRŠKO

2375.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba
US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 16. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski
svet občine Krško na  16. seji dne 9. maja 1996 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 1996

1. člen

S proračunom Občine Krško za leto 1996 (v nadaljeva-
nju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financira-
nje javne porabe v Občini Krško za leto 1996.

2. člen

Celotni obseg občinskega proračuna za leto 1996 je
2.806,861.406 SIT in zajema:

a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodke 2.687,661.406 SIT
– odhodke 2.806,681.406 SIT
b) v računu financiranja:
– prihodke 103,000.000 SIT
– odhodke 38,000.000 SIT
c) presežek odhodkov 54,200.000 SIT
Natančnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev

sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna ter
posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.

Obseg proračuna se med letom lahko poveča za namen-
sko ustvarjene prihodke, ki se razporedijo za predvidene
namene.

3. člen

Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1996 se
izloči 0,5% v sredstva stalne proračunske rezerve Občine
Krško.

4. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalje-
vanju: uporabniki) smejo uporabljati sredstva proračuna le
za namene, ki so določeni v posebnem delu proračuna in so
predvideni s finančnim načrtom uporabnika.

5. člen

Prihodki, ki jih uporabniki dosežejo s svojo dejavnost-
jo, so prihodki občinskega proračuna in se izkazujejo v
bilanci proračuna.

Sredstva za kritje stroškov v zvezi z dejavnostjo iz
prejšnjega odstavka se zagotavljajo v občinskem proračunu.

6. člen

Sredstva občinskega proračuna se uporabnikom med
letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer
v obliki dvanajstine. Pri tem je potrebno upoštevati zapad-
lost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj prora-
čuna.

Kolikor zaradi neenakomernega priliva prihodkov pri-
de do likvidnostnih težav občinskega proračuna, se sredstva
prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so
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opredeljene kot zagotovljena poraba posebnega dela prora-
čuna, predvsem pa za delovanje uporabnikov.

7. člen

Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo in
– sredstva za druge odhodke za delo.

8. člen

Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporab-
nikom zagotavlja mesečno glede na: število zasedenih de-
lovnih mest delavcev in funkcionarjev v skladu s sprejeto
sistemizacijo, koeficiente za določanje plač za posamezne
skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun
plač, delovno dobo, uspešnost oziroma dodatno obremenje-
nost in posebne predpise za posebne pogoje dela.

9. člen

Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom
dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, regres za letni
dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev izobrazbe
dokup let ob predčasni upokojitvi ter druge namene oprede-
ljene s finančnim načrtom uporabnika.

10. člen

Obseg sredstev za materialne stroške se uporabnikom
določi v okviru možnosti občinskega proračuna, na podlagi
izhodišč za oblikovanje javne porabe v Republiki Sloveniji
ter najmanj v skladu z merili, ki so jih za posamezna področ-
ja oblikovala resorna ministrstva.

Sredstva za materialne stroške se uporabnikom pravilo-
ma nakazujejo po dvanajstinah.

11. člen

Sredstva za amortizacijo se uporabnikom določijo in
zagotavljajo najmanj v višini kot to določajo merila za obli-
kovanje proračunske porabe občin.

Sredstva amortizacije se lahko za posamezna področja
porabe v celoti ali delno združijo.

O združitvi amortizacije odloča občinski svet.

12. člen

Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in
vzdrževalna dela, raziskovalne naloge, ter storitve oddajati s
pogodbo na podlagi javnega razpisa v skladu s predpisi, ki
urejajo oddajo javnih naročil.

13. člen

Če se med letom znatno spremenijo delovno področje
ali pristojnosti, obseg ali narava nalog ter pogoji za njihovo
izvrševanje, se uporabnikom na podlagi sklepa občinskega
sveta sredstva za delo lahko sorazmerno povečajo ali zmanj-
šajo.

14. člen

Če se med letom ukine uporabnik, njegovega dela pa ne
prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prene-
sejo v tekočo proračunsko rezervo.

15. člen

Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sred-
stev, ki so jim dodeljena z občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena
sredstva za posamezne namene.

16. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan skrbi, da se prihodki med letom razporejajo so-

razmerno glede na njihovo pritekanje.
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvi-

deni višini, lahko župan začasno zmanjša ali zadrži zneske
sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za
posamezne namene in določene uporabnike, vendar le v
okviru proračunskega leta. Pri tem morajo biti zagotovljena
sredstva za delovanje vseh proračunskih uporabnikov v ok-
viru zagotovljene porabe sorazmerno glede na realizacijo
prihodkov za zagotovljeno porabo.

17. člen

Občinski svet odloča:
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni dolo-

čenimi v posebnem delu občinskega proračuna;
2. o uporabi nerazporejenih prihodkov (tekoče prora-

čunske rezerve) za nepredvidene oziroma premalo predvide-
ne odhodke;

3. o zadolževanju občine v skladu z zakonom o financi-
ranju občin (20. člen, drugi odstavek).

18. člen

Občinski svet pooblašča župana, da odloča:
1. o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine

Krško, ki v posameznih primerih ne presegajo 5% sredstev
predvidenih za stalno proračunsko rezervo v letu 1996. Sreds-
tva se lahko uporabijo samo za namene iz 1. točke 12. člena
zakona o financiranju občin,

2. o začasni uporabi sredstev stalne proračunske rezer-
ve v primeru neenakomernega dotoka proračunskih prihod-
kov,

3. o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog s
področja javne porabe porabe Občine Krško, in sicer v okvi-
ru posameznih proračunskih postavk s tem, da stroški bre-
menijo proračunsko postavko. Skupna višina zadolževanja
po tej točki lahko znaša največ 5% občinskega proračuna.

19. člen

Za zakonito in smotrno uporabo proračunskih sredstev
je odgovoren župan kot odredbodajalec, če ni s statutom ali
drugim občinskim odlokom drugače določeno.

Župan za odredbodajalca lahko pooblasti podžupana,
tajnika občine ali predstojnike občinskih upravnih organov
za področje njihovega dela.

20. člen

Občina lahko najame posojilo le za financiranje investi-
cij v infrastrukturne objekte namenjene za opravljanje go-
spodarskih dejavnosti in drugih javnih služb do višine 10%
zagotovljene porabe občine v predhodnem letu.

O najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom od-
loča odbor za finance in občinsko premoženje, pogodbo pa
sklene župan.

21. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
dostaviti županu poročilo o poslovanju za predhodno leto do
roka, ki ga določi župan.

Usklajene finančne načrte za tekoče leto pa najpozneje
v tridesetih dneh po sprejemu občinskega proračuna.
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Uporabniki, ki s svojo dejavnostjo ustvarjajo še druge
prihodke, so dolžni k finančnemu načrtu predložiti pregled
teh prihodkov.

22. člen

Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dode-
ljena iz občinskega proračuna, je odgovoren predstojnik upo-
rabnika kot odredbodajalec.

23. člen

Za nadzor nad izvrševanjem proračuna in namensko pora-
bo sredstev pri drugih uporabnikih je določen nadzorni odbor.

24. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. ja-
nuarja 1996 dalje.

Št. 402-6/96-1/18
Krško, dne 9. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.
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2376.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 19.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, Uradni
list RS, št. 1/87, 17/87, 43/87, 21/89 in 22/92) ter 16. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski
svet občine Krško na 18. seji dne 27. 6. 1996 sprejel

O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi

akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

1. člen

Drugi odstavek 1. člena odredbe o določitvi akontacijske
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 1996 (Uradni list RS, št. 2/96) se spremeni:

“Akontacijska vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v III. trimesečju leta 1996
znaša 0,163 SIT. ”
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2. člen

Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1996 in do spremembe.

Št. 1-462-1 / 95
Krško, dne 27. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

2378.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 10. člena statuta Krajev-
ne skupnosti Križevci pri Ljutomeru, sklepa o razpisu za uved-
bo krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Ključarovci,
Boreci, Križevci, Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava, Bučečov-
ci, Vučja vas in Zasadi (Uradni list RS, št. 31/96) in izida
glasovanja na referendumu z dne 7. julija 1996 je svet KS
Križevci pri Ljutomeru sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselja
Križevci, Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava, Bučečovci

in Zasadi

1. člen

Za naselja Križevci, Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava,
Bučečovci in Zasadi se po odločitvi volivcev na referendumu

LJUTOMER

2377.

Volilna komisija Krajevne skupnosti Križevci pri Ljuto-
meru na podlagi izida referenduma objavlja

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega
samoprispevka za naselja Ključarovci, Boreci, Križevci,

Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava, Bučečovci, Vučja vas in
Zasadi

Naselje Ključarovci:
1. V splošni volilni imenik je bilo vpisanih 297 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 129 volivcev ali 43,43% od

vpisanih v splošni volilni imenik za naselje Ključarovci.
3. “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

57 volivcev ali 44,19%.
4. “PROTI” uvedbi je glasovalo 71 volivcev ali 55,04%.
5. Neveljavna je bila ena glasovnica ali 0,77%.
Volilna komisija KS Križevci je ugotovila, da referendum

ni uspel.
Naselje Boreci:
1. V splošni volilni imenik je bilo vpisanih 234 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 114 volivcev ali 48,72% od

vpisanih v splošni volilni imenik za naselje Boreci.
3. “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

51 volivcev ali 44,74%.
4. “PROTI” uvedbi je glasovalo 59 volivcev ali 51,75%.
5. Neveljavne so bile štiri glasovnice ali 3,51%.
Volilna komisija KS Križevci je ugotovila, da referendum

ni uspel.
Naselje Križevci:
1. V splošni volilni imenik je bilo vpsianih 392 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 178 volivcev ali 45,41% od

vpisanih v splošni volilni imenik za naselje Križevci.
3. “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

91 volivcev ali 51,12%.
4. “PROTI” uvedbi je glasovalo 85 volivcev ali 47,75%.
5. Neveljavni sta bili dve glasovnici ali 1,12%.
Volilna komisija KS Križevci je ugotovila, da je referen-

dum uspel.
Naselje Iljaševci:
1. V splošni volilni imenik je bilo vpisanih 192 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 85 volivcev ali 44,27% od

vpisanih v splošni volilni imenik za naselje Iljaševci.
3. “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

51 volivcev ali 60%.
4. “PROTI” uvedbi je glasovalo 32 volivcev ali 37,65%.
5. Neveljavni sta bili dve glasovnici ali 2,35%.
Volilna komisija KS Križevci je ugotovila, da je referen-

dum uspel.
Naselje Stara nova vas:
1. V splošni volilni imenik je bilo vpisanih 272 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 201 volivcev ali 73,90% od

vpisanih v splošni volilni imenik za naselje Stara nova vas.
3. “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

128 volivcev ali 63,68%.

4. “PROTI” uvedbi je glasovalo 69 volivcev ali 34,33%.
5. Neveljavne so bile štiri glasovnice ali 1,99%.
Volilna komisija KS Križevci je ugotovila, da je referen-

dum uspel.
Naselje Dobrava:
1. V splošni volilni imenik je bilo vpisanih 38 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 30 volivcev ali 78,95% od

vpisanih v splošni volilni imenik za naselje Dobrava.
3. “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

19 volivcev ali 63,33%.
4. “PROTI” uvedbi je glasovalo 10 volivcev ali 33,33%.
5. Neveljavna je bila ena glasovnica ali 3,33%.
Volilna komisija KS Križevci je ugotovila, da je referen-

dum uspel.
Naselje Bučečovci:
1. V splošni volilni imenik je bilo vpisanih 210 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 157 volivcev ali 74,76% od

vpisanih v splošni volilni imenik za naselje Bučečovci.
3. “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

93 volivcev ali 59,23%.
4. “PROTI” uvedbi je glasovalo 60 volivcev ali 38,22%.
5. Neveljavne so bile štiri glasovnice ali 2,55%.
Volilna komisija KS Križevci je ugotovila, da je referen-

dum uspel.
Naselje Vučja vas:
1. V splošni volilni imenik je bilo vpisanih 204 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 129 volivcev ali 63,23% od

vpisanih v splošni volilni imenik za naselje Vučja vas.
3. “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

44 volivcev ali 34,11%.
4. “PROTI” uvedbi je glasovalo 85 volivcev ali 65,89%.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Volilna komisija KS Križevci je ugotovila, da referendum

ni uspel.
Naselje Zasadi:
1. V splošni volilni imenik je bilo vpisanih 47 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 31 volivcev ali 65,96% od

vpisanih v splošni volilni imenik za naselje Zasadi.
3. “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

25 volivcev ali 80,64%.
4. “PROTI” uvedbi je glasovalo 5 volivcev ali 16,13%.
5. Neveljavna je bila ena glasovnica ali 3,23%.
Volilna komisija KS Križevci je ugotovila, da je referen-

dum uspel.

Križevci, dne 9. julija 1996.

Predsednica
volilne komisije

Krajevne skupnosti Križevci
Marjana Kolbl l. r.
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dne 7. 7. 1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju za
obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.

2. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za
izvajanje referendumskega programa, in sicer:

naselje Križevci:
– nadaljevanje izgradnje pločnika skozi naselje Križevci

do gostilne Slavič,
– izgradnja kanalizacije (šola–Pajnhart),
– preplastitev asfaltiranih cest (cesta v Gajič, novo nase-

lje),
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti KS;
naselje Iljaševci:
– preplastitev vaških cest,
– ureditev cestne razsvetljave,
– izgradnja pločnikov,
– ureditev avtobusnih postajališč,
– gramoziranje vaških cest,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti KS;
naselje Stara nova vas:
– sanacija vseh cest,
– fina prevleka na ceste,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti KS;
naselje Dobrava:
– obnovitev asfaltne prevleke,
– vaške potrebe,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti KS;
naselje Bučečovci:
– obnovitev asfaltnih prevlek na cestah,
– ureditev vaško-gasilskega doma,
– vzdrževanje poljskih cest,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti KS;
naselje Zasadi:
– fina asfaltna prevleka kot sanacija,
– podaljšanje ceste do Murščaka,
– vzdrževanje cest in jarkov,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti KS.

3. člen

Samoprispevek bodo plačevali zavezanci v denarni obliki,
in sicer v naslednji višini:

naselje Križevci
– 1,5% od neto osebnih dohodkov zaposlenih oziroma

nadomestil plače in plačil po pogodbah o delu,
– 1,5% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki

od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodat-

kom,
– 4% zaposleni v tujini od povprečne plače v Republiki

Sloveniji za preteklo leto,
– 4% uživalci pokojnin iz tujine od povprečne pokojnine

v Republiki Sloveniji za preteklo leto;
naselje Iljaševci:
– 1,5% od neto osebnih dohodkov zaposlenih oziroma

nadomestil plače in plačil po pogodbah o delu,
– 4% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od

bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter 200 DEM v tolarski
protivrednosti letno,

– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodat-

kom,
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v

tujini,
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno uživalci pokoj-

nin iz tujine;
naselje Stara nova vas:
– 1,5% od neto osebnih dohodkov zaposlenih oziroma

nadomestil plače in plačil po pogodbah o delu,
– 1,5% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki

od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v

tujini,
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno uživalci pokoj-

nin iz tujine;
naselje Dobrava:
– 1% od neto osebnih dohodkov zaposlenih oziroma na-

domestil plače in plačil po pogodbah o delu,
– 1% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od

bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodat-

kom,
– 4% zaposleni v tujini od povprečne plače v Republiki

Sloveniji za preteklo leto;
naselje Bučečovci:
– 2% od neto osebnih dohodkov zaposlenih oziroma na-

domestil plače in plačil po pogodbah o delu,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od

bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

– 12,5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 1,5% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodat-

kom,
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti zaposleni v

tujini (obračunava se polletno),
– 150 DEM letno v tolarski protivrednosti uživalci pokoj-

nin iz tujine (obračunava se polletno),
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti obrtniki, ki

nimajo stalnega prebivališča v naselju Bučečovci (obračunava
se polletno),

– 50 DEM letno v tolarski protivrednosti po ha zemlje
najemniki, ki nimajo stalnega bivališča v naselju Bučečovci;

naselje Zasadi:
– 1,5% od neto osebnih dohodkov zaposlenih oziroma

nadomestil plače in plačil po pogodbah o delu,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodat-

kom,
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti zaposleni v

tujini,
– 50 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki zemlje,

ki nimajo stalnega prebivališča v naselju Zasadi.

4. člen

Plačevanja samoprispevkov so oproščeni zavezanci v skla-
du z 12. členom zakona o samoprispevku.

5. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, za-
vodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadome-
stil in pokojnin ob vsakem izplačilu.

Zaposleni v tujini plačujejo samoprispevek po položnici,
ki jo izstavi Krajevna skupnost Križevci, isto lastniki – najem-
niki zemlje.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo
in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance RS, Re-
publiška uprava za javne prihodke – izpostava Ljutomer.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je
potrebno dostaviti KS seznam zavezancev, za katere se nakazu-
je samoprispevek.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samopris-
pevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po
predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov obča-
nov.

6. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Križevci.

7. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbra-
nih sredstev bo opravljal svet KS in vaški odbori posameznih
naselij.
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PUCONCI

2379.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupno-
sti Mačkovci je svet Krajevne skupnosti Mačkovci na seji dne
l7. 5. 1996 sprejel

S K L E P
razpisu dodatnega krajevnega samoprispevka

za območje vasi Otovci v KS Mačkovci

1. člen

Za območje vasi Otovci v KS Mačkovci se razpiše referen-
dum za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju
za financiranje modernizacije vaških cest v Otovcih.

2. člen
Z dodatnim krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma

zbralo 3 milijone SIT letno.

3. člen

Referendum bo v nedeljo, 14. julija 1996 od 7. do 19. ure
na glasovalnem mestu, ki ga določi volilna komisija.

4. člen

Sredstva dodatnega samoprispevka se bodo zbirala na po-
sebnem žiro računu Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-
842-097-82112.

Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet
krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o
porabi zbranih sredstev.

5. člen

Dodatni krajevni samoprispevek se uvede za obdobje pe-
tih let, in sicer od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.

6. člen

Dodatni samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in
občani, ki stalno prebivajo na območju vasi Otovci, in sicer:

– 2% od neto plač, nadomestil plač in drugih prejemkov,
ki imajo značaj plač,

– 2% od plač in davčne osnove iz samostojnega opravlja-
nja obrtnih, intelektualnih in drugih gospodarskih ter negospo-
darskih dejavnosti,

– 1% od neto pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je
enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojnin-
sko dobo,

– 9% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 3% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v tekočem

letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini,
– 10.000 SIT na leto lastniki vikendov, počitniških hišic,

vinskih kleti in drugih objektov za bivanje, ki nimajo stalnega
bivališča na območju vasi Otovci.

8. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka
v celoti odštevajo od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št.
48/90 in 34/92).

9. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Križevci, dne 10. julija 1996.

Predsednik
sveta KS Križevci

Vekoslav Lovrenčič l. r.

7. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, za-
vodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadome-
stil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastr-
skega dohodka in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala
samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava
Murska Sobota.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se
Krajevni skupnosti Mačkovci dostavi seznam zaposlenih oziro-
ma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih po-
moči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, učencev in
študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od
regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.

8. člen

Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v
volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v vasi Otovci in so
starejši od 18 let oziroma 15 let, če so v delovnem razmerju.

9. člen

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Mačkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o voli-
tvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarje-
njem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet krajevne
skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispev-
ka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava
Murska Sobota v okviru svojih pristojnosti.

10. člen

Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasov-
nicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST MAČKOVCI

G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 14. julija 1996 za uvedbo dodatnega

krajevnega samoprispevka v denarju za dobo petih let, to je od
1. 8. 1996 do 31. 7. 2001 za modernizacijo vaških cest v
Otovcih

g l a s u j e m

ZA (štampiljka) PROTI

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«,
če se z uvedbo dodatnega samoprispevka strinja, oziroma »PRO-
TI«, če se z uvedbo ne strinja.

11. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skup-
nost Mačkovci.

12. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka
odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini,
Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).

13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 426-31/96-1
Puconci, dne 17. maja 1996.

Predsednik
sveta KS Mačkovci
Dezider Obal l. r.
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VLADA

2380.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 32/96) izdaja
Vlada Republike Slovenije

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

nomenklaturi carinske tarife

1. člen

V uredbi o spremembi kombinirane nomenklature carinske
tarife (Uradni list RS, št. 75/95, 15/96, 16/96, 17/96 in 27/96) se
priloga, ki je sestavni del uredbe, spremeni v naslednjem:

1. črtata se tarifni oznaki 0302 40 100 in 0302 40 900 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0302 40 050 – – od 1. januarja do 14. februarja 2
0302 40 100 – – od 15. februarja do 15. junija 2
0302 40 980 – – od 16. junija do 31. decembra 2"

2. črtata se tarifni oznaki 0302 61 910 in 0302 61 990 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0302 61 900 – – – – od 1. januarja do 14. februarja 26
0302 61 910 – – – – od 15. februarja do 15. junija 26
0302 61 980 – – – – od 16. junija do 31. decembra 26"

3. črtata se tarifni oznaki 0302 64 100 in 0302 64 900 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0302 64 050 – – – od 1. januarja do 14. februarja 15
0302 64 100 – – – od 15. februarja do 15. junija 10
0302 64 980 – – – od 16. junija do 31. decembra 15"

4. črtata se tarifni oznaki 0303 50 100 in 0303 50 900 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0303 50 050 – – od 1. januarja do 14. februarja 2
0303 50 100 – – od 15. februarja do 15. junija 2
0303 50 980 – – od 16. junija do 31. decembra 2"

5. črtata se tarifni oznaki 0303 71 910 in 0303 71 990 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0303 71 900 – – – – od 1. januarja do 14. februarja 26
0303 71 910 – – – – od 15. februarja do 15. junija 26
0303 71 980 – – – – od 16. junija do 31. decembra 26"

6. črtata se tarifni oznaki 0303 74 110 in 0303 74 190 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0303 74 100 – – – – od 1. januarja do 14. februarja 2
0303 74 110 – – – – od 15. februarja do 15. junija 2
0303 74 200 – – – – od 16. junija do 31. decembra 2"

7. črtata se tarifni oznaki 0303 79 610 in 0303 79 630 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0303 79 600 – – – – – od 1. januarja do 14. februarja 10
0303 79 610 – – – – – od 15. februarja do 15. junija 2
0303 79 620 – – – – – od 16. junija do 31. decembra 10"

8. pred tarifno oznako 0304 10 950 se doda tarifna ozna-
ka, in sicer:
“0304 10 940 – – – – – od 1. januarja do 14. februarja 2”

9. pred tarifno oznako 0304 90 210 se doda tarifna ozna-
ka, in sicer:
“0304 90 200 – – – – – od 1. januarja do 14. februarja 2”

10. črtata se tarifni oznaki 0704 10 100 in 0704 10 900 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z:

“0704 10 050 – – od 1. januarja do 14. aprila 10
0704 10 100 – – od 15. aprila do 30. novembra 10
0704 10 800 – – od 1. do 31. decembra 10"

11. črtata se tarifni oznaki 0705 11 100 in 0705 11 900 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0705 11 050 – – – od 1. januarja do 31. marca 13
0705 11 100 – – – od 1. aprila do 30. novembra 25
0705 11 800 – – – od 1. do 31. decembra 13"

12. črtata se tarifni oznaki 0706 90 110 in 0706 90 190 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0706 90 050 – – – od 1. januarja do 30. aprila 17
0706 90 110 – – – od 1. maja do 30. septembra 13
0706 90 170 – – – od 1. oktobra do 31. decembra 17"

13. črtata se tarifni oznaki 0708 10 100 in 0708 10 900 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0708 10 200 – – od 1. januarja do 31. maja 12
0708 10 900 – – od 1. junija do 31. avgusta 17
0708 10 950 – – od 1. septembra do 31. decembra 12"

14. črtata se tarifni oznaki 0708 20 100 in 0708 20 900 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z naslednjim:
“0708 20 200 – – od 1. januarja do 30. junija 13
0708 20 900 – – od 1. julija do 30. septembra 35(1)
0708 20 950 – – od 1. oktobra do 31. decembra 13"

15. črtata se tarifni oznaki 0804 40 100 in 0804 40 900 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z naslednjim:
“0804 40 200 – – od 1. januarja do 31. maja 5
0804 40 900 – – od 1. junija do 30. novembra 5
0804 40 950 – – od 1. do 31. decembra 5"

16. črtajo se tarifne oznake 0805 10 320, 0805 10 340 in
0805 10 360 s pripadajočim besedilom in nadomestijo z nasled-
njim:
“0805 10 310 – – – – rdeče in polrdeče 7

– – – – druge:
0805 10 330 – – – – – vrste Navel, Naveline, Navelate, Salus-
tiana, Vernas, Valencia late, Maltese, Schamoutis, Ovalis, Trovi-
ta in Hamlin 7
0805 10 350 – – – – – drugo 7

– – – od 1. junija do 30. septembra:
0805 10 370 – – – – rdeče in polrdeče 7

– – – – drugo:
0805 10 380 – – – – – vrste Navel, Naveline, Navelate,
Salustiana, Vernas, Valencia late, Maltese, Schamoutis,
Ovalis, Trovita in Hamlin 7
0805 10 390 – – – – – drugo 7"

17. črtata se tarifni oznaki 0805 40 100 in 0805 40 900 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z naslednjim:
“0805 40 200 – – od 1. januarja do 30. aprila 5
0805 40 900 – – od 1. maja do 31. oktobra 5
0805 40 950 – – od 1. novembra do 31. decembra 5"

18. črtata se tarifni oznaki 0806 10 910 in 0806 10 950 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z naslednjim:
“0806 10 930 – – – od 1. januarja do 14. julija 10
0806 10 950 – – – od 15. julija do 31. oktobra 15
0806 10 970 – – – od 1. novembra do 31. decembra 10"

19. črtata se tarifni oznaki 0810 10 100 in 0810 10 900 s
pripadajočim besedilom in nadomestita z naslednjim:
“0810 10 050 – – od 1. januarja do 30. aprila 45(1)
0810 10 100 – – od 1. maja do 31. julija 60(1)
0810 10 800 – – od 1. avgusta do 31. decembra 45(1)”

20. pri tarifnih oznakah 3210 10 100 in 3210 10 900 se
oznaki na prvih 6 mest spremenita, in sicer namesto “3210 10
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100” je pravilna številka “3210 00 100”, namesto “3210 10
900” pa je pravilna številka “3210 00 900”. Pripadajoče besedi-
lo ostane nespremenjeno.

21. pri tarifni oznaki 9004 90 990 se oznaka spremeni na
zadnjih 2 mestih, in sicer je namesto “9004 90 990” pravilno
9004 90 900". Pripadajoče besedilo ostane nespremenjeno.

22. črtajo se tarifne oznake 7227 90 300, 8485 90 700, 8504 40
910 in 8539 21 100 s pripadajočim besedilom.

23. pri tarifni oznaki 8441 10 800 se v pripadajoči koloni
za enoto mere doda “-” in v koloni za carinsko stopnjo doda
“15”.

24. pri tarifni oznaki 8504 31 311 se v pripadajočem bese-
dilu besede “od 6,3 kV do 110 kV” nadomestijo z besedami “od
6,3 kV do 1000 kV”.

25. za tarifno oznako 8479 89 953 se doda nova tarifna
številka, in sicer:
“8479 89 954 – – – – – stroji za tabletiranje ali dražiranje 5”

26. pri tarifni oznaki 3602 00 001 se za besedama “brizant-
ni eksplozivi” doda naslednje besedilo “z detonacijsko hitrostjo
nad 6000 m/s”.

2. člen

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 424-04/95-11/7-8
Ljubljana, dne 4. julija 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

2381.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) v zvezi s 3. in 4. členom uredbe o
natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in
uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu
blaga (Uradni list RS, št. 75/95) in na podlagi 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih

kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996

1. člen

V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu bla-
ga v letu 1996 (Uradni list RS, št. 75/95, 2/96, 14/96, 16/96,
19/96 in 27/96) se:

1. seznam blaga iz Priloge 1 dopolni z:
8704 21 312 Vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora

(npr. keson, silos, hladilnik ipd.)
8704 21 912 Vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora

(npr. keson, silos, hladilnik ipd.)
8704 22 912 Vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora

(npr. keson, silos, hladilnik ipd.)
8704 23 912 Vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora

(npr. keson, silos, hladilnik ipd.)

8705 90 301 Vozila z betonskimi črpalkami, zmogljivosti nad
85 m3/h in dolžino rok nad 28 m

8705 90 309 Vozila z betonskimi črpalkami, druga

2. seznam blaga iz Priloge 2 dopolni z:
8501.409 Drugi izmenični motorji, enofazni, z močjo do

vključno 750 W in nad 750 W
8503.00 Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za upora-

bo s stroji iz tar. št. 8501 ali 8502

3. seznam blaga iz Priloge 4 spremeni:
pri tarifni oznaki 8544 60 100 za pripadajočim besedilom

carinska stopnja “6,5” nadomesti s stopnjo “4,5”.

4. seznam blaga iz Priloge 5 dopolni z:
7302 30 000 Kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi

deli kretnic
7302 40 900 Tirne vezice in podložne plošče, druge
7302 90 300 Tirne vezice, tirna ležišča in klini za tirna ležišča
7318 11 000 Tirni vijaki (tirfoni)
8421 21 909 Drugo
Ex. Ultrafiltracijska čistilna naprava za vodo (čistilna

naprava za vodo po principu ultrafiltracije).

2. člen

V prvem odstavku 2. člena se za besedama “carinsko stop-
njo” dodajo besede “kot je določeno s carinsko tarifo”.

Za prvim odstavkom 2. člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:

“Če se na osnovi mednarodnih sporazumov za blago iz
prejšnjega odstavka uporablja preferencialna carinska stopnja, se
40% znižana carinska stopnja določi na podlagi preferencialne
carinske stopnje.”

Dosedanji drugi do osmi odstavek postanejo tretji do deveti
odstavek.

3. člen

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 424-01/95-15/9-8
Ljubljana, dne 4. julija 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

2382.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o
finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu z zakonom o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Uradni list RS,
št. 5/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih

intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za leto 1996

1. člen

V 25. členu uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
(Uradni list RS, št. 7/96, 13/96, 19/96, 24/96, 27/96 in 33/96) se
na koncu točke 2.3.2. doda besedilo:

‘Podpora za živali na planinski paši se prizna za živali, ki so
na paši na planinah iz registra planin, kjer poteka planinska paša
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in so koristniki upravičeni do podpore za planinsko pašo, ki je
kot priloga 2 sestavni del te uredbe.’

2. člen

V prilogi 1: ‘Seznam proizvodov in višina izravnave stroš-
kov pri pripravi blaga za zunanji trg’ se pri tarifni oznaki 0102 10
100 v besedilu v opombi pod črto doda za besedilom ’46.000
SIT/glavo’ še besedilo ‘oziroma 56.000 SIT/glavo za 300 kom
telic za izvoz v Republiko Bosno in Hercegovino v okviru poseb-
nega programa, ki ga je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.’

3. člen

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

Št. 402-03/95-3/9-8
Ljubljana, dne 11. julija 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3150 Št. 36 – 12. VII. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3151Št. 36 – 12. VII. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3152 Št. 36 – 12. VII. 1996

2383.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije
na 206. seji 11. julija 1996 sprejela naslednji

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je soglašala, da Zavod Repub-
like Slovenije za blagovne rezerve iz državnih blagovnih rezerv
proda slovenskim čebelarjem največ do 1.500 ton sladkorja, pri-
lagojenega za živalsko hrano pod naslednjimi pogoji:

– prodajna cena sladkorja, namenjenega za krmo čebel, zna-
ša 74 SIT/kg fco skladišče Tovarna sladkorja Ormož;

– čebelarji si – posamezno, preko društev čebelarjev ali
Čebelarske zveze Slovenije – zagotovijo sladkor za krmo čebel s
pisnim naročilom Zavodu Republike Slovenije za blagovne re-
zerve do 15. avgusta 1996. Naročilo mora vsebovati: ime in
priimek čebelarja, naslov, izjavo o statusu čebelarja, podatek o
številu panjev in potrebni količini sladkorja;

– ob naročilu plača čebelar 15-odstotni avans, preostali zne-
sek kupnine pa ob prevzemu sladkorja;

– vsak čebelar lahko kupi največ do 10 kg sladkorja za
krmo čebel po panju.

2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 320-09/93-1/7-8
Ljubljana, dne 11. julija 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA

2384.

Na podlagi 27. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o dajanju podatkov o prihodkih in odhodkih proračunov

za javno porabo občin

1. člen

Za spremljanje javne porabe občin na ravni države morajo
občine Ministrstvu za finance pošiljati poročilo o prihodkih in
odhodkih proračunov na obrazcu B, ki je sestavni del te odredbe,
do 15. v mesecu za pretekli mesec.

2. člen

Podatki iz 1. člena te odredbe morajo zajeti vse razpoložlji-
ve prihodke po zakonu o financiranju občin, ki se namenjajo za
financiranje javne porabe v občini in razporejajo med proračun-
ske uporabnike.

3. člen

Skladno z določbami zadnjega odstavka 27. člena zakona o
financiranju občin, se občini, ki ne bo poslala podatkov iz 1.
člena te odredbe do predpisanega roka, začasno ustavi nakazilo
finančne izravnave.

4. člen

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

Št. 403-239/96
Ljubljana, dne 2. julija 1996.

Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.
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2385.

Na podlagi 10. točke 77. člena zakona o vojnih invalidih
(Uradni list RS, št. 63/95) izdaja minister za delo, družino in
socialne zadeve

P R A V I L N I K
o načinu izplačevanja denarnih prejemkov in vodenja

evidenc o izplačilih

1. člen

Ta pravilnik določa način izplačevanja denarnih prejem-
kov (v nadaljnjem besedilu: prejemki) po zakonu o vojnih inva-
lidih (Uradni list RS, št. 63/95), in način vodenja evidenc o
izplačilih.

I. IZPLAČEVANJE DENARNIH PREJEMKOV

2. člen

Redni mesečni in letni prejemki ter povračila, doplačila in
prispevki se upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu za-

stopniku, skrbniku ali pooblaščencu, izplačujejo preko poslovnih
bank v Republiki Sloveniji na hranilno knjižico ali tekoči račun.

Šteje se, da je nakazilo opravljeno, ko je nakazano na
hranilno knjižico ali tekoči račun upravičenca oziroma osebe iz
prejšnjega odstavka.

3. člen

Upravičencem s stalnim prebivališčem v tujini se prejem-
ki izplačujejo na način, ki je predpisan za plačilni promet s
tujino.

Na zahtevo upravičenca se lahko prejemki iz prejšnjega
člena izplačujejo tudi na nerezidenčni račun, ki ga ima upravi-
čenec pri eni izmed poslovnih bank v Republiki Sloveniji, ali na
hranilno knjižico ali tekoči račun njegovega pooblaščenca v
Republiki Sloveniji.

4. člen

Zneski prejemkov se pri izplačilih zaokrožujejo skladno s
posebnimi predpisi.

5. člen

Plačila pravnim osebam, katerih storitve pomenijo izvrši-
tev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, zdravs-
tvenega varstva in popusta pri vožnji in brezplačne vožnje, se
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izvršijo na podlagi računa, ki ga izstavijo te pravne osebe v
skladu s pogodbo z ministrstvom, pristojnim za vojne invalide
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

6. člen

Mesečni prejemki iz 2. in 3. člena tega pravilnika dospejo
v izplačilo zadnjega dne v mesecu, za katerega se opravlja
izplačilo.

Izplačila prejemkov iz prejšnjega odstavka se realizira
tistega dne, ko dospejo v plačilo, če pa je ta dan državni praz-
nik, sobota ali nedelja, pa zadnji delovni dan pred državnim
praznikom, soboto ali nedeljo.

7. člen

Če se upravičenec preseli na področje druge upravne eno-
te oziroma izpostave (v nadaljnjem besedilu: upravne enote),
mora o tem obvestiti prejšnjo krajevno pristojno upravno enoto,
ta pa obvesti ministrstvo.

Upravna enota, pristojna po upravičenčevem prejšnjem stal-
nem prebivališču, pošlje upravni enoti, pristojni po njegovem
stalnem prebivališču, skupaj s spisom upravičenca tudi potrebne
finančne podatke. Upravna enota, pristojna po upravičenčevem
prejšnjem stalnem prebivališču, obdrži za svoj arhiv prepise li-
stin, ki jih potrebuje za dokumentiranje dotedanjih izplačil.

II. POSTOPEK IZPLAČEVANJA DENARNIH
PREJEMKOV

8. člen

Prejemke izplačuje ministrstvo na podlagi podatkov, ki mu
jih posredujejo upravne enote, ki so pristojne za izvrševanje od-
ločb, s katerimi so priznane pravice po zakonu o vojnih invalidih.

9. člen

Upravne enote za vsakega upravičenca pripravijo in obde-
lajo podatke, potrebne za izplačilo za tekoči mesec.

Obdelani podatki za izplačilo morajo vsebovati vse po-
trebne podatke, ki jih za izplačilo sredstev iz državnega prora-
čuna predpiše Ministrstvo za finance.

Podatki za izplačilo morajo biti izdelani tako, da jih je
mogoče obdelovati s sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov
in posredovati na magnetnih medijih ter na papirju kot računal-
niški izpis.

10. člen

Ministrstvo v skladu s predpisi o javnih naročilih izbere
izvajalca zbirne obdelave in prenosa podatkov v postopku cen-
tralnega izplačevanja prejemkov in  vodenja evidenc o izplači-
lih (v nadaljnjem besedilu: centralna enota).

Upravne enote posredujejo obdelane podatke najkasneje
do 10. v tekočem mesecu centralni enoti, ki najkasneje do 15.
opravi zbirno obdelavo podatkov.

11. člen

Na podlagi zbirne obdelave podatkov ministrstvo odredi
izplačilo prejemkov upravičencem.

12. člen

V sistem izplačevanja prejemkov upravičencem je lahko
vključena banka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima sklenjeno izvajalsko pogodbo z ministrstvom;
– da si lahko prilagodi določeni format podatkov central-

ne enote v elektronski obliki;
– da si lahko prilagodi izpis podatkov po določeni vsebini;
– da omogoči obvezen potek izplačil in potrditev izplačil

po shemi centralnega izplačevanja prejemkov, določenih s po-
godbo;

– da omogoči centralni enoti vpogled v algoritem za izra-
čun kontrolne številke tekočega računa ali hranilne knjižice.

13. člen

Vse banke so dolžne obvestiti najkasneje v osmih dneh po
izplačilnem dnevu centralno enoto o nerealiziranih izplačilih na
način, ki ga določi ministrstvo glede na obdelavo podatkov.

Centralna enota je dolžna o nerealiziranih izplačilih obve-
stiti upravne enote.

III. EVIDENCA O IZPLAČILIH

14. člen

Evidenco o izplačilih prejemkov (v nadaljnjem besedilu:
evidenca) vodi centralna enota v skladu s predpisi o vodenju
evidenc za porabo sredstev iz državnega proračuna.

Evidenca se vodi s sredstvi za avtomatsko obdelavo po-
datkov tako, da jo je mogoče obdelovati in posredovati na
magnetnih medijih ali na papirju kot računalniški izpis.

15. člen

Evidenca o izplačilih prejemkov iz 2. in 3. člena tega
pravilnika se vodi na podlagi podatkov o izvršenih izplačilih
upravičencem.

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o imenu
in priimku, šifri upravičenca in zneskih prejemkov po vrsti
prejemkov, izplačanih za tekoči mesec.

16. člen

Evidenca o izplačilih prejemkov iz 2., 3. in 5. člena tega
pravilnika se vodi zbirno in analitično. Zbirno se vodi evidenca za:

– izplačila prejemkov iz 2. in 3. člena tega pravilnika;
– izplačila stroškov zdravstvenega varstva;
– izplačila stroškov zdraviliškega in klimatskega zdravlje-

nja in
– izplačila stroškov popusta pri vožnji.
Analitično se vodi evidenca za:
– izplačila za posamezne prejemke iz 2. in 3. člena za

enkratno izplačilo ter iz 5. člena tega pravilnika;
– izplačila posameznim pravnim osebam, katerih storitve

pomenijo izvršitev pravice do zdraviliškega in klimatskega
zdravljenja, zdravstvenega varstva in popusta pri vožnji;

– izplačila stroškov agenciji za plačilni promet in bankam;
– morebitna nepravilna izplačila.
Centralna enota vodi poleg evidenc po tem členu tudi

zbirno in analitično evidenco o plačilih za delo zdravniških
komisij po zakonu o vojnih invalidih.

17. člen

Evidenca iz 15. in 16. člena tega pravilnika se vodi tako,
da je mogoče vsak čas ugotoviti stanje porabljenih sredstev
ločeno po namenu, za katerega so bila porabljena.

18. člen

Centralna enota do 20. februarja tekočega leta pošlje mini-
strstvu poročilo o porabljenih sredstvih v preteklem letu.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Upravičenci, ki so do uveljavitve tega pravilnika prejema-
li denarne prejemke preko poštne nakaznice (APPNI - obr. št.
25 - NAKAZNICA) morajo najkasneje do 1. 11. 1996 pristojni
upravni enoti sporočiti številko hranilne knjižice ali tekočega
računa poslovne banke, kamor želijo, naj se jim prejemki naka-
zujejo.

Upravičencu, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne sporoči
zahtevanih podatkov, bo upravna enota nakazala prejemek na
poseben nakazniški račun pri enoti Poštne banke Slovenije, ki
je najbližja njegovemu stalnemu prebivališču.
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Če banka, kjer ima upravičenec hranilno knjižico ali teko-
či račun, ne izpolnjuje pogojev iz 12. člena tega pravilnika, se
prejemki nakazujejo preko enote Poštne banke Slovenije, ki je
najbližja njegovemu stalnemu prebivališču.

20. člen

V prehodnem obdobju iz 130. člena zakona o vojnih inva-
lidih dospejo mesečni prejemki:

za oktober 1996 10. 10. 1996;
za november 1996 11. 11. 1996;
za december 1996 12. 12. 1996;
za januar 1997 13. 1. 1997;
za februar 1997 14. 2. 1997;
za marec 1997 17. 3. 1997;
za april 1997 18. 4. 1997;
za maj 1997 19. 5. 1997;
za junij 1997 20. 6. 1997;
za julij 1997 21. 7. 1997;
za avgust 1997 22. 8. 1997;
za september 1997 25. 9. 1997;
za oktober 1997 27. 10. 1997;
za november 1997 28. 11. 1997  in
za december 1997 30. 12. 1997.
Upravne enote so dolžne najkasneje 20 dni pred dospe-

lostjo izplačil iz prejšnjega odstavka posredovati podatke, po-
trebne za izplačilo, centralni enoti, ki jih najkasneje 15 dni pred
dospelostjo izplačil pošlje ministrstvu.

21. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporab-
ljati pravilnik o izplačevanju denarnih prejemkov predpisanimi
z zakoni, ki urejajo temeljne pravice borcev, vojaških invalidov
in družin padlih borcev, in o vodenju evidence o izplačilih
(Uradni list SFRJ, št. 15/84 in 70/86) ter prenehata veljati
pravilnik o načinu izplačevanja invalidskih prejemkov po pred-
pisih o vojaških invalidih in predpisih o civilnih invalidih vojne
ter o kontroli izplačil (Uradni list SRS, št. 45/88) in navodilo o
vsebini in načinu vodenja evidence o izplačilih denarnih pre-
jemkov po zakonu o vojaških invalidih in zakonu o civilnih
invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 45/88).

22. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. 10. 1996.

Št. 591-03/11-96
Ljubljana, dne 20. junija 1996.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino in socialne zadeve

2386.

Na podlagi 7. točke prvega odstavka 77. člena zakona o
vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) izdaja minister za
delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o uveljavljanju popusta pri vožnji

1. člen

Ta pravilnik določa način uveljavljanja pravice do popu-
sta pri vožnji vojnega invalida po 53. členu zakona o vojnih
invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) ter pravice do brezplačne
vožnje vojnega veterana po 17. členu zakona o vojnih veteranih
(Uradni list RS, št. 63/95).

2. člen

Vojni invalid in vojni veteran uveljavita pravico do popu-
sta pri vožnji oziroma pravico do brezplačne vožnje, kadar
potujeta z javnim prevoznim sredstvom.

Za potovanje z javnim prevoznim sredstvom se šteje vož-
nja v linijskem prevozu z vlakom ali avtobusom iz odhodnega
kraja v namembni kraj (vožnja tja) ter vožnja iz namembnega
kraja v odhodni ali kakšen drug kraj (vožnja nazaj) na ozemlju
Republike Slovenije.

Kadar vojni invalid ali vojni veteran uveljavita pravico do
popusta pri vožnji oziroma pravico do brezplačne vožnje, potu-
jeta v razredu, ki si ga sama izbereta.

I. POPUST PRI VOŽNJI

3. člen

Vojni invalid uveljavi popust pri vožnji na podlagi izkaz-
nice vojnega invalida za popust pri vožnji (v nadaljevanju:
izkaznica).

Obrazec izkaznice je kot priloga 1 sestavni del tega pravil-
nika.

4. člen

Pred potovanjem vojni invalid v izkaznico vpiše relacijo
potovanja in jo skupaj z osebnim dokumentom predloži v potr-
ditev prevozniku.

Pooblaščena oseba prevoznika po pregledu dokumentov
potrdi vpisano relacijo v izkaznici ter proti plačilu cene vozov-
nice s popustom vojnemu invalidu izda vozovnico za potovanje
na vpisani relaciji.

5. člen

Vozovnico s popustom pri vožnji lahko koristi le vojni
invalid, ki mu je bila taka vozovnica izdana.

Na zahtevo pooblaščene osebe prevoznika je vojni invalid
med potovanjem dolžan pokazati vozovnico s priznanim popu-
stom pri vožnji in izkaznico.

6. člen

Na relaciji, navedeni v izkaznici, je dovoljena prekinitev
potovanja, vendar lahko vožnja tja ali vožnja nazaj traja najdalj
do 24. ure naslednjega dne od dneva, ki je v izkaznici naveden
kot začetek potovanja.

7. člen

Kadar vojni invalid s priznano pravico do dodatka za
pomoč in postrežbo uveljavi pravico do popusta pri vožnji, ima
njegov spremljevalec, ki potuje z istim prevoznim sredstvom in
v istem razredu, pravico do brezplačne vožnje.

Pred začetkom potovanja prevoznik v izkaznici vojnega
invalida iz prejšnjega odstavka potrdi tudi vožnjo za spremlje-
valca na vpisani relaciji in mu izda vozovnico za brezplačno
vožnjo.

8. člen

Vojnemu invalidu izda izkaznico upravna enota, pristojna
po njegovem stalnem ali začasnem prebivališču.

Izkaznica se izda za deset let, uporabiti pa se sme samo v
letu, v katerem je bila izdana oziroma v letu, za katero veljav-
nost je bila podaljšana.

Na zahtevo upravičenca upravna enota podaljša veljav-
nost izkaznice praviloma v decembru tekočega leta za naslednje
koledarsko leto.

9. člen

Če vojni invalid izgubi izkaznico, mu upravna enota izda
dvojnik na podlagi dokazila, da je bila izgubljena listina prekli-
cana v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Dvojnik izkaznice se izda tudi, če je izkaznica postala
neuporabna. Če je neuporabno izkaznico še mogoče prepoznati,
jo mora vojni invalid pred izdajo dvojnika vrniti upravni enot,
če pa je ni mogoče prepoznati, mora predložiti dokazilo, da je
bila preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije.

10. člen

Oseba, ki ji je prenehal status vojnega invalida, mora
vrniti izkaznico upravni enoti v 30 dneh od dneva, ko mu je
prenehal status.

Če oseba iz prejšnjega odstavka ne vrne izkaznice v do-
ločenem roku, jo upravna enota po uradni dolžnosti prekliče v
Uradnem listu Republike Slovenije.

11. člen

Upravna enota vodi evidenco izdanih izkaznic. V eviden-
co se vpisujejo: ime in priimek vojnega invalida, evidenčna
številka vojnega invalida, številka izkaznice in datum izdaje.

12. člen

Prevoznik je upravičen do povrnitve razlike do redne cene
vožnje na podlagi sklenjene pogodbe z ministrstvom, pristoj-
nim za vojne invalide ter ob predložitvi obračuna in dokumen-
tacije o uveljavljenih popustih pri vožnji oziroma brezplačni
vožnji.

Obračun vsebuje naslednje podatke: datum opravljenega
prevoza, evidenčno številko izkaznice, relacijo, odstotek popu-
sta, redno ceno vozovnice in razliko do redne cene vozovnice.

II. BREZPLAČNA VOŽNJA

13. člen

Vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem
trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za
severno mejo in vojni dobrovoljec, organizator narodne zaščite
ter odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanjem (v nadalje-
vanju: vojni veteran) uveljavlja pravico do brezplačne vožnje
na podlagi izkaznice vojnega veterana za brezplačno vožnjo.

Obrazec izkaznice za brezplačno vožnjo je kot priloga 2
sestavni del tega pravilnika.

14. člen

Določbe tega pravilnika o načinu uveljavljanja popusta pri
vožnji vojnega invalida, poravnave obveznosti do prevoznikov
ter izdaji, preklicu in vodenju evidence izdanih izkaznic, se
smiselno uporabljajo tudi pri uveljavljanju brezplačne vožnje
vojnega veterana.

15. člen

Knjižice in izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo,
izdane na podlagi dosedanjih predpisov, se lahko uporabljajo
do 31. 12. 1996.

16. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se prenehajo uporab-
ljati pravilnik o načinu uveljavljanja in uživanja pravice do brez-
plačne in znižane vožnje (Uradni list SFRJ, št. 7/82), pravilnik o
obrazcu izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo odlikovancev
z redom narodnega heroja (Uradni list SFRJ, št. 7/82), pravilnik o
obrazcu izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo imetnikov
“Partizanske spomenice 1941” (Uradni list SFRJ, št. 7/82), pra-
vilnik o obrazcu izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo odli-
kovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema, redom bele-
ga orla z mečema in zlato Obiličevo medaljo (Uradni list SFRJ,
št. 7/82) in pravilnik o obrazcu izkaznice za brezplačno in zniža-
no vožnjo borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne
vojne 1936–1939 (Uradni list SFRJ, št. 7/82).

17. člen

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

Št. 591-03/12-96
Ljubljana, dne 20. junija 1996.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve
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(platnice)

Republika Slovenija
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

IZKAZNICA
VOJNEGA INVALIDA

ZA POPUST PRI VOŽNJI

I Z K A Z N I C A

za 75% popusta od redne cene vožnje za skupno pet potovanj letno
na ozemlju Republike Slovenije z vlakom ali avtobusom.

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

Evidenčna številka: ....................................................................

Skupina vojnega invalida:
...............................................................................................

Izkaznico
izdala:.......................................................................................

V..................................., dne ........................... leta ................

(podpis pooblaščene osebe)                                        (žig)

1
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Vojni invalid ima pravico do spremljevalca.

Upravna enota:
________________________________

                  (žig)                                              Podpis pooblaščene
                                                      osebe

Opomba:
Kadar vojni invalid s priznano pravico do dodatka za pomoč in postrežbo
uveljavi pravico do popusta pri vožnji, ima njegov spremljevalec, pravico
do brezplačne vožnje. Pred začetkom potovanja prevoznik v izkaznici
vojnega invalida potrdi vožnjo spremljevalca na vpisani relaciji in mu izda
vozovnico za brezplačno vožnjo.

2

Pojasnila:

Na podlagi 53. člena zakona o vojnih invalidih ima vojni invalid pravico
do
- 75% popusta od redne cene vožnje za skupno pet potovanj letno na
ozemlju Republike Slovenije z vlakom ali avtobusom v javnem prevozu.

Z enim potovanjem sta mišljena odhod iz odhodnega v namembni kraj
(vožnja tja) in vrnitev iz namembnega kraja v odhodni kraj ali kakšen drug
kraj (vožnja nazaj), ki ga v rubriko vpiše upravičenec. Prekinitev
potovanja oziroma prestop je dopusten za zagotovitev prevozne zveze
do namembnega kraja.

Izkaznica velja za tisto koledarsko leto, za katero je potrjena. Veljavnost
potrdi pristojna upravna enota. Pred potovanjem upravičenec v
izkaznico vpiše relacijo potovanja in jo skupaj z osebnim dokumentom
predloži v potrditev prevozniku. Izgubljeno izkaznico je potrebno
preklicati v Uradnem listu RS. Na podlagi dokazila o preklicu, izda
pristojna upravna enota upravičencu novo izkaznico.

3

POTRDITEV IZKAZNICE:
Veljavnost izkaznice potrdi z žigom in podpisom pooblaščena oseba v
upravni enoti
_____________________________________________________

1996

_____________________________________________________

1997

_____________________________________________________

1998

_____________________________________________________

1999

_____________________________________________________

2000

____________________________________________________

4

_____________________________________________________

2001

_____________________________________________________

2002

_____________________________________________________

2003

_____________________________________________________

2004

_____________________________________________________

2005

___________________________________________________

5
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Število
potovanj Datum

prevozno
sredstvo

od
(kraj)

prestopni
kraj

do
(kraj)

potrditev
prevoznika
(naziv in podpis)

potrditev prevoznika
(prestop)

1 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

2 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

3 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

4 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

5 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

                                                  6                                                                                                                  7

Potrditev vožnje spremljevalca

(Prevoznik)                                (Datum)                         (Podpis)
(žig ali napis)

___________________________________

Potrditev vožnje spremljevalca

(Prevoznik)                                (Datum)                         (Podpis)
(žig ali napis)

__________________________________
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(platnice)

IZKAZNICA
VOJNEGA VETERANA

ZA BREZPLAČNO VOŽNJO

Republika Slovenija
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

IZKAZNICA
VOJNEGA VETERANA

ZA BREZPLAČNO VOŽNJO

Številka izkaznice:
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Pojasnila:

Na podlagi 17. člena zakona o vojnih veteranih ima vojni veteran s
priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941
neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za severno mejo, organizator
narodne zaščite ter odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanjem
pravico do
- brezplačne vožnje na ozemlju Republike Slovenije z vlakom ali
avtobusom v javnem prevozu za štiri potovanja na leto.

Z enim potovanjem sta mišljena odhod iz odhodnega v namembni kraj
(vožnja tja) in vrnitev iz namembnega kraja v odhodni kraj ali kakšen drug
kraj (vožnja nazaj), ki ga v rubriko vpiše upravičenec. Prekinitev
potovanja oziroma prestop je dopusten za zagotovitev prevozne zveze
do namembnega kraja.

Izkaznica velja za tisto koledarsko leto, za katero je potrjena. Veljavnost
potrdi pristojna upravna enota. Pred potovanjem upravičenec v
izkaznico vpiše relacijo potovanja in jo skupaj z osebnim dokumentom
predloži v potrditev prevozniku. Izgubljeno izkaznico je potrebno
preklicati v Uradnem listu RS. Na podlagi dokazila o preklicu, izda
pristojna upravna enota upravičencu novo izkaznico.

2

I Z K A Z N I C A

za brezplačno vožnjo vojnega veterana za skupno štiri potovanja letno
na ozemlju Republike Slovenije z vlakom ali avtobusom.

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

Evidenčna številka: .......................................................................

Kategorija vojnega veterana: ...........................................................

Izkaznico izdala: ...........................................................................

V......................................, dne ............................ leta ................

(podpis pooblaščene osebe)                                        (žig)

3

POTRDITEV IZKAZNICE:
Veljavnost izkaznice potrdi z žigom in podpisom pooblaščena oseba v
upravni enoti
_____________________________________________________

1996

_____________________________________________________

1997

_____________________________________________________

1998

_____________________________________________________

1999

_____________________________________________________

2000

____________________________________________________

4

_____________________________________________________

2001

_____________________________________________________

2002

_____________________________________________________

2003

_____________________________________________________

2004

_____________________________________________________

2005

___________________________________________________

5
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Število
potovanj Datum

prevozno
sredstvo

od
(kraj)

prestopni
kraj

do
(kraj)

potrditev
prevoznika
(naziv in podpis)

potrditev prevoznika
(prestop)

1 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

2 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

3 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

4 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

                                                  6                                                                                                                  7

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2346. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o

davčni službi (ZDS-A) 3073
2347. Zakon o spremembi zakona o razmerjih

plač v javnih zavodih, državnih organih in
v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A) 3073

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2348. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak

svobode Republike Slovenije 3074

VLADA
2380. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-

be o kombinirani nomenklaturi carinske ta-
rife 3147

2381. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o določitvi carinskih kontingentov pri
uvozu blaga v letu 1996 3148

2382. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o uvedbi finančnih intervencij za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane za leto 1996 3148

2383. Sklep o soglasju Vlade Republike Slovenije,
da Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve iz državnih blagovnih rezerv proda
slovenskim čebelarjem največ do 1.500 ton
sladkorja 3152

MINISTRSTVA
2349. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-

stopka na območju Občine Ilirska Bistrica 3074
2350. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-

stopka za ureditev trajnih nasadov na ob-
močju Občine Ajdovščina 3075

2351. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na območju Občine Rače–Fram 3076

2352. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na območju Občine Loški potok 3077

2353. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na območju Mestne občine Maribor 3079

2354. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na območju Občine Pesnica 3080

2355. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka za ureditev trajnih nasadov na ob-
močju Občine Vipava 3081

Stran Stran
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto

1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu

vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovod-

stvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se

ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS,

št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

2356. Odredba o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skup-
nih objektih in napravah na melioracijskih
območjih na območju Upravne enote Dom-
žale za leto 1996 3082

2357. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz
kmetijskih izdelkov v letu 1996 po splošnem
sporazumu o carinah in trgovini, sporazu-
mu med Slovenijo in državami EFTE in
sporazumu o pristopu Republike Slovenije
k srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini (CEFTA), ki še niso bile razdeljene 3083

2358. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na območju Občine Moravče 3095

2359. Odredba o obrazcu maturitetnega spriče-
vala 3096

2384. Odredba o dajanju podatkov o prihodkih
in odhodkih proračunov za javno porabo
občin 3152

2360. Odločba o spremembi odločbe o določitvi
izpitnih centrov, njihovih območij ter kate-
gorij vozil, za katere v izpitnem centru kan-
didati za voznike opravljajo vozniški izpit 3127

2361. Pravilnik o spremembah pravilnika o nači-
nu vodenja ribiškega registra in o obrazcu
dovoljenj za gospodarski oziroma športni
ribolov 3127

2362. Pravilnik o spremembah pravilnika o po-
gojih in načinu opravljanja gospodarskega
in športnega ribolova 3129

2363. Pravilnik o spremembah pravilnika o števi-
lu in sestavu strokovne komisije ter o pro-
gramu za ugotavljanje strokovne usposob-
ljenosti ribičev 3129

2364. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika za uveljavljanje regresa za poto-
vanja otrok in mladine 3130

2385. Pravilnik o načinu izplačevanja denarnih
prejemkov in vodenja evidenc o izplačilih 3158

2386. Pravilnik o uveljavljanju popusta pri vož-
nji 3160

2365. Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in
medkrajevnih avtobusnih voznih redov v
Republiki Sloveniji 3130

USTAVNO SODIŠČE
2366. Odločba o razveljavitvi 130. člena statuta

Občine Šoštanj 3131
2367. Odločba o ugotovitvi Upravne enote v Bre-

žicah za pristojno za odločanje o zahtevi za
denacionalizacijo 3133

2368. Odločba o ugotovitvi Okrajnega sodišča v
Brežicah za odločanje o zahtevi za denacio-
nalizacijo 3135

2369. Odločba o ugotovitvi, da drugi in tretji od-
stavek 92. člena zakona o volitvah v Držav-
ni zbor nista v neskladju z ustavo 3136

SODNI SVET
2370. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra-

čil sodnikov 3137

BANKA SLOVENIJA
2731. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan

30. 6. 1996 3137

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2372. Pravilnik o službenih izkaznicah varuha,
namestnikov varuha, funkcionarjev in
pooblaščenih uslužbencev Urada varuha
človekovih pravic 3138

2373. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
junij 1996 3139

OBČINE
2374. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana Občine Bre-
žice z osnutkom programskih zasnov do-
polnjenem v letu 1996 za Obrežje in Boršt
(Brežice) 3140

2375. Odlok o proračunu Občine Krško za leto
1996 3140

2376. Odredba o spremembi in dopolnitvi odred-
be o določitvi akontacijske vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča v letu 1996 (Krško) 3143

2377. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za naselja Ključarovci, Boreci, Križevci, Il-
jaševci, Stara nova vas, Dobrava, Bučečov-
ci, Vučja vas in Zasadi (Ljutomer) 3144

2378. Sklep o uvedbi  krajevnega samoprispevka
v denarju za naselje Križevci, Iljaševci, Sta-
ra nova vas, Dobrava, Bučečovci in Zasadi
(Ljutomer) 3144

2379. Sklep razpisa dodatnega krajevnega samo-
prispevka za območje vasi Otovci v KS
Mačkovci (Puconci) 3146

MEDNARODNE POGODBE
37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado

Republike Slovenije in Vlado Ruske fe-
deracije o sodelovanju v kulturi, znanosti
in izobraževanju (BRUIKZ) 165

38. Uredbo o ratifikaciji Protokola o pred-
videnih ukrepih za zagotavljanje tekočega
prometa na mejnih prehodih 168

Stran Stran


