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2. člen

V obdobju začasnega financiranja v prvem polletju leta

1997 se prihodki in odhodki proračuna določijo v naslednjih

zneskih:

v tisoč tolarjih

Bilanca prihodkov in Račun

odhodkov financiranja

Prihodki 327,593.000 9,239.105

Odhodki 326,410.860 18,421.245

Presežek 1,182.140

Primanjkljaj 9,182.140

Zmanjšanje sredstev na računih 8,000.000

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter

v računu financiranja so določeni v posebnem delu te uredbe.

3. člen

Za znesek prejetih sredstev donacij in prihodkov iz na-

slova plačanih kupnin po zakonu o uporabi sredstev, pridob-

ljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem

preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95 in 34/96) se

v obdobju začasnega financiranja v prvem polletju leta 1997

poveča skupni obseg prihodkov in odhodkov v istem obdobju.

4. člen

Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sred-

stev, določenih s finančnim načrtom iz drugega odstavka 1.

člena te uredbe, pri čemer morajo upoštevati postopke za

uporabo teh sredstev ter druga določila, opredeljena v zakonu

o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

5. člen

Prihodki in odhodki po tej uredbi so sestavni del prora-

čuna za leto 1997 in se morajo izkazati v njegovem zaključ-

nem računu.

6. člen

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 400-02/96-16/1-8

Ljubljana, dne 19. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.

Podpredsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4097.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republi-

ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka

21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.

1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika

Republike Slovenije v Republiki Koreji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-

ke Slovenije v Republiki Koreji s sedežem v Tokiu se ime-

nuje

Janez Premože.

Št. 001-09-10/96

Ljubljana, dne 17. decembra 1996.

Predsednik

Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

VLADA

4098.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-

je (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in v zvezi s 17. členom

zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90,

34/91, 30/92, 7/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike

Slovenije  v prvem polletju leta 1997

1. člen

Potrebe uporabnikov sredstev proračuna se v prvem pol-

letju leta 1997 začasno financirajo po tej uredbi.

Začasno financiranje se izvaja po finančnem načrtu, ki je

sestavni del te uredbe in temelji na proračunu Republike Slo-

venije za leto 1996, zakonu o izvrševanju proračuna Republi-

ke Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) ter obveznostih, določe-

nih v drugih zakonih.
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4099.
Na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o taksi za

izvoženo blago (Uradni list RS, št. 46/93) in 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 določitvi blaga, za katerega se v letu 1997 pri izvozu

plačuje taksa

1. člen
S to uredbo se določa blago, pri izvozu katerega se v letu

1997 plačuje taksa ter višina takse.

2. člen

Taksa v višini 4% od carinske vrednosti se plačuje pri
izvozu blaga iz naslednjih tarifnih oznak:
44 03 Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine,

ali grobo obdelan (razčetverjen):
4403 20 – Drugo, iglavcev:

– Drugo:
4403 91 000 – – hrastov (Quercus spp.)
4403 92 000 – – bukov (Fagus spp.):
4403 99 – – drugo:
4403 99 100 – – – topolov
4403 99 200 – – – kostanjev
4403 99 990 – – – drugo.

3. člen
Taksa iz 2. člena te uredbe se plačuje ob carinjenju v

skladu s 149. členom carinskega zakona (Uradni list RS, št.
1/95 in 28/95). Taksa se ne plačuje pri ponovnem izvozu
carinskega blaga.

4. člen

(1) Na podlagi sklenjenih dvostranskih trgovinskih spora-
zumov s posameznimi državami se taksa določena s to uredbo
ne plačuje pri izvozu blaga iz te uredbe, ki je po poreklu iz
Republike Slovenije in se izvaža v naslednje države: Republi-
ko Poljsko, Češko republiko, Slovaško republiko, Republiko
Madžarsko, Republiko Makedonijo, Republiko Estonijo, Švi-
carsko konfederacijo, Lichtenstein, Islandijo in Norveško. Pri
tem morata biti izpolnjena pogoja, da ima uvoznik sedež v teh
državah, in da je namembna država ena od naštetih držav.

(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka kon-
trolirajo carinski organi z vpogledom v dokumente, ki so
priloženi carinski deklaraciji.

5. člen

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 424-05/96-13/6-8
Ljubljana, dne 19. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

4100.

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o zunanje-
trgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94
in 58/95) in 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 določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu

1997

1. člen
Za blago na uvoznem režimu kontingentov, ki se uvaža v

letu 1997, se določa obseg kontingentov, ki je naveden v
prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

2. člen

Neizkoriščeni kontingenti iz 1. člena te uredbe se lahko s
soglasjem Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj v okvi-
ru Gospodarske zbornice Slovenije naknadno razdelijo za uvoz
blaga iz druge podobne skupine proizvodov oziroma tarifne
številke, če je že določeni kontingent za to blago premajhen.

3. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 330-04/96-10/1-8
Ljubljana, dne 19. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 8371Št. 77 – 28. XII. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 8372 Št. 77 – 28. XII. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 8373Št. 77 – 28. XII. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 8374 Št. 77 – 28. XII. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 8375Št. 77 – 28. XII. 1996

4101.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen učbenikov

1. člen

Cene učbenikov in drugih učnih sredstev (atlasi, priroč-
niki, delovni listi ali zvezki in druga avdiovizualna sredstva),
razen alternativnih učbenikov in alternativnih delovnih zvez-
kov, ki so bile oblikovane in uporabljene na tržišču na dan
uveljavitve te uredbe, se določijo kot najvišje cene.

2. člen

Ta uredba začne veljati 30. decembra 1996.

Št. 620-07/93-3/10-8
Ljubljana, dne 19. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

4102.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov

1. člen

S to uredbo se določi kot ukrep določitve cen pridobitev
soglasja k cenam novih učbenikov in drugih učnih sredstev
(atlasi, priročniki, delovni listi ali zvezki in druga avdiovizual-
na sredstva) (v nadaljnjem besedilu: novi učbeniki), razen
alternativnih učbenikov in alternativnih delovnih zvezkov.

Ta uredba določa tudi način in postopek pri izdaji soglas-
ja k cenam novih učbenikov.

2. člen

Novi učbeniki so po tej uredbi tisti učbeniki, ki jih s
sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču pojav-
ljajo prvič ter ponatisnjeni učbeniki, katerih dopolnjena oziro-
ma spremenjena izdaja pomeni pomembno spremembo vsebi-
ne.

3. člen

Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slove-
nije.

4. člen

Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja učbeni-
kov vložijo zahtevek za soglasje k cenam novih učbenikov na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova 5.

5. člen

Zahtevek za soglasje k cenam novega učbenika, ki ga s
sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču pojav-
lja prvič, mora vsebovati naslednje podatke:

– ime in sedež pravne osebe,
– ime učbenika,
– ime in priimek avtorja,
– število izvodov – naklade,
– tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave in podobno),
– navedba tiskarne,
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne cene

z navedbo normativov:
– papir in drugi material,
– stroški tiska in grafičnih storitev,
– avtorski honorarji,
– nabavna cena za založbo (fco založba),
– stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija),
– lastna cena,
– rabati, marže,
– prometni davek,

– datum izdaje učbenika,
– pogodbe, sklenjene s tiskarno,
– pogodbe, sklenjene z avtorjem.

6. člen

Zahtevek za soglasje k ceni novega učbenika, katerega
dopolnjena oziroma spremenjena izdaja predstavlja pomemb-
no spremembo učbenika, mora poleg podatkov iz prejšnjega
člena vsebovati tudi naslednje podatke:

– datum prve izdaje učbenika,
– kratko opredelitev dopolnil in sprememb vsebine uč-

benika,
– opredelitev deleža vsebine učbenika, ki se dopolnjuje

oziroma spreminja glede na prvotno vsebino,
– navedbo drobnoprodajne cene prvotnega učbenika na

dan vložitve zahtevka,
– datum izida dopolnjene oziroma spremenjene izdaje.

7. člen

Ta uredba začne veljati 30. decembra 1996.

Št. 620-07/93-2/42-8
Ljubljana, dne 19. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

4103.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list. RS, št. 32/93), 5. člena zakona o
energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81, 29/86)
in 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 načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe

z zemeljskim plinom iz transportnega omrežja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta uredba ureja način opravljanja gospodarske javne
službe oskrbe z zemeljskim plinom iz transportnega omrežja
na teritoriju Republike Slovenije in določa pogoje za oskrbo
odjemalcev s plinom.
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Ta uredba je tudi koncesijski akt za koncesijo gospo-
darske javne službe iz prejšnjega odstavka.

2. člen
Definicije pojmov:
– ZEMELJSKI PLIN oziroma PLIN: vsak ogljikovodik

ali mešanica ogljikovodikov, katere bistvena sestavina je
metan, v plinastem stanju in ki se ga pridobiva iz zemlje v
naravnem stanju, ločeno ali skupaj s tekočimi ogljikovodiki;

– TRANSPORTNO OMREŽJE: plinovodni sistem v
katerem se pod nadzorom pretaka zemeljski plin od dobavi-
telja k odjemalcu;

– TRANSPORT PLINA: pretakanje plina z namenom
oskrbe od lokacije, kjer plin vstopa v transportno omrežje do
odjemalcev;

– TRANZIT PLINA: je transport plina od enega do
drugega mesta na meji Republike Slovenije preko ozemlja
Republike Slovenije;

– DISTRIBUTER PLINA: je pravna ali fizična oseba,
ki izvaja oskrbo odjemalcev z zemeljskim plinom iz distribu-
tivnega mrežja;

– SKLADIŠČENJE PLINA: dejavnost koncesionarja,
ki zagotavlja pokrivanje neenakomernega odjema plina iz
transportnega omrežja z uporabo podzemnih plinohramov;

– TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA: infrastruk-
tura, namenjena izvajanju gospodarske javne službe po tej
uredbi, sestavljena iz:

1. plinovodov (vrsta funkcionalno med seboj poveza-
nih cevi z opremo),

2. objektov (merilne, regulacijske, merilnoregulacijske,
kompresorske, sprejemne in čistilne, sekcijske in zaporne
postaje, tlačne posode, podzemni plinohrami z nadzemnimi
sklopi ter drugi gradbeni objekti na plinovodu) in

3. nadzorno-upravljalske opreme (elementi ali sklopi
telekomunikacijskega sistema, katodnega varstva, naprave
geološkega nadzorstva terena in električne napeljave);

– MERILNO-REGULACIJSKA POSTAJA (MRP): na-
prava, ki ima nalogo regulirati, meriti in dobavljati plin za
potrebe odjemalca v dogovorjenih parametrih;

– TROŠILO: naprava, ki v tehnološkem procesu odje-
malca, uporablja zemeljski plin;

– TLAK PLINA: razlika med absolutnim tlakom plina
in atmosferskim tlakom.

– NERAZDELJEN ODJEMALEC: je odjemalec, ki na
enem mestu odvzema najmanj 25 mio m3 zemeljskega plina
letno.

3. člen

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe z zemelj-
skim plinom (v nadaljnjem besedilu “koncesionar”) v smislu
te uredbe je koncesionar, ki v skladu s predpisi opravlja to
gospodarsko javno službo.

Koncesionar je oseba zasebnega prava, ki opravlja go-
spodarsko javno službo iz te uredbe na podlagi koncesijske-
ga razmerja z Republiko Slovenijo kot koncedentom.

4. člen

Odjemalec plina v smislu te uredbe (v nadaljnjem bese-
dilu “odjemalec”) je pravna ali fizična oseba, ki ji koncesio-
nar dobavlja plin iz transportnega omrežja. Odjemalec je
uporabnik gospodarske javne službe v smislu zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

Odjemalci so pravne ali fizične osebe, ki izvajajo go-
spodarsko javno službo distribucije zemeljskega plina in
tiste osebe, ki uporabljajo plin za lastne potrebe ter njihova
predvidena letna poraba presega 300.000 m3, če gre za indu-
strijsko uporabo, ali 600.000 m3, če gre za ostalo uporabo.
Odjemalce z manjšo porabo oskrbuje distributer.

Koncesionar in distributer zemeljskega plina se lahko
za posamezne odjemalce z njihovim soglasjem in ob soglas-
ju pristojnega organa lokalne skupnosti dogovorita tudi dru-
gače, kot je določeno v 2. odstavku tega člena.

Odjemalci, ki so ob uvedbi te uredbe priključeni na
transportno omrežje, ostanejo ne glede na določbe prejšnjih
treh odstavkov odjemalci na transportnem omrežju.

II. OPREDELITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

5. člen

Gospodarska javna služba oskrbe z zemeljskim plinom
iz transportnega omrežja obsega:

– oskrbo odjemalcev na transportnem omrežju s pli-
nom, v skladu s 1. in 4. členom te uredbe;

– transport plina;
– upravljanje, vzdrževanje in skrb za razvoj transportne

infrastrukture;
– izključno opravljanje nakupa in prodaje, uvoza in

izvoza ter skladiščenja plina za potrebe te javne službe,
razen v primerih iz 8. člena te uredbe.

6. člen

Koncesionar ne sme opravljati gospodarske javne služ-
be distribucije zemeljskega plina ali imeti v organizacijah, ki
opravljajo to javno službo večji lastniški delež od 10%,
razen v primerih stanja, ki velja na dan uveljavitve te uredbe.

Drugo pridobitno dejavnost, razen tiste, ki je kot po-
možna dejavnost nujno potrebna za opravljanje javne službe
oskrbe z zemeljskim plinom, lahko koncesionar opravlja le s
soglasjem pristojnega državnega organa Republike Sloveni-
je za oskrbo z energijo (v nadaljnjem besedilu “pristojni
državni organ”).

Pristojni državni organ lahko odreče soglasje:
– če bi opravljanje druge gospodarske dejavnosti lahko

otežilo, ogrozilo ali drugače negativno vplivalo na izvajanje
oskrbe s plinom;

– če bi pri izvajanju take gospodarske dejavnosti kon-
cesionar zaradi opravljanja oskrbe z zemeljskim plinom imel
ugodnejši položaj na trgu;

– če bi koncesionar zaradi opravljanja druge gospodar-
ske dejavnosti dajal ali lahko dajal nekaterim odjemalcem
ugodnejši položaj kot drugim.

7. člen

Če tako zahtevajo mednarodni sporazumi ali meddr-
žavne pogodbe, ki jih je sklenila Republika Slovenija, je
dolžan koncesionar v okviru izvajanja javne službe opraviti
tranzit plina po transportni infrastrukturi pod pogoji in na
način, kot je to določeno v mednarodnih sporazumih ali
meddržavnih pogodbah.

Če tehnične zmogljivosti transportne infrastrukture ne
dopuščajo tranzita v skladu s prejšnjim odstavkom tega čle-
na, mora koncesionar storiti vse kar je v njegovi moči, da se
zgradi dodatno transportno infrastrukturo.

Za izvajanje tranzita zemeljskega plina po plinovodih,
zgrajenih zaradi tranzita Vlada Republike Slovenije podeli
posebno koncesijo.

8. člen

Koncesionar mora transportirati plin za tretje osebe, če
to dopuščajo tehnične možnosti, in če gre za transport ze-
meljskega plina, ki ga je nerazdeljen odjemalec, katerega
letna poraba je več kot 25,000.000 m3, kupil s soglasjem
pristojnega državnega organa.

Pristojni državni organ lahko izda soglasje v primeru,
če koncesionar v okviru dolgoročnih pogodb o nakupu plina
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in o zakupu transportnih zmogljivosti v tujini, ne more zago-
toviti oskrbe tega odjemalca pod pogoji, ki bi jih lahko
dolgoročno zagotovil v okviru celoletne oskrbe sam odjema-
lec.

Pri transportu zemeljskega plina za tretje osebe jim
mora koncesionar zaračunati ekonomsko ceno transporta pli-
na, ki vsebuje tudi ustrezen delež stroškov izvajanja javne
službe.

Transporta zemeljskega plina za tretje osebe koncesio-
nar ne sme izvrševati tako, da bi to oviralo ali poslabšalo
izvrševanje javne službe.

Pri transportu zemeljskega plina za tretje osebe konce-
sionarju zanje ni treba zagotoviti rezervne preskrbe.

9. člen

Za izvajanje oskrbe z zemeljskim plinom Vlada Repub-
like Slovenije podeli koncesijo enemu koncesionarju.

Koncesionar plačuje Republiki Sloveniji letno plačilo
koncesije na način in v višini, kot je to dogovorjeno v konce-
sijski pogodbi.

Koncesionar opravlja javno službo oskrbe z zemelj-
skim plinom, pripravlja načrte razvoja transportne infrastruk-
ture na območju Republike Slovenije, ugotavlja tekoče in
perspektivne potrebe po zemeljskem plinu, sklepa pogodbe
za nabavo zemeljskega plina, pogodbe za transport in skla-
diščenje zemeljskega plina ter pogodbe za dobave zemelj-
skega plina odjemalcem.

Pogodbo, s katero se zagotavlja nabavo, transport in
skladiščenje zemeljskega plina izven Republike Slovenije,
lahko sklene koncesionar samo, če predhodno pridobi od
ministra, pristojnega za energetiko, soglasje glede količin
zemeljskega plina in trajanja pogodbe, v skladu z energetsko
strategijo Slovenije.

III. SPLOŠNI POGOJI OPRAVLJANJA OSKRBE
Z ZEMELJSKIM PLINOM

10. člen

Načrtovanje, gradnja in obratovanje transportne infra-
strukture mora biti izvedeno tako, da zagotovlja varno obra-
tovanje sistema, kakor tudi varnost ljudi in premoženja ter
varstvo okolja, in skladno z zakoni in tehničnimi predpisi.

Koncesionar lahko uporablja za gradnjo in vzdrževanje
plinovodov in objektov tudi svoje interne predpise, ki mora-
jo upoštevati najmanj minimalne tehnične predpise.

Koncesionar je v skladu s predpisi odgovoren za kon-
trolo stanja zaščitnih in varovalnih pasov plinovoda.

11. člen

Če to dopuščajo tehnične zmogljivosti transportne in-
frastrukture, je dolžan koncesionar priključiti vsakega odje-
malca, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene
tehnične in druge pogoje, in če je to tehnično izvedljivo,
prostorsko sprejemljivo in ekonomsko opravičljivo.

Koncesionar je dolžan skrbeti za to, da se priključijo
odjemalci, katerih oskrba s plinom je potrebna iz razlogov
varstva okolja ali učinkovite rabe energije.

Stroške priključka, ki obsegajo tudi stroške postavitve
merilno-regulacijske postaje, nosi praviloma koncesionar;
lahko pa zahteva, da jih deloma nosi odjemalec, če dokaže,
da višina teh stroškov in predviden obseg porabe ne omogo-
čajo ekonomske upravičenosti priključka.

Če koncesionar ne dovoli priključitve, mu to lahko
naloži pristojni državni organ z odločbo v upravnem postop-
ku, s katero določi tudi pogoje priključitve v skladu s prejš-
njim odstavkom.

12. člen

Koncesionar začasno odkloni priključitev novih objek-
tov, trošil, naprav in napeljav oziroma distribucijskega
omrežja na transportno omrežje, če ugotovi, da odjemalec
nima potrdil o izpolnjevanju tehničnih predpisov od pristoj-
nih upravnih organov.

Priključitev na transportno omrežje izvede koncesionar
šele, ko ugotovi, da so odpravljene pomanjkljivosti.

13. člen

Koncesionar mora zagotoviti merjenje količine plina,
ki ga je dobavil odjemalcem. Merjenje se izvaja v skladu s
predpisi.

Odjemalec mora omogočiti koncesionarju odčitavanje
meritev in pregled merilnih naprav.

14. člen

Koncesionar je dolžan dobavljati plin odjemalcu nepre-
trgano in mu zagotavljati tlak in kvaliteto v skladu s pogod-
bo, pri čemer kvaliteta ne sme odstopati od kvalitete, ki je
zagotovljena koncesionarju po pogodbah o nabavi plina.

Koncesionar sme dobavljati plin s tlakom, nižjim od
pogodbenega, zmanjšati ali prekiniti dobavo le v primerih,
določenih v zakonu, drugem predpisu ali tej uredbi, ali če je
tako predvideno za določene uporabnike v pogodbi o dobavi
plina.

15. člen

Koncesionar sme začasno zmanjšati ali prekiniti doba-
vo zemeljskega plina:

– zaradi rednega ali izrednega vzdrževanja;
– zaradi pregledov ali remontov;
– zaradi preizkusov ali kontrolnih meritev;
– zaradi razširitev transportne infrastrukture;
– zaradi razlogov, ki so našteti od prve do četrte alinee

tega člena, ki nastanejo na transportnih plinovodih v tujini, v
katerih ima koncesionar zakupljen transport ter posledic ni
bilo mogoče preprečiti na tehnično in ekonomsko sprejem-
ljiv način;

– iz drugih začasnih razlogov, določenih s pogodbo o
dobavi plina.

Za predvideno prekinitev, ki sme trajati najkrajši potre-
ben čas, mora koncesionar izbrati čas, ki čimmanj prizadene
odjemalca.

Koncesionar mora o predvideni prekinitvi obvestiti od-
jemalce v pisni obliki vsaj tri dni pred prekinitvijo.

Zmanjšanje ali prekinitev dobave zemeljskega plina, do
katere pride zaradi nesreč, okvar in drugih nepredvidljivih
dogodkov, mora koncesionar odpraviti v najkrajšem mož-
nem času, pri čemer si mora prizadeati, da so posledice takih
dogodkov čimmanjše.

16. člen

Koncesionar sme ustaviti odjemalcu dobavo plina po
predhodnem pisnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem v
obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, v naslednjih prime-
rih:

– če koncesionar ugotovi, da objekti trošila, naprave ali
napeljave oziroma distribucijsko omrežje odjemalca ne iz-
polnjujejo zahtev tehničnih predpisov;

– če odjemalec z obratovanjem objektov, trošil, naprav
ali napeljav oziroma distribucijskega omrežja moti dobavo
plina drugim odjemalcem;

– če odjemalec po opominu koncesionarja ne zniža od-
jema na pogodbeno dogovorjeno vrednost;

– če odjemalec onemogoči osebam, ki imajo pooblasti-
lo, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih
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naprav in do trošil, naprav in napeljav oziroma distribucij-
skega omrežja, kadar obstaja sum, da le-te povzročajo motnje;

– če odjemalec onemogoča pravilno registriranje obra-
čunskih količin, ali če uporablja plin brez zahtevanih oziro-
ma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;

– če odjemalec v primeru pomanjkanja plina ne upošte-
va posebnih ukrepov o omejevanju odjema plina iz omrežja;

– če odjemalec ne plača dobavljenega plina v roku,
določenem v pogodbi o dobavi plina;

– če odjemalec po opominu koncesionarja ne zniža od-
jema na raven, ki jo zahtevajo določbe 14., 15. in 20. člena te
uredbe.

17. člen

Koncesionar ustavi odjemalcu dobavo plina brez pred-
hodnega obvestila:

– če odjemalec z obratovanjem svojih trošil, naprav ali
napeljav oziroma distribucijskega omrežja ogroža življenje
ali zdravje ljudi ali premoženje;

– če odjemalec v roku, ki ga določi koncesionar plina
oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani vzrokov za
motnjo;

– če odjemalec brez soglasja koncesionarja priključi na
transportno omrežje svoja trošila, naprave, napeljave oziro-
ma distribucijsko omrežje;

– če odjemalec omogoči priključitev drugih trošil, na-
prav ali napeljav oziroma distribucijskega omrežja preko
svojih trošil, naprav ali napeljav oziroma distribucijskega
omrežja, razen v kolikor gre za distributerja, ki na distribu-
cijsko omrežje priključuje svoje odjemalce.

18. člen

Koncesionar je dolžan odjemalca, ki mu je bila ustav-
ljena dobava plina, na njegove stroške ponovno priključiti
na transportno omrežje, ko ugotovi, da je odjemalec odpravil
razloge za ustavitev plina.

Če je koncesionar odjemalcu neutemeljeno ustavil do-
bavo plina, mora v roku 24 ur od takrat, ko se ugotovi
neutemeljena ustavitev dobave plina, na svoje stroške odpra-
viti ustavitev dobave plina.

19. člen

Koncesionar ima pravico do povračila škode, ki mu je
nastala zaradi ravnanj odjemalca iz 16. in 17. člena te uredbe.

Odjemalec, ki mu je koncesionar neutemeljeno ustavil
ali prekinil dobavo plina, ima pravico do povračila škode, ki
mu je bila s tem povzročena.

20. člen

Če pride, zaradi izrednega in nepričakovanega zmanj-
šanja uvoženih količin plina ali izrednega povečanja odjema
zaradi vremenskih pogojev ali zaradi večjih tehničnih okvar,
do položaja, ko ni več mogoče redno oskrbovati s plinom
vseh odjemalcev, se določenim kategorijam odjemalcev
zmanjša dobave plina pod pogodbeno določene količine ali
dobavo prekine po naslednjem vrstnem redu odjemalcev
oziroma trošil pri posameznih odjemalcih:

– trošila, ki porabljajo plin kot energetski vir za pro-
izvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene;

– trošila, katerih produkt je tehnološka para, ki pogoju-
je samo sigurnejšo in čistejšo proizvodnjo;

– trošila oziroma tehnološki postopki, kjer omogoča
poraba zemeljskega plina večji gospodarski izkoristek in
kvaliteto proizvoda;

– trošila oziroma tehnološki postopki, pri katerih upo-
raba plina direktno vpliva na kvaliteto proizvoda (neposre-
den prenos toplote plamena na predmet proizvodnje, reduk-

cija in prehod na substitut pa povzroči spremembo kvalitete
proizvoda ali proizvodnje);

– trošila, ki porabljajo zemeljski plin kot surovino in
kjer izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje;

– trošila, kjer iz tehnoloških razlogov ni možna upora-
ba nadomestnega goriva in bi ustavitev dobave povzročila
večjo škodo na trošilu

– in trošila distributerjev za komercialno rabo in rabo v
gospodinjstvih.

IV. TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA

21. člen

Koncesionar je dolžan voditi ločen popis stvari, ki se-
stavljajo transportno infrastrukturo in ga predložiti pristojne-
mu državnemu organu.

Pristojni državni organ lahko z odločbo naloži konce-
sionarju, da določene stvari uvrsti v transportno infrastruktu-
ro ali jih iz nje izloči.

Za odtujitev posamezne stvari iz transportne infrastruk-
ture brez hkratnega nadomestila, ki bi lahko povzročila večje
motnje v delovanju transportnega sistema, mora koncesionar
pridobiti soglasje pristojnega državnega organa. Pogodba,
sklenjena v nasprotju s to določbo, je nična.

Služnosti in druge stvarne pravice je mogoče ustanoviti
na stvareh, ki sestavljajo transportno infrastrukturo le, če to
ne nasprotuje njihovemu namenu v okviru izvrševanja javne
službe oskrbe z zemeljskim plinom.

Določbe tega člena se uporabljajo tudi za druge osebe,
ki imajo v lasti ali posesti stvari, ki sestavljajo transportno
infrastrukturo.

22. člen

Država lahko odda transportno infrastrukturo koncesio-
narju v najem za določen ali nedoločen čas.

Pogodba o najemu infrastrukture mora določati obseg
in namen uporabe infrastrukture, pogoje uporabe, višino na-
jemnine, pogoje tekočega in investicijskega vzdrževanja,
okoliščine in pogoje prenehanja pogodbe, pravico države do
nadzora nad izvajanjem pogodbe ter druge določbe, pomem-
bne za ureditev razmerij v zvezi z najemom.

Koncesionar je dolžan infrastrukturo tekoče in investi-
cijsko vzdrževati, kar je sestavni del izvrševanja javne službe.

V. CENA PLINA

23. člen

Cene plina za dobave zemeljskega plina iz transportne-
ga omrežja se določajo v skladu z zakonom in drugimi
predpisi tako, da pokrijejo vse stroške koncesionarja v zvezi
z oskrbo z zemeljskim plinom, ki obsegajo zlasti:

– ceno plina, prevzetega na državni meji;
– stroške izgub plina in plina, ki mora biti ves čas v

omrežju;
– stroške zalog plina;
– materialne stroške in stroške dela, potrebne za izvrše-

vanje javne službe;
– stroške morebitnega najema transportne infrastruk-

ture.
Cena plina mora koncesionarju zagotavljati pogoje za

dolgoročni razvoj.
Če cena, določena ali omejena z aktom ali dejanjem

državnega organa ne zagotavlja pokrivanja stroškov iz prve-
ga odstavka tega člena, je koncedent dolžan te stroške po-
kriti.
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Cena plina se določi upoštevajoč porabljene količine
plina, izmerjene na števcu, ter uporabljano in zagotavljano
zmogljivost sistema.

24. člen

Za podrobnejša merila za določanje cene plina in tarifni
sistem, mora koncesionar pridobiti soglasje Vlade Republike
Slovenije v skladu s predpisi o cenah in energetsko strate-
gijo.

25. člen

Koncesionar mora na njegovo zahtevo pristojnemu dr-
žavnemu organu dajati na razpolago vse podatke, ki so po-
trebni za določitev cen oskrbe z zemeljskim plinom na trans-
portnem omrežju, zlasti pa:

– podatke o finančnem poslovanju;
– podatke o vloženem kapitalu in njegovih lastnikih;
– podatke o poslovanju, ki vplivajo na nastajanje strošk-

ov ali drugače vplivajo na ceno plina na transportnem
omrežju.

VI. POGOJI IN POSTOPEK ODDAJE KONCESIJE ZA
OSKRBO Z ZEMELJSKIM PLINOM

26. člen

Koncesija za oskrbo z zemeljskim plinom se odda kon-
cesionarju za celotno ozemlje Republike Slovenije.

27. člen

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora oseba zasebnega prava, ustanovljena po

slovenskem pravu s sedežem v Sloveniji, registrirana za
opravljanje te dejavnosti;

– zaposlovati mora ustrezno število strokovnjakov z
visoko ali višjo izobrazbo ustreznih smeri ter drugih delav-
cev, potrebnih za izvajanje oskrbe z zemeljskim plinom;

– razpolagati mora z ustrezno transportno infrastruktu-
ro ali izraziti pripravljenost, da bo vzel transportno infra-
strukturo v najem na način in pod pogoji, določenimi s to
uredbo;

– razpolagati mora z drugo potrebno opremo in poslov-
nimi prostori ter finančnimi sredstvi za opravljanje oskrbe z
zemeljskim plinom.

28. člen

Koncesija za oskrbo z zemeljskim plinom se odda brez
javnega razpisa.

Koncesionarja določi s soglasjem Vlade Republike Slo-
venije, na podlagi vloge pravne osebe, ki na dan uveljavitve
te uredbe izvaja oskrbo z zemeljskim plinom v Republiki
Sloveniji, minister, pristojen za energetiko, z odločbo v
upravnem postopku.

Pravna oseba mora vlogo za podelitev koncesije oddati
v roku 60 dni od dneva uveljavitve te uredbe.

Če pravna oseba ne odda vloge v roku iz prejšnjega
odstavka, se opravi za podelitev koncesije javni razpis.

29. člen

Koncesijsko razmerje nastane s sklenitvijo koncesijske
pogodbe.

Za Republiko Slovenijo kot koncedenta podpiše konce-
sijsko pogodbo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
minister, pristojen za energetiko.

Če koncesijska pogodba ni sklenjena v 180 dneh od
dneva dokončnosti odločbe o določitvi koncesionarja oziro-
ma o izbiri koncesionarja na javnem razpisu, se opravi javni
razpis za podelitev koncesije oziroma se javni razpis ponovi.

30. člen

Koncesijsko razmerje preneha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe;

– z odkupom koncesije;

– z odvzemom koncesije;

– zaradi stečaja koncesionarja.

V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora do-
tedanji koncesionar nepretrgano opravljati oskrbo z zemelj-
skim plinom do dneva, ko opravljanje te gospodarske javne
službe prevzame drug izvajalec.

31. člen

Koncesijska pogodba se sklene za 30 let.
V koncesijski pogodbi se stranki dogovorita, da bosta

vsakih pet let v času trajanja koncesijskega razmerja preiz-
kusili določbe koncesijske pogodbe in se po potrebi o njih
ponovno dogovorili.

Vsaka stranka lahko odpove koncesijsko pogodbo z
odpovednim rokom, ki se določi v koncesijski pogodbi in ne
sme biti krajši od 5 let.

32. člen

Koncedent lahko razdre koncesijsko pogodbo, če:
– koncesionar 3 dni po svoji krivdi preneha opravljati

gospodarsko javno službo;
– koncesionar bistveno krši zakon tako, da s svojim

ravnanjem močno ogroža varnost oskrbe s plinom, ali ogroža
življenje in premoženje ljudi oziroma okolje in s svojim
ravnanjem nadaljuje kljub opozorilu, da svoje napake v ra-
zumnem roku odpravi;

– koncesionar ne izvrši pravnomočne odločbe, s katero
mu pristojni državni organ naloži priključitev določenega
odjemalca ali izvršitev kake druge obveznosti v skladu z
zakonom in predpisi;

– pride do prisilnega poplačila terjatev, zavarovanih s
hipoteko ali zastavno pravico na infrastrukturi, pa je konce-
sionarju s tem deloma ali v celoti onemogočeno opravljanje
javne službe po tej uredbi.

Podrobneje se pogoji in medsebojne pravice in obvez-
nosti ob razdrtju koncesijske pogodbe določijo v koncesijski
pogodbi.

33. člen

Koncedent lahko brez odpovedi ali razdrtja koncesijske
pogodbe odkupi koncesijo, če poleg transportne infrastruk-
ture odkupi tudi ves ostali kapital, ustanovi javno podjetje in
vanj prevzame zaposlene pri koncesionarju. Podrobnejši po-
goji za odkup koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.

Koncedent lahko odvzame koncesijo, če je v javnem
interesu, da se transport plina preneha opravljati kot konce-
sionirana javna služba.

34. člen

Kadar pride do prenehanja koncesijskega razmerja, ra-
zen v primeru prenehanja tega razmerja zaradi stečaja konce-
sionarja, pa se koncedent in koncesionar ne sporazumeta
drugače, je dolžan koncesionar začeti pogajanja o oddaji
transportne infrastrukture v najem novemu koncesionarju,
pri čemer ne sme zahtevati najemnine, v kateri bi donos
kapitala presegel višino dobička, določenega v skladu s 23.
členom te uredbe.

Če v 90 dneh od dneva, ko je novi koncesionar sklenil
koncesijsko pogodbo, pogodba o najemu transportne infra-
strukture ni sklenjena po krivdi koncesionarja, se glede te
infrastrukture izvede prisilni odkup koncesije v skladu z
zakonom.
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35. člen

Koncedent lahko začasno prevzame za koncesionarjev
račun izvrševanje transporta zemeljskega plina v režijo, če:

– koncesionar zaradi ravnanja pri njem zaposlenih ljudi
ne zagotovi opravljanja te gospodarske javne službe;

– koncesionar pri prenehanju koncesijskega razmerja
ne zagotovi nepretrganega opravljanja transporta plina do
dneva, ko opravljanje te gospodarska javne službe prevzame
drug izvajalec.

36. člen

Koncesionar ne more prenesti oskrbe s plinom ali kate-
rekoli sestavine te gospodarske javne službe na drugo osebo.
Izjemoma lahko to stori za tranzit in skladiščenje plina ob
soglasju Vlade Republike Slovenije.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

37. člen

Ta uredba ne posega v lastništvo ob času njene uvelja-
vitve obstoječega plinovodnega sistema, kot tudi ne na pra-
vice in obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih mednarodnih
pogodb pravne osebe, ki na dan uveljavitve te uredbe izvaja
oskrbo z zemeljskim plinom na transportnem omrežju, za
nakup zemeljskega plina, njegov transport in skladiščenje.

Pogodbe med pravno osebo iz prejšnjega odstavka tega
člena in odjemalci zemeljskega plina v Republiki Sloveniji,
kakor tudi posamezne določbe teh pogodb, ostanejo v velja-
vi, kolikor niso v nasprotju z določbami te uredbe.

38. člen

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

Št. 311-17/96-2/1-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4104.

Na podlagi 8. točke 38. člena in sedme alinee 19. člena v
zvezi s 63. in 70. členom zakona o cestah (Uradni list SRS, št.
38/81, 7/86 in 37/87) in 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 spremembi in dopolnitvi uredbe o postopku in pogojih
za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov
za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višine povračil

za uporabo teh površin

1. člen

V drugem odstavku 3. člena uredbe o postopku in pogo-
jih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za
spremljajoče dejavnosti in o določitvi višine povračil za upo-
rabo teh površin (Uradni list RS, št. 25/96) se prva alinea
dopolni tako, da se na koncu alinee črta vejica in doda besedi-
lo: ‘oziroma se obveže, da bo v roku treh let od podpisa
pogodbe imel bazo za oskrbo z naftnimi derivati na območju

Republike Slovenije, ki mu zagotavlja najmanj enomesečno
oskrbo njegovih bencinskih servisov v Republiki Sloveniji; v
ta namen pri ponudbi predloži nepreklicno bančno garancijo
prvovrstne banke, vnovčljivo na prvi poziv, v vrednosti zne-
skov, ki izhajajo iz pogodbe,’

Druga alinea drugega odstavka 3. člena se črta; tretja in
četrta alinea postaneta druga in tretja alinea.

2. člen

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

Št. 340-01/96-4/6-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4105.

Na podlagi 26. člena in v zvezi s 30. členom zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96), v zvezi z 29.
členom zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96 in
36/96) ter 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 pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke

davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune
pri bankah in hranilnicah

1. člen

Ta uredba določa pogoje, pod katerimi morajo pravne in
druge osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, državni in
drugi organi in organi lokalnih skupnosti (v nadaljnjem bese-
dilu: izplačevalci), plačila za dobavljeno blago in opravljene
storitve ter druge prejemke, ki jih izplačujejo, davčnim zave-
zancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilni-
cah ter način poročanja in dostave podatkov s strani bank in
hranilnic davčnemu organu.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se plači-
la pravnim osebam opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo,
ki za pravne osebe ureja plačilni promet v Republiki Sloveniji.

2. člen

Davčni zavezanec, ki ni pravna oseba, ima račune pri
bankah in hranilnicah, ki imajo sedež ali podružnico v Re-
publiki Sloveniji.

3. člen

Izplačevalec fizični osebi plačilo nakaže na njen račun.
Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v

primeru, če fizična oseba ni rezident Republike Slovenije.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se izplačilo

fizični osebi, ki ni rezident Republike Slovenije lahko opravi
tudi na njegov račun v tujini, pod pogojem, da izplačevalec
banki ob nalogu za plačilo v tujino predloži potrdilo davčnega
organa, da so bile poravnane davčne in druge obveznosti.

4. člen

Ne glede na določbe prejšnjega člena izplačevalec ni
dolžan nakazati na račun fizične osebe:
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– osebnih prejemkov iz prve, druge in tretje alinee prve-

ga odstavka 16. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št.

71/93, p.2/94, 7/95, 14/96 – odločba US in 44/96),

– povračil stroškov v zvezi z delom in v zvezi z opravlja-

njem storitev,

– osebnih prejemkov iz 19. člena zakona o dohodnini,

– osebnih prejemkov od opravljanja sezonskih kmeti-

jskih del,

– osebnih prejemkov iz četrte alinee prvega odstavka 15.

člena zakona o dohodnini, ki ne presegajo 11 odstotkov pov-

prečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji iz predpretekle-

ga meseca,

– dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku, ki ne

presegajo 30.000 tolarjev.

V primeru, ko je izplačevalec fizična oseba, ki opravlja

dejavnost plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve,

ki jih izplačuje, ni dolžna nakazati na žiro račun pravne osebe

ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo

ne presega 25.000 tolarjev.

5. člen

Ne glede na določbo 3. člena te uredbe mora izplačeva-

lec fizični osebi, ki opravlja dejavnost, plačila v zvezi z de-

javnostjo nakazovati na njen žiro račun. Fizična oseba, ki

opravlja dejavnost, mora imeti za namene v zvezi z opravlja-

njem dejavnosti ločen žiro račun.

Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v

primeru, če fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ni rezident

Republike Slovenije.

6. člen

Banka in hranilnica mora od fizične osebe, ki opravlja

dejavnost in želi odpreti žiro račun za namene v zvezi z

opravljanjem dejavnosti, poleg drugih podatkov pridobiti tudi

podatke o firmi in njenem sedežu oziroma sedežu poslovanja.

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost in želi odpreti žiro

račun za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti, mora

predložiti banki ali hranilnici potrdilo davčnega organa, da

ima poravnane davčne in druge obveznosti iz naslova oprav-

ljanja dejavnosti.

Fizična oseba, ki želi odpreti žiro račun za namene v

zvezi z opravljanjem dejavnosti in še ni vpisana v vpisnik

samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpi-

san register in evidenco, mora predložiti potrdilo davčnega

organa, da nima davčnih in drugih obveznosti iz naslova

opravljanja dejavnosti.

7. člen

Za izplačila osebam, ki v skladu z veljavno zakonodajo

niso dolžne imeti računa pri Agenciji Republike Slovenije za

plačilni promet, se smiselno uporablja določba 5. in 6. člena te

uredbe, kolikor oseba za namene poslovanja nima odprtega

računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.

8. člen

Banka in hranilnica, pri kateri oseba, na katero se nanaša

ta uredba, odpre račun, mora do desetega v mesecu za pretekli

mesec obvestiti Davčno upravo Republike Slovenije, glavni

urad (v nadaljevanju: glavni urad) o odprtju, spremembah in

zaprtju računa. Poleg navedenih podatkov mora obvestilo

vsebovati še naslednje podatke:

– za fizično osebo: številko računa, priimek in ime fizič-
ne osebe, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,

davčno številko, naziv banke oziroma hranilnice, pri kateri je
odprt račun,

– za fizično osebo, ki opravlja dejavnost: obvestilo mora

poleg podatkov, navedenih v prvi alinei tega člena vsebovati
še podatek o firmi in njenem sedežu oziroma sedežu poslova-

nja,
– za osebe iz 7. člena te uredbe: številko računa, ime,

sedež in naslov, davčno številko, naziv banke oziroma hra-

nilnice, pri kateri je odprt račun.
Banke in hranilnice morajo posredovati podatke o plači-

lih fizičnim osebam iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe do
desetega v mesecu za pretekli mesec glavnemu uradu.

9. člen

Podatke o prilivih in odlivih na žiro račun ter identifi-

kacijske podatke iz 8. člena te uredbe morajo banke in hranil-
nice izkazati po posameznih mesecih v letu, in sicer ločeno za

fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, za osebe iz 7. člena te

uredbe in za druge fizične osebe.
Banka in hranilnica mora poslati podatke iz prvega

odstavka tega člena enkrat letno, in sicer do 28. februarja
tekočega leta za preteklo leto, na zahtevo davčnega organa pa

jih mora za posamezne zavezance poslati tudi med letom.

Navedene podatke banka in hranilnica posreduje glavnemu
uradu.

Podatke o prilivih in odlivih na drugih računih posreduje
banka in hranilnica na posebno zahtevo davčnega organa.

10. člen

Banke in hranilnice pošiljajo podatke iz 8. in 9. člena te
uredbe glavnemu uradu na magnetnem mediju – disketi za PC

IBM kompatibilne računalnike v ASCII formatu, CODE PAGE
852.

11. člen

Ne glede na določbo 8. člena te uredbe, banke in hra-

nilnice prvič poročajo o podatkih, navedenih v 8. členu, po
stanju na dan 31. marec 1997.

12. člen

Podatke o poslovanju preko žiro računov, ki so jih bile

banke in hranilnice dolžne pošiljati na podlagi uredbe o pogo-

jih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti
žiro račun (Uradni list RS, št. 47/94, 73/94, 3/95 in 19/96) za

leto 1996 pošljejo do 28. februarja 1997.

13. člen

Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati ured-

ba o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni
odpreti žiro račun (Uradni list RS, št. 47/94, 73/94, 3/95 in

19/96).

14. člen

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 440-07/96-6/1-8

Ljubljana, dne 12. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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4106.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike
Slovenije na 223. seji dne 12. decembra 1996 sprejela naslednji

S K L E P

1

V Republiki Sloveniji se za dan železničarjev določi
2. junij, dan prihoda prvega vlaka na slovensko ozemlje.

2
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-01/93-2/2-8
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4108.

Na podlagi 19. člena zakona o energetskem gospodarstvu
(Uradni list RS, št. 23/81 in 29/86) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja
Vlada Republike Slovenije

S P R E M E M B E
tarifnega sistema za prodajo električne energije iz
elektroenergetskega sistema Slovenije in za odkup

električne energije od malih proizvajalcev

1. člen

V 1. členu tarifnega sistema za prodajo električne energi-
je iz elektroenergetskega sistema Slovenije in za odkup
električne energije od malih proizvajalcev (Uradni list RS, št.
58/92, 61/92, 16/93, 20/93, 47/95 in 13/96) se črta zadnji
odstavek.

2. člen

V 4. členu se črta zadnji odstavek.

3. člen

Te spremembe začnejo veljati 1. januarja 1997.

Št. 380-05/93-6/31-8
Ljubljana, dne 19. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

4107.

Na podlagi 19. člena zakona o energetskem gospodarstvu
(Uradni list SRS, št. 23/81 in 29/86) in drugega odstavka 23.
člena tarifnega sistema za prodajo električne energije iz
elektroenergetskega sistema in za odkup električne energije
od malih proizvajalcev (Uradni list RS, št. 58/92, 62/92, 16/93,
20/93 in 47/95) je Vlada Republike Slovenije na 224. seji 19.
decembra 1996 sprejela

S K L E P

I

1. Izhodiščna cena za dobavljeno električno energijo v
letu 1997, za Talum, kot uporabnika električne energije je
enotna in znaša 4,60 SIT/kWh, pri ceni aluminija na london-
ski metalni borzi (LME) 1.450 US/t, in se spreminja v odvi-
snosti od gibanja cene alumunija na LME. Gibanje cene na
LME lahko vpliva na ceno električne energije v razponu ±30%.

2. Podjetju za proizvodnjo nekovin Treibacher-Schleif-
mittel, d.o.o. - Ruše, kot uporabniku električne energije, se
obračuna porabljena električna energija v letu 1997 po tarifnih
postavkah za prodajo električne energije, znižanih za 12%.

3. Družbi TDR Metalurgija, d.o.o., kot uporabniku
električne energije se obračuna porabljena električna energija
v letu 1997 po tarifnih postavkah za prodajo električne energi-
je, znižanih za 25,4%.

4. Pogoj za upoštevanje znižanih tarifnih postavk iz 1., 2.
in 3. točke tega sklepa so veljavno sklenjene pogodbe o doba-
vi in odjemu električne energije za leto 1997 med Javnim
podjetjem Elektro Slovenijo in Talumom, TDR Metalurgija,
d.o.o., in Podjetjem za proizvodnjo nekovin Treibacher-
Schleifmittel, d.o.o., Ruše.

II

Ta sklep začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 380-05/93-6/32-8
Ljubljana, dne 19. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

4109.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

S O G L A S J E
k cenam zemeljskega plina

I

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k cenam ze-
meljskega plina največ na ravni 21,80 tolarjev m3.

II

Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje
k ceni zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 5/94).

III

Cene iz I. točke tega soglasja začnejo veljati 1. januarja
1997.

Št. 380-05/93-1/15-8
Ljubljana, dne 19. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik
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MINISTRSTVA

4110.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) in 34. člena zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) izdaja minister
za finance

O D R E D B O
o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1996

1. S to odredbo se določajo vsebina, oblika, način in
roki dostave podatkov, ki jih pravne in druge osebe, zasebni-
ki, državni in drugi organi ter organi lokalnih skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: izplačevalci), morajo dostaviti davč-
nim organom in zavezancem.

2. Vsebina in oblika dostave podatkov

2.1 Podatki se pošljejo na enem od naslednjih računal-
niških medijev:

– PC diskete iz IBM kompatibilnih osebnih računalni-
kov, ki imajo naslednje lastnosti:

• velikost 5.25" (360KB ali 1,2MB) ali velikost 3.5"
(720KB ali 1,44MB),

• zapisano v ASCII kodi,

• v datoteki imena VIR.DAT,

• vsak zapis je predpisane dolžine in ga zaključujeta
dva posebna znaka CR ter LF. Vključno s tema znakoma so
zapisi dolgi 135 znakov;

– magnetni trak, ki ima naslednje lastnosti:

• 9-sledni zapis znakov,

• gostota zapisa 1600 bpi,

• koda zapisa ASCII ali EBCDIC,

• ne sme imeti znamke (NO LABEL),

• brez blokiranja, to pomeni, da je en blok en zapis
(record) dolžine 133 znakov,

– zaključek podatkov označite z EOF oznako,

• razdalja od začetka traku do “start marke Alu-folija”
naj ne bo manjša od 7m, da je možno trak avtomatično vpeti
v magnetno tračno enoto.

Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo
vpisati:

– naziv in naslov izplačevalca,

– število zapisov, vključno z zapisom kontrolnih vsot in

– vse izbrane, v tej točki naštete lastnosti nosilca podat-
kov.

Nosilcu podatkov se priloži na papirju izpisano celotno
vsebino diskete oziroma magnetnega traku. Ta izpis mora
biti popolna kopija računalniških podatkov, brez posebnih
oblikovnih dodatkov, ki ga potrdi odgovorna oseba izplače-
valca. Vsebino diskete se izpiše z ukazom

COPY a:VIR.DAT lpt1:

oznaki a: (disketne enote) in lpt1: (tiskalnika) se prila-
godijo strojni opremi izplačevalca dohodkov.

Opomba: Davčna uprava RS je za izplačevalce, ki bodo
podatke za odmero dohodnine za leto 1996 predložile na
računalniških medijih, pripravila nov program za vnos po-
datkov za odmero dohodnine, saj lanskoletni ni več upora-
ben. Izplačevalci lahko dobijo ta program v izpostavi pro-
stojnega davčnega urada v zameno za prazno PC disketo.

2.2 ali na obrazcu:

Oblika in način obrazca sta določena tako, da bo možno
podatke iz tega obrazca vnesti v računalnik. Z zaporedno
številko opremite tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vr-
stic je toliko, kolikor vrst izplačil je bilo izplačanih fizičnim
osebam. Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi od-
govorna oseba izplačevalca.

3. Vsebina poslanih podatkov

3.1 Poslani podatki morajo vsebovati vse dohodke in
obveznosti posamezne fizične osebe od 1. 1. do 31. 12. 1996
iz posameznega vira dohodnine, ki je bil izplačan pri izpla-
čevalcu, razen če ni s to odredbo drugače določeno.

Podatke o nadomestilih pošlje izplačevalec, ki jih je
obračunal in izplačal ne glede na to, ali bremenijo njegova
sredstva ali so mu bila refundirana.

3.2 Da ne bi prišlo do pripisovanja podatkov napačnim
osebam, je potrebno podatke označiti z enolično enotno ma-
tično številko občana (EMŠO) ter prvih 20 znakov njegove-
ga priimka in imena. Za enolično označevanje tujcev se
uporabi enotna matična številka tujca (EMŠT). Podatke ene-
ga vira dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da
je v primeru, ko ima ista oseba izplačila različnih vrst, po-
trebno izpolniti ustrezno število zapisov.

3.3 Zaradi kontrole zajetih podatkov je potrebno zbra-
nim podatkom dodati ustrezno število zapisov brez identifi-
kacije davčnega zavezanca (naslednja polja se pustijo praz-
na: številka davčnega zavezanca in priimek-ime davčnega
zavezanca ter šifra izpostave pristojnega davčnega urada). V
tak zapis se v okviru vsakega izplačevalca vpiše za posamez-
no vrsto dohodka in obveznosti seštevke zneskov vseh indi-
vidualnih zapisov.

3.4 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov

3.4.1 Tabelarični prikaz podatkov

3.4.1.1 Tabela individualnih podatkov
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Če je podatek prepovedan, je v polju zneska obvezno
vrednost 0 (nič).

3.4.1.2 Tabela zbirnih podatkov

3.4.2 Žiro račun izplačevalca
Žiro račun mora ustrezati naslednji shemi:
– operativna številka sedeža 5 znakov
– temeljni račun 3 znaki
– individualna partija 7 znakov, desno poravnano z vo-

dilnimi ničlami
3.4.3 Šifre izpostav davčnih uradov:

1101 Ajdovščina 1022 Lendava 0943 Radlje ob Dravi
0302 Brežice 0823 Litija 0744 Radovljica
0403 Celje 0824 Ljubljana-Bežigrad 0945 Ravne na Koroškem
0804 Cerknica 0825 Ljubljana-Center 0546 Ribnica
1205 Črnomelj 0826 Ljubljana-Moste-Polje 0347 Sevnica
0806 Domžale 0827 Ljubljana-Šiška 0648 Sežana
0907 Dravograd 0828 Ljubljana-Vič-Rudnik 0949 Slovenj Gradec
1008 Gornja Radgona 1029 Ljutomer 0950 Slovenska Bistrica
0809 Grosuplje 0830 Logatec 0451 Slovenske Konjice
1510 Hrastnik 0964 Maribor 0452 Šentjur pri Celju
1111 Idrija 0965 Pesnica 0753 Škofja Loka
1312 Ilirska Bistrica 0968 Ruše 0454 Šmarje pri Jelšah
0613 Izola 1234 Metlika 1155 Tolmin
0714 Jesenice 1635 Mozirje 1556 Trbovlje
0815 Kamnik 1036 Murska Sobota 1257 Trebnje
0516 Kočevje 1137 Nova Gorica 0758 Tržič
0617 Koper 1238 Novo mesto 1659 Velenje
0718 Kranj 1439 Ormož 0860 Vrhnika
0319 Krško 0640 Lucija 1561 Zagorje ob Savi
0420 Laško 1341 Postojna 0462 Žalec
0921 Lenart 1442 Ptuj 0099 neznana

3.4.4 Tabela vrst dohodkov in obveznosti prikazuje
vrste dohodkov in obveznosti ter določa način izpolnjevanja
posameznih polj izpisa glede na vrsto dohodka oziroma ob-
veznosti.

V posamezni vrstici seznama se obvezno izpolni prvih
8 polj. V vrsticah seštevkov mora biti polje EMŠO prazno.
Izpolnjevanje ostalih polj je odvisno od vrste dohodka.

Pomen znakov v tabeli:

x – podatek je obvezen,

y – podatek je obvezen, vendar se dopušča,

da ima vrednost 0,

prazno – podatek je prepovedan.

Opomba: za zavezance, poslane na delo v tujino na
podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Slove-
niji, se pošljejo podatki o skupnem bruto znesku plače, ki bi
jo delavci prejeli za enaka dela v Republiki Sloveniji. Akon-
tacija dohodnine v Republiki Sloveniji je razlika med obra-
čunanim davkom od osebnega prejemka od plače, ki pred-
stavlja osnovo po 16. členu zakona o dohodnini in
sorazmernim delom v tujini plačanega davka, ki odpade na
to plačo. Če mesečno ni bil izvršen obračun in poračun
davka od osebnih prejemkov, se pošlje podatek o akontaciji
dohodnine plačane v tujini, to je podatek o sorazmernem
delu v tujini plačanega davka, ki odpade na plačo, ki pred-
stavlja osnovo za davek od osebnih prejemkov.

V primeru, da so plače navedenih delavcev že dejansko
obdavčene v državi, s katero je Republika Slovenija oziroma
SFRJ sklenila sporazum (pogodbo) o izogibanju dvojnemu
obdavčenju dohodka, so le-te oproščene plačila davka v
Sloveniji, zato se za te delavce ne pošlje niti podatka o plači,
ki jo kot osnovo za obdavčitev opredeljuje 16. člen zakona o
dohodnini.

Za zavezanca, ki je prejel jubilejno nagrado, odpravni-
no ob upokojitvi ali solidarnostno pomoč v višini, ki je
presegla znesek, določen z uredbo o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju
davčne osnove priznavajo kot odhodek (Ur. l. RS, št. 72/93,
43/94, 62/94 in 7/95), se pod znesek jubilejne nagrade, od-
pravnine ob upokojitvi ali solidarnostne pomoči piše le razli-
ka prejemka nad višino, določeno z omenjeno uredbo.

4. Izgled obvestila o celoletnih dohodkih in obvezno-
stih, ki ga mora delavcu oziroma prejemniku dohodka ob-
vezno izročiti izplačevalec dohodkov:

Opomba: v to tabelo se obvezno vpišejo oznake vrst
dohodkov (dvomestna števila) iz tabel vrst dohodkov in
obveznosti!

Podatki v izpisu morajo biti identični podatkom, ki jih
izplačevalec posreduje davčnemu organu.

Za delavce, ki so bili poslani na delo v tujino na podlagi
delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se
izpišejo podatki o akontaciji dohodnine v ustrezno rubriko
skladno z navodilom pod opombo pri točki 3.4.4 te odredbe.

5. Izgled računalniškega zapisa, poslanega na računal-
niškem mediju:
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6. Podatki se pošljejo oziroma dostavijo izpostavi pri-
stojnega davčnega urada, na območju katerega ima izplače-
valec sedež.

Izplačevalci ostalih nadomestil (oznaka 15), izplačanih
iz proračunskih sredstev in sredstev skladov:

– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,

– Ministrstvo za zdravstvo,

– Ministrstvo za obrambo,

– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

– Zavod za zaposlovanje,

morajo podatke poslati neposredno Glavnemu uradu
Davčne uprave Republike Slovenije na naslov:

RRC - Računalniške storitve d.d., Ljubljana, Jadran-
ska 21.

Na isti naslov pošljejo podatke tudi organizacije, ki
imajo koncesijo za posredovanje dela študentom in dijakom
(oznaka 20).

V primerih statusnih sprememb pravnih oseb zaradi
združitve z drugo pravno osebo (pripojitve, spojitve) in
preoblikovanja, predloži podatke o izplačilih zavezancem za
dohodnino ustrezni pravni naslednik.

Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega
nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravi-
telj.

V primerih prenehanja pravne osebe iz drugih razlo-
gov, pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri

se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija v
roku enega meseca po prenehanju.

Izplačevalci, ki niso izplačevali prejemkov fizičnim ose-
bam, morajo o tem predložiti davčnemu organu pisno izjavo.

Podatki se pošljejo tako davčnemu organu kot zavezan-
cem najkasneje do 31. 1. 1997.

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

Št. 416-48/96
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

4111.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) in zadnjega odstavka
166. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
18/96) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o določitvi števila obrokov akontacij za davek

od dohodkov iz dejavnosti
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1. člen

S to odredbo se določajo merila za določitev števila
obrokov akontacije za davek od dohodkov iz dejavnosti, ki
ga plačujejo davčni zavezanci, katerim se davek iz dejavno-
sti odmeri na podlagi davčne napovedi.

2. člen

Zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti, katerim
je davek odmerjen na podlagi letne napovedi za davek od
dohodkov iz dejavnosti, plačujejo obroke na naslednji način:

– če znesek letne akontacije davka ne presega 50.000
tolarjev, plačujejo davek v dveh polletnih obrokih,

– če znaša letna akontacija davka več kot 50.000 tolar-
jev in ne presega 100.000 tolarjev, plačujejo davek v štirih
trimesečnih obrokih,

– če letna akontacija davka presega 100.000 tolarjev,
plačujejo davek mesečno.

3. člen

Ta odredba začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 416-108/96
Ljubljana, dne 16. decembra 1996.

Mitja Gaspari l. r
Minister

 za finance

4112.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 in 29/95) in na podlagi zadnjega odstavka
206. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
18/96) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o merilih za določitev števila obrokov akontacije davka

od dobička pravnih oseb

1. člen

S to odredbo se določajo merila za določitev števila
obrokov akontacije davka od dobička pravnih oseb, ki jih
plačuje davčni zavezanec v tekočem letu v mesečnih ali
trimesečnih obrokih sorazmerno z višino davčne osnove po
zadnjem obračunu davka.

2. člen

Zavezanci za davek od dobička pravnih oseb plačujejo
obroke akontacije na naslednji način:

– če letni znesek akontacije presega 50.000 tolarjev,
plačujejo akontacijo v mesečnih obrokih;

– če letni znesek akontacije ne presega 50.000 tolarjev,
plačujejo akontacijo v trimesečnih obrokih.

3. člen

Mesečni obroki akontacije se plačujejo do desetega dne
v mesecu, ki sledi mesecu za katerega se plačujejo.

Trimesečni obroki akontacije se plačujejo do desetega
dne v mesecu, ki sledi trimesečju za katerega se plačujejo.

4. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 416 -119/96
Ljubljana, dne 17. decembra 1996.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

4113.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) in 163. člena zakona
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) izdaja mini-
ster za finance

O D R E D B O
o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S to odredbo se določajo vrste in način vodenja poslov-
nih knjig in evidenc, ki so jih dolžni voditi zasebniki, ki
opravljajo dejavnost in so vpisani v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: zavezanci).

Poslovne knjige oziroma evidence vodijo, ne glede na
določbe prejšnjega odstavka, tudi zavezanci, ki dosegajo
dohodke z naslednjo dejavnostjo:

– z rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma
pridelano krmo, ribolovom ter gojenjem rib in školjk,

– s trsničarstvom, drevesničarstvom, proizvodnjo vrt-
nin, cvetja in gob,

– z opravljanjem kmetijskih storitev drugim s kmetij-
sko mehanizacijo, če ni z zakonom ali to odredbo drugače
določeno.

Glede sistema vodenja poslovnih knjig, sestavljanja in
predlaganja letnih poročil, vodenja poslovnih knjig in evi-
denc, knjigovodskih listin, amortizacije, revalorizacije, po-
pisov, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil ter prehod-
nih in končnih določb, se za zavezance iz prvega in drugega
odstavka tega člena uporabljata pravilnik o vodenju poslov-
nih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega
podjetnika posameznika (Uradni list RS, št. 5/95) in ta odred-
ba.

Zavezanci morajo pri vodenju poslovnih knjig in se-
stavljanju letnih poročil upoštevati kodeks računovodskih
načel.

2. člen

Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko vodijo za-
vezanci, ki opravljajo kulturno, raziskovalno, izobraževalno,
novinarsko, športno ter versko dejavnost, zavezanci, ki izde-
lujejo izdelke domače in umetne obrti, čebelarji, zavezanci,
ki sprejemajo goste na prenočevanje v gospodinjstvu in v
kmečkem gospodarstvu (kmečki turizem), zavezanci, ki
opravljajo prevoz oseb s plovnimi objekti in avtotaksijem,
kočijaži, zavezanci, ki opravljajo kmetijske storitve s kmetij-
sko mehanizacijo, evidenco prejetih in izdanih knjigovod-
skih listin (v nadaljnjem besedilu: evidenca).

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se
zavezancem, ki se ukvarjajo z domačo in umetno obrtjo, z
rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma pridela-
no krmo, ter zavezancem, ki poslujejo izključno z eno prav-
no osebo, prihodki in odhodki lahko ugotavljajo na podlagi
evidence, ki jo vodi ta pravna oseba.

3. člen

Zavezanci, ki so dolžni voditi poslovne knjige in evi-
dence po drugih predpisih, so dolžni le-te voditi tudi za
potrebe kontrole in odmere davkov ter drugih obveznosti.

Zavezanci za davek iz dejavnosti, katerim se dobiček
ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo
skladno z drugim in tretjim odstavkom 4. člena te odredbe
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voditi evidence o doseženih prihodkih pri fizičnih osebah in
pri tujih pravnih ali fizičnih osebah.

Zavezanci, ki kot fizične osebe opravljajo menjalniške
posle, so dolžni voditi evidenco denarnih sredstev na način,
kot to velja za pravne osebe.

Zavezanci, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko de-
javnost, so dolžni voditi tudi evidenco nabave in porabe
pijač in živil.

II. EVIDENCA PREJETIH IN IZDANIH
KNJIGOVODSKIH LISTIN

4. člen

Zavezanci iz prvega odstavka 2. člena te odredbe vodi-
jo evidenco, v katero vpisujejo vse prejete in izdane knjigo-
vodske listine.

Evidenca mora vsebovati poleg zaporedne številke li-
stine še najmanj datum vpisa in vsebino poslovnega dogod-
ka, ki ga listina dokazuje (ločeno prihodki in odhodki ter
drugi poslovni dogodki).

Evidenca se vodi kronološko. Z zaporedno številko, v
katero je listina vpisana v evidenco, je zavezanec dolžan
označiti tudi listino in jo v takem vrstnem redu priložiti
evidenci.

5. člen

Za knjigovodsko listino iz 4. člena te odredbe se šteje
listina, ki izpričuje poslovni dogodek in se sestavi praviloma
na kraju in ob času njegovega nastanka.

Evidenca prejetih in izdanih knjigovodskih listin se
zaključuje s stanjem na dan 31. december, v primeru prene-
hanja opravljanja dejavnosti oziroma statusne spremembe pa
z dnem takšne spremembe.

Knjigovodske listine so podlaga za vnašanje podatkov
v obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejav-
nosti.

III. EVIDENCA NABAVE IN PORABE
PIJAČ IN ŽIVIL

6. člen

Evidenco nabave in porabe pijač in živil so dolžni
voditi zavezanci, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko de-
javnost.

Dokument, na katerem se vodi evidenca iz prejšnjega
odstavka, mora biti overjen z žigom zavezanca.

7. člen

Evidenca nabave in porabe pijač mora biti dnevno vo-
dena in mora zagotavljati naslednje podatke:

– nazive po vrstah pijač glede na ceno in mersko enoto,
– zaporedno številko knjiženja,
– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigo-

vodske listine o nabavi,
– količino vsakokratne nabave,
– nabavno in prodajno ceno z označbo datumov spre-

membe cen,
– datum in količino vsakodnevne porabe v merskih eno-

tah.
Šteje se, da je pijača porabljena takrat, ko zavezanec

enoto izprazni.
Iz evidence mora biti razvidno začetno stanje na dan

1. januarja, vsakodnevno stanje in končno stanje na dan
31. decembra.

8. člen
Evidenca nabave in porabe živil se vodi samo po na-

bavni vrednosti in mora vsebovati naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigo-

vodske listine o nabavi,
– nabavno vrednost iz knjigovodske listine.
Poraba živil se ugotavlja mesečno na podlagi popisa

zalog, podatki pa morajo biti vpisani v evidenco v osmih
dneh po preteku meseca oziroma leta.

Evidenci nabave in porabe pijač in živil morata biti
stalno v gostinskem obratu. Zavezanec mora zagotoviti, da
so evidence dostopne, tudi ko sam ni prisoten v gostinskem
obratu.

Stroški porabe živil in pijač se ugotavljajo mesečno na
način, določen s pravilnikom o vodenju poslovnih knjig in
sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika po-
sameznika.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

9. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati
odredba o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah
(Uradni list RS, št. 15/95).

10. člen

Ta odredba začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 402-13/95
Ljubljana, dne 16. decembra 1996.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

4114.
Na podlagi 117. člena zakona o davčnem postopku

(Uradni list RS, št. 18/96) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odločba US in 29/95)
izdaja minister za finance

O D R E D B O
o določitvi zneska davka po odbitku, do katerega

izplačevalec osebnih prejemkov in drugih dohodkov
davka ne plača

1. člen

Znesek davka po odbitku, do katerega izplačevalec
osebnih prejemkov in drugih dohodkov davka med letom ne
plača, znaša 2% povprečne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji predpreteklega meseca.

2. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati
odredba o določitvi zneska davka po odbitku, do katerega
izplačevalec osebnih prejemkov in drugih dohodkov davka
ne plača (Uradni list RS, št. 19/94).

3. člen

Ta odredba začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 416-105/96
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

 za finance
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4115.

Na podlagi prvega odstavka 115. člena zakona o davč-

nem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) in 99. člena zakona

o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)

izdaja minister za finance

O D R E D B O
o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih

dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev
davčnemu organu

1. člen

S to odredbo se določi vsebina obrazcev za obračun

davkov po odbitku in drugih dajatev ter način in roki za

predlaganje obrazcev davčnemu organu.

2. člen

Izplačevalci osebnih prejemkov in drugih dohodkov so

dolžni predložiti davčnemu organu podatke o obračunu dav-

ka po odbitku in drugih dajatev na obrazcih REK-1, REK-1a

in REK-1b za obračun davkov in prispevkov od plač, nado-

mestil plač in drugih osebnih prejemkov iz delovnega raz-

merja ter drugih nadomestil in REK-2 za obračun davkov od

drugih prejemkov in dohodkov v skladu z navodilom za

izpolnjevanje obrazcev v prilogi, ki so sestavni del te odred-

be.

Podatke na obrazcih REK predložijo izplačevalci do-

hodkov davčnemu organu na dan izplačila dohodkov.

3. člen

Ne glede na določbo prejšnjega člena, se za obračun

davka in prispevkov od plač ter drugih prispevkov po odbit-

ku (obrazec REK-1) pri fizičnih osebah štejejo plačilne liste,

ki so jih za te osebe dolžne dostavljati davčnemu organu po

prvem odstavku 16. člena zakona o prispevkih za socialno

varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in 34/96) in obračun pri-

spevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki

nimajo plač in so jih dolžni dostavljati davčnemu organu po

drugem odstavku 16. člena prej navedenega zakona.

4. člen

Podatki se pošiljajo na obrazcih ali na magnetnih medi-

jih (PC diskete). Navodilo za predložitev podatkov v raču-

nalniški obliki je v prilogi in je sestavni del te odredbe.

5. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati

določba 3. člena odredbe o dajanju podatkov za vodenje

davčne evidence o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju

davkov za pravne osebe (Uradni list RS, št. 26/96).

6. člen

Ta odredba začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 416-116/96

Ljubljana, dne 17. decembra 1996.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV REK-1,
REK-1a, REK-1b IN REK-2

REK-1
Posamezni zneski se vpisujejo v tolarjih s stotini.
Podatke na tem obrazcu predlagajo davčnemu organu

vse pravne osebe, ki izplačujejo osebne prejemke in drugi
izplačevalci osebnih prejemkov, razen fizičnih oseb (v nada-
ljevanju: izplačevalci). Davčni zavezanec predloži obrazec
davčnemu organu, pri katerem je vpisan v davčni register
tudi, če je izplačilo izvršeno preko posebnega računa dela
pravne osebe ali delov drugih izplačevalcev.

Davčnemu organu se za vsako vrsto izplačila dostavi
samostojen obrazec, ne glede na to, da so različni osebni
prejemki izplačani istočasno, npr.: samostojen obrazec za
plače in nadomestila plač, samostojen obrazec za regres,
samostojen obrazec za jubilejne nagrade in druge osebne
prejemke iz delovnega razmerja. Obrazci se davčnemu orga-
nu dostavijo na dan izplačila osebnih prejemkov.

V primeru izplačil osebnih prejemkov v več delih za
posamezni mesec in v primeru izplačil preko posebnih raču-
nov podružnic gospodarskih subjektov, posebnih računov
delov zavodov ter drugih posebnih računov izplačevalcev
(zavarovalnic ipd.), se podatki v obrazcu izkazujejo kumula-
tivno na nivoju davčnega zavezanca za vsak mesec in tudi
predlagajo pri vsakem izplačilu kumulativno.

V stolpec “obračunani” vpišejo podatek le tisti izplače-
valci oziroma se vpiše podatke v tistih primerih, za katere je
v tem navodilu to izrecno določeno, ostali pa vpisujejo po-
datke v stolpec “za plačilo”.

Podatki za izplačilo plač in nadomestil plač, ki se izpla-
čajo v mesecu januarju 1997 in se nanašajo na plače za leto
1996, se lahko predlagajo še na obrazcu, predpisanem z
odredbo o dajanju podatkov za vodenje davčne evidence o
odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov za pravne
osebe (Uradni list RS, št. 26/96).

(1) – naziv izplačevalca
(2) – naslov izplačevalca
(3) – vpiše se vrsta izplačila, npr.: plače in nadomestila

plač, druge osebne prejemke iz delovnega razmerja kot so
regres, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidar-
nostne pomoči, odpravnine po zakonu o gospodarskih druž-
bah ipd.

(4) – vpiše se mesec, na katerega se izplačilo nanaša.
Še se mesečna plača izplačuje v več delih, je potrebno

na obrazcu označiti, na kateri del mesečnega izplačila se to
izplačilo nanaša, npr.: pri plači za mesec december, izplačani
v treh delih, se vpiše za prvi del dec96/1, za drugi del
dec96/2, za tretji del pa dec96/3.

Opisani način velja tudi v primeru, kadar izplačevalec
ne izplača plač in nadomestil plač vsem zaposlenim delav-
cem hkrati, ampak ima za posamezne skupine delavcev do-
ločene različne plačilne dneve.

V primeru izplačil poračuna plač in nadomestil plač za
več mesecev, izplačevalec v skladu s tretjim odstavkom 18.
člena zakona o dohodnini obračuna davek od celotnega po-
računa po povprečni stopnji od rednega enomesečnega pre-
jemka in ga predloži na obrazcu kot del plače, in sicer za
mesec, ki je bil osnova za izračun povprečne stopnje.

V primerih izplačil po sodnih odločbah oziroma po
drugih podlagah, ki se nanašajo tudi na pretekla leta, se za
tekoče leto predložijo obrazci kot poračuni na prej opisan
način, za izplačilo za pretekla leta pa se izdela samostojen
obrazec z oznako obdobja, na katerega se izplačilo nanaša
(npr.: maj 1991-1995).
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(5) – vpiše se datum izplačila, npr.: 5. 12. 1996

(6) – vpiše se davčna številka izplačevalca in njegova
matična čtevilka

(7) – vpiše se žiro račun pravne osebe

(8) – vpiše se dejansko število zaposlenih delavcev po
stanju na dan prvega v mesecu, za katerega se plača izplaču-
je, ne glede na to, če se je število zaposlenih v tem mesecu,
po tem datumu, spremenilo.

Upoštevajo se tudi delavci, ki so zaposleni manj kot
polni delovni čas

(9) – vpiše se neto izplačilo plač (plače in vsa nadome-
stila plač, ne glede na to, ali bremenijo pravno osebo oziro-
ma jih pravnim osebam povrnejo proračun in zavodi) in
drugih osebnih prejemkov

(10) – osnova I a)

Vpiše se osnova za obračun prispevkov delojemalcev
od plač in nadomestil plač, ki bremenijo pravno osebo (npr.:
boleznine do 30 dni) in tistih nadomestil plač, ki se refundi-
rajo oziroma, ki jih pravnim osebam povrnejo proračun in
zavodi. Podatek vpišejo izplačevalci, razen invalidskih pod-
jetij oziroma zavodov in drugih organizacij za zaposlovanje
invalidov (v nadaljevanju: invalidska podjetja).

(11) – osnova I b)

Vpiše se osnova za obračun prispevkov delojemalcev
od plač in nadomestil plač, ki jih izplačujejo invalidska
podjetja. Invalidska podjetja prispevke delojemalcev za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavaro-
vanje ter porodniško varstvo samo obračunajo, vendar jih ne
plačajo in jih kot odstopljena sredstva porabijo za materialni
razvoj podjetja. Zato se prispevki, ki se ne vplačajo na vpla-
čilne račune, prikažejo samo v stolpcu “obračunani”.

Obračuna in dejansko plača pa se le prispevek za zapo-
slovanje.

(12) – osnova II

Vpiše se osnova za prispevke od nadomestila plače po
predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja (“de-
lovni invalidi”), ki je sicer že vključena v podatek pod zapo-
redno številko (10) ali (11). Od te osnove se prispevki za
socialno varnost le obračunajo (fiktivno obračunani prispev-
ki) z namenom ugotovitve osnove za davek od osebnih pre-
jemkov. Podatki se vpišejo samo v stolpec “obračunani”.

(13) – osnova III

Vpiše se osnova za prispevke za socialno varnost v
primeru neplačane odsotnosti z dela, od katere se obračunajo
in plačajo prispevki za socialno varnost, razen prispevka za
zaposlovanje, ki ga za te primere ni potrebno obračunati in
plačati.

(14) – osnova IV

Vpiše se seštevek osnov za davek od osebnih prejem-
kov, ki jih zaradi obračuna in plačila akontacije dohodnine
ugotovi izplačevalec za vsakega posameznega zaposlenega.

(15) – osnova IV a)

Vpiše se podatek za prejemke v obliki bonitet in stimu-
lacij, ki se v posameznem mesecu vštevajo v osnovo za
davek od osebnih prejemkov in tako povečujejo le osnovo za
davek od plač, ne pa tudi osnovo za prispevke za socialno
varnost.

(16) – osnova IV b)

Vpiše se podatek o višini povračil stroškov v zvezi z
delom, ki so izplačani nad višino, določeno z uredbo o višini
povračil stročkov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se
pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (v
nadaljevanju: stroški nad uredbo vlade), ki povečujejo le

osnovo za davek od plač, ne pa tudi osnove za prispevke za
socialno varnost.

(17) – osnova V
Vpiše se osnova za obračun davka od drugih osebnih

prejemkov, od katerih se davek obračunava po povprečni
stopnji davka od rednega enomesečnega prejemka kot so
npr.: regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob
upokojitvi, solidarnostne pomoči, izplačila na osnovi konku-
renčne klavzule, odpravnine po zakonu o gospodarskih druž-
bah, odškodnine za neizkoriščen dopust ter druga izplačila,
določena v kolektivnih pogodbah oziroma aktih izplačeval-
ca.

Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in enkrat-
ne solidarnostne pomoči se vštevajo v osnovo za davek v
delu, izplačanem nad višino, določeno z uredbo vlade.

(18) – osnova VI a)
Vpiše se plača in nadomestilo plače, ki bremeni deloda-

jalca. Podatka ne vpišejo invalidska podjetja.
Vpišejo se tudi nadomestila plač pripravnikom, ki jih

delodajalcu povrne Zavod za zaposlovanje (za razliko od
ostalih nadomestil, ki se povrnejo za primer odsotnosti z dela
in se zato ne vštevajo v osnovo).

V primeru neplačane odsotnosti z dela se plačajo pri-
spevki delodajalca: prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za porodniško
varstvo, ne plačata pa se prispevek delodajalca za zaposlova-
nje in prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Pri osnovah za prispevke delodajalcev ni posebej nave-
dena osnova za prispevke od nadomestil po predpisih za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot tudi ne osnova za
neplačano odsotnost z dela, kot je to ločeno prikazano pri
prispevkih za delojemalce. Ne glede na to pa je te osnove
potrebno upoštevati tudi pri obračunu in plačilu prispevkov
delodajalcev, in sicer tako, kot je to navedeno pri prispevkih
delojemalcev oziroma pri prispevkih delodajalcev.

(19) – osnova VI b)
Vpiše se osnova za obračun prispevkov delodajalcev.
Invalidska podjetja so dolžna prispevke delodajalcev za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno za-
varovanje ter porodniško varstvo samo obračunati, vendar
jih ne plačajo in jih kot odstopljena sredstva porabijo za
materialni razvoj podjetja. Zato se prispevki delodajalcev pri
teh podjetjih vpišejo samo v stolpcu “obračunani”.

Prispevek delodajalca za zaposlovanje pa so dolžna
invalidska podjetja obračunati in ga dejansko vplačati na
določen vplačilni račun.

Tudi za invalidska podjetja pri osnovah za prispevke
delodajalcev ni posebej navedena osnova za prispevke od
nadomestil po predpisih za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje kot tudi ne osnova za neplačano odsotnost z dela,
kot je to ločeno prikazano pri prispevkih za delojemalce. Ne
glede na to pa je tudi pri teh podjetjih te osnove potrebno
upoštevati pri obračunu in plačilu prispevkov delodajalcev,
in sicer tako, kot je to navedeno pri prispevkih delojemalcev
oziroma prispevkov delodajalcev.

(36) – osnova VII
Pod zaporedne številke od (37) do (41) se vpišejo osno-

ve za obračun prispevkov za zavarovalno dobo s poveča-
njem.

V te osnove se poleg plač in nadomestil plač vštevajo
tudi tista nadomestila plač, ki ne bremenijo delodajalca, za
razliko od osnove za ostale prispevke delodajalcev, ki se ne
plačujejo od nadomestil plač, katere delodajalcem povrnejo
proračun in zavodi.
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REK-1a
Posamezni zneski se vpisujejo v tolarjih s stotini.
Pravne osebe za delavce, ki imajo sklenjeno delovno

razmerje v državi, plačo pa dosegajo z delom v tujini (“deta-
širani delavci”), ob izplačilu plač in drugih osebnih prejem-
kov tem delavcem predložijo obrazec REK-1a.

Podatki za delavce, ki se vpišejo v REK-1a, se ne
vključujejo v obrazec REK-1.

Za izpolnjevanje tega obrazca se smiselno uporabljajo
navodila za izpolnjevanje obrazca REK-1, razen v delu, ki je
v nadaljevanju tega navodila drugače določen, in sicer:

(60) – osnova I
S predpisi, ki določajo obveznost plačila prispevkov za

socialno varnost, je kot osnova za obračunavanje prispevkov
za delavce, ki so v delovnem razmerju pri domačem izplače-
valcu plače in so razporejeni na delo v tujino, določena
plača, od katere se po posebnem zakonu plačuje davek od
osebnih prejemkov.

(63) – osnova IV
Zakon o dohodnini v drugi alinei prvega odstavka 16.

člena določa osnovo za davek od osebnih prejemkov, in
sicer tako, da se kot osnova za davek od osebnih prejemkov
čteje plača, dosežena z delom v tujini na podlagi delovnega
razmerja, sklenjenega v državi, v višini plače za enaka dela v
državi, zmanjšana za plačane obvezne prispevke za socialno
varnost, če ni s sporazumom o izogibanju dvojnemu obdav-
čenju drugače določeno.

REK – 1b
Posamezni zneski se vpisujejo v tolarjih s stotini.
Podatke na tem obrazcu predlagajo davčnemu organu

izplačevalci pokojnin, nadomestil plač in drugih nadomestil
ter drugih prejemkov, izplačanih iz proračunskih sredstev,
skladov in sredstev zavodov. Ti izplačevalci so: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravstvo,
Ministrstvo za obrambo, Zavod za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije in Zavod za zaposlovanje. Ta obrazec je name-
njen le za izkazovanje podatkov o izplačilih, kadar jih
navedene osebe izplačujejo upravičencem iz naslova obvez-
nega zavarovanja za socialno varnost in v drugih primerih,
ne pa za izkazovanje podatkov o izplačilih svojim zaposle-
nim delavcem, saj se le-ti vključijo v REK-1.

Navedeni izplačevalci nadomestil plač predložijo po-
datke na tem obrazcu le v primerih, kadar jih izplačujejo
fizičnim osebam neposredno. Kadar pravnim osebam le po-
vrnejo že izplačana nadomestila plač za čas odsotnosti z
dela, pa za te primere obrazca ne predložijo oziroma podat-
kov o teh nadomestilih ne vključijo v obrazec REK-1b.

Zaradi specifično določenih vrst prispevkov, njihovih
osnov in stopenj ter vplačilnih računov, v obrazcu niso nave-
dene posamezne osnove in vrste prispevkov, ampak jih zave-
zanci vpišejo sami, in sicer po vrstah, osnovah in stopnjah.

Podatek v stolpec “obračunani” vpiše Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje pri izplačilu pokojnin.

REK – 2
Posamezni zneski se vpisujejo v tolarjih s stotini.
Obrazec predlagajo izplačevalci, in sicer pravne osebe

in zasebniki. Pravne osebe vpišejo podatke o davkih in pri-
spevkih pod zaporednimi Številkami od 163 do 170, zaseb-
niki pa od 171 do 178.

Davčnemu organu se za vsako vrsto izplačila dostavi
samostojen obrazec, ne glede na to, da so različni osebni

prejemki izplačani istočasno. Davčnemu organu se obrazec
predloži tudi v primeru, če je davčna osnova od osebnih
prejemkov enaka nič, npr.: pri izplačilih prejemkov učencem
in študentom, prejetih preko študentskih ali mladinskih orga-
nizacij zaradi možnosti uveljavljanja predpisanih zmanjšanj
osnove.

Pravne osebe plačujejo obveznosti neposredno na vpla-
čilne račune v skladu z odredbo o računih ter načinu vplače-
vanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list
RS, št. 81/94), zasebniki pa na prehodni račun po izpostavah
davčnih uradov.

(153) – vrsta izplačila

Vpiše se npr.:

– prejemke, dosežene na podlagi pogodb o delu, delo-
vršne pogodbe oziroma od prevzema in opravljanja storitev
in poslov na drugi podlagi,

– druge prejemke, vključno z nagradami in podobnimi
prejemki,

– prejemke učencev in študentov, prejete preko štu-
dentskih ali mladinskih organizacij,

– posamezne prejemke kot dohodke iz dejavnosti (53.
in 54. člen zakona o dohodnini),

– dohodke, dosežene z udeležbo pri dobičku v RS,

– obresti na dana posojila,

– dohodke, dosežene z oddajanjem v najem,

– dohodke, dosežene z oddajanjem v najem po skrbni-
ku za posebne primere,

– dohodke iz avtorskih pravic,

– dohodke iz izumov, znakov razlikovanja in tehničnih
izboljčav.

(156) – številka računa

Vpiče se številka žiro računa pravne osebe oziroma
računa zasebnika.

(157) – število oseb

Vpiče se število oseb, katerim se izplačujejo prejemki
oziroma dohodki, ki so vključeni v tem obrazcu.

(162) – prejemki oziroma dohodki, ko se davek do
višine 2% ne plača.

V skladu z odredbo o določitvi zneska davka po odbit-
ku, do katerega izplačevalec osebnih prejemkov in drugih
dohodkov davka ne plača (Uradni list RS, št. 19/94) izplače-
valec osebnih prejemkov in drugih dohodkov ne plača davka
po odbitku do višine 2% povprečne plače zaposlenih v RS
predpreteklega meseca. Podatke o tovrstnih izplačilih se vpi-
še pod to zaporedno številko, ker v teh primerih niso izkaza-
ni zneski za plačilo davka kot pri ostalih izplačilih, vpiše pa
se podatek o normiranih stroških in sicer pod zaporedno
številko (160). Pod zaporedne števlike (159) in (161) pa se
podatki o teh izplačilih ne vpišejo, prav tako pa se ne vpiše
podatka v stolpec “za plačilo”.

V primeru, da izplačevalec tudi od teh prejemkov ozi-
roma dohodkov obračuna in plača davek, potem se podatki
vpisujejo kot pri ostalih izplačilih.

Izplačevalec se lahko odloči sam, ali za te primere
predloži obrazec REK-2 ob izplačilu teh prejemkov, ali pa
podatek o teh izplačilih vključi v prvi naslednji obrazec
REK-2, v katerem bo za istovrstne prejemke oziroma dohod-
ke izkazal tudi znesek davka za plačilo.

(166) in (174) – če redni davčni zavezanec (RZ) za
prometni davek plačuje prometni davek z redno 15-dnevno
akontacijo, vpiše v kvadrat poleg besedila “4. prometni da-
vek” črki “RZ”, v nasprotnem primeru pa se v kvadrat ne
vpiše ničesar.
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4116.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,

št. 67/94, 20/95 – odl. US 29/95) in 105. ter 120. člena

zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) izda-

ja minister za finance

O D R E D B O
o obrazcih napovedi za odmero dohodnine za leto 1996,
davka od dohodkov iz dejavnosti, davka od dobička iz
kapitala, davka od dohodkov iz premoženja, davka od
premoženja, davka na dediščine in darila ter davka na

promet nepremičnin

1. člen

Zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini (Urad-

ni list RS, št. 71/93, 2/94 – popr., 7/95 in 44/96), davek od

dohodkov iz dejavnosti, davek od dobička iz kapitala in

davek od dohodkov iz premoženja kot podvrst dohodnine

vložijo napoved za odmero dohodnine in navedene davke na

obrazcih, ki so sestavni del te odredbe pod točko I.

Priloge, navedene na zadnji strani obrazca za napoved

davka od dohodkov iz dejavnosti, so obvezni sestavni del

napovedi.

2. člen

Zavezanci za davek od premoženja in davek na dedišči-

ne in darila po zakonu o davkih občanov (Uradni list SRS, št.

36/88, 8/89 in Uradni list RS, št. 48/90 in 7/93) vložijo

napoved za odmero davka od premoženja in davka na de-

diščine in darila na obrazcih, ki so sestavni del te odredbe

pod točko II.

3. člen

Zavezanci za davek na promet nepremičnin (Uradni list

RS, št. 47/90) vložijo napoved za odmero davka na promet

nepremičnin na obrazcu, ki je sestavni del te odredbe pod

točko III.

4. člen

Z dnem ko začne veljati ta odredba, preneha veljati

odredba o obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov

iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 82/94).

5. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-120/96

Ljubljana, dne 18. decembra 1996.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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4117.

Na podlagi drugega odstavka 60.a člena zakona o do-
hodnini (Uradni list RS, št. 71/93, p. 2/94, 7/95 14/96 –
odločba US in 44/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni
list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) izdaja
minister za finance

O D R E D B O
o načinu valorizacije vrednosti vrednostnih papirjev

in deležev v kapitalu pri davku od dobička iz kapitala

1. člen

Ta odredba določa način valorizacije vrednosti vred-
nostnih papirjev in deležev v kapitalu od dneva pridobitve
do dneva prodaje s koeficientom rasti cen na drobno v Re-
publiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije v primeru, če je bila prodaja izvršena po poteku
šestih mesecev od dneva pridobitve.

2. člen

Koeficient rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji se
ugotovi na podlagi mesečnega indeksa rasti cen na drobno
po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

3. člen

Pri določitvi koeficienta rasti cen na drobno se upošte-
va število dni posedovanja vrednostnega papirja ali deleža v
kapitalu v mesecu pridobitve in v mesecu prodaje, odvisno
od tega, ali je zavezanec vrednostni papir ali delež v kapitalu
posedoval manj kot 15 dni oziroma več kot 15 dni v mesecu.

4118.

Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov (Urad-
ni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90,
8/91 in 7/93) ter na podlagi podatka Statističnega urada
Republike Slovenije izdaja minister za finance Republike
Slovenije

O D R E D B O
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o

davkih občanov za leto 1997

I

Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določe-
ni v 150. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo:

a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1,752,610 5
1,752,610 7,875,838 87,630.60 + 6 nad 1,752,610
7,875,838 14,006,337 455,024.17 + 7 nad 7,875,838

14,006,337 20,129,565 884,159.19 + 8 nad 14,006,337
20,129,565 26,260,063 1,374,017.34 + 9 nad 20,129,565
26,260,063 32,383,291 1,925,762.31 + 10 nad 26,260,063
32,383,291 38,513,790 2,538,085.04 + 11 nad 32,383,291
38,513,790 44,637,017 3,212,439.97 + 12 nad 38,513,790
44,637,017 50,767,518 3,947,227.30 + 13 nad 44,637,017
50,767,518 4,744,192.17 + 14 nad 50,767,518

b) III. dedni red (dedi in babice)

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1,752,610 8
1,752,610 7,875,838 140,208.90 + 9 nad 1,752,610
7,875,838 14,006,337 691,299.43 + 10 nad 7,875,838

14,006,337 20,129,565 1,304,349.39 + 11 nad 14,006,337
20,129,565 26,260,063 1,977,904.31 + 12 nad 20,129,565
26,260,063 32,383,291 2,713,564.20 + 13 nad 26,260,063
32,383,291 38,513,790 3,509,583.71 + 14 nad 32,383,291
38,513,790 44,637,017 4,367,853.57 + 15 nad 38,513,790
44,637,017 50,767,518 5,286,337.66 + 16 nad 44,637,017
50,767,518 6,267,217.66 + 17 nad 50,767,518

c) vse druge

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1,752,610 11
1,752,610 7,875,838 192,787.20 + 13 nad 1,752,610

4. člen

Ta odredba začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 416-100/96
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
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Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

7,875,838 14,006,337 988,806.70 + 15 nad 7,875,838
14,006,337 20,129,565 1,908,381.72 + 17 nad 14,006,337
20,129,565 26,260,063 2,949,330.39 + 19 nad 20,129,565
26,260,063 32,383,291 4,114,125.34 + 21 nad 26,260,063
32,383,291 38,513,790 5,400,002.97 + 23 nad 32,383,291
38,513,790 44,637,017 6,810,017.80 + 25 nad 38,513,790
44,637,017 50,767,518 8,340,824.64 + 27 nad 44,637,017
50,767,518 9,996,059.56 + 30 nad 50,767,518

II

Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu
zakona, se valorizirajo tako, da znašajo za:

a) stavbe

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

916,303 0.10
916,303 5,090,570 916.23 + 0.20 nad 916,303

5,090,570 10,181,138 9,264.72 + 0.30 nad 5,090,570
10,181,138 15,271,708 24,536.43 + 0.45 nad 10,181,138
15,271,708 20,362,276 47,443.90 + 0.65 nad 15,271,708
20,362,276 26,252,791 80,532.69 + 0.85 nad 20,362,276
26,252,791 130,602.07 + 1.00 nad 26,252,791

b) prostore za počitek in rekreacijo

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

916,303 0.20
916,303 5,090,570 1,832.64 + 0.40 nad 916,303

5,090,570 10,181,138 18,529.65 + 0.60 nad 5,090,570
10,181,138 15,271,708 49,073.06 + 0.80 nad 10,181,138
15,271,708 20,362,276 89,797.61 + 1.00 nad 15,271,708
20,362,276 26,252,791 140,703.29 + 1.25 nad 20,362,276
26,252,791 214,334.79 + 1.50 nad 26,252,791

c) poslovne prostore

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

916,303 0.15
916,303 5,090,570 1,374.12 + 0.35 nad 916,303

5,090,570 10,181,138 15,984.46 + 0.55 nad 5,090,570
10,181,138 15,271,708 43,982.49 + 0.75 nad 10,181,138
15,271,708 19,685,957 82,161.84 + 1.00 nad 15,271,708
19,685,957 126,304.38 + 1.25 nad 19,685,957

d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 16,725 SIT, za vsak nadaljni
meter 6,546 SIT.

III

Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo ne plačuje, določena
v 169. členu zakona, se v 1997. letu valorizira tako, da znaša 26,180 SIT.

IV

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repub-
like Slovenije.

Št. 416-114/96
Ljubljana, dne 9. decembra 1996.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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4119.

Na podlagi 45. člena zakona o davčni službi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 18 in 36/96) in 24. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93
in 23/96) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o vsebini in obliki obrazcev prijave za vpis v register

davčnih zavezancev

1. člen

To navodilo določa način dajanja podatkov davčnih
zavezancev za vpis v davčni register ter njihovih sprememb,
izdajo potrdil o vpisu ter dodelitev davčne številke.

2. člen

Predlog za vpis ali spremembo podatkov v davčnem
registru predloži davčni zavezanec na prijavi za vpis v davč-
ni register pri pristojnem davčnem organu.

Prijava za vpis ali za spremembo podatkov v davčnem
registru se izpolni na obrazcih DR-02, DR-03 in DR-04, ki
so sestavni del tega navodila, ali na drugem dokumentu, na
katerem so izpisani vsi podatki vsebovani v navedenih obraz-
cih.

Pri predložitvi podatkov o spremembi izpolni davčni
zavezanec z novimi podatki samo tiste rubrike, ki se spremi-
njajo.

3. člen

Davčni zavezanec lahko predloži podatke za vpis v
davčni register ali za spremembo na magnetnih medijih.

Način predložitve podatkov na magnetnem mediju iz
prejšnjega odstavka predpiše minister za finance.

4. člen

Obrazec DR-02 izpolnijo davčni zavezanci po členih
32. do 34. zakona o davčni službi, to so fizične osebe, ki
imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji
ter fizične osebe, ki nimajo niti začasnega prebivališča v
Republiki Sloveniji pa na njenem območju dosegajo ob-
davčljive dohodke.

5. člen

Obrazec DR-03 izpolnijo davčni zavezanci po 35. čle-
nu zakona o davčni službi, to so samostojni podjetniki ali
druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v
kak drug register ali evidenco.

6. člen

Obrazec DR-04 izpolnjujejo davčni zavezanci po 36. in
37. člena zakona o davčni službi, to so pravne in druge
osebe, ki so subjekti vpisa v sodni ali kak drug register
oziroma evidenco ter tuje pravne osebe, ki nimajo sedeža ali
druge oblike registracije v Republiki Sloveniji.

7. člen

Davčni organ dodeli davčnemu zavezancu davčno šte-
vilko ob predložitvi obrazcev prijave za vpis v davčni regi-
ster, potrdilo o vpisu, na katerem navede njegovo davčno
številko, pa mu izda v osmih dneh.

8. člen

Če davčni urad ugotovi, da predlog za vpis v davčni
register ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, pozove davč-
nega zavezanca, da v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni,
predloži manjkajoče podatke.

9. člen

Izbris davčnega zavezanca iz davčnega registra opravi
davčni organ na podlagi pisne vloge ali po uradni dolžnosti.

10. člen

To navodilo začne veljati 1. januarja 1997.

Št. 416-122/96
Ljubljana, dne 24. decembra 1996.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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4120.

Na podlagi tretjega odstavka 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) in 10. člena zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št 9/96) izdaja minister za zdravstvo

O D R E D B O
o metodah in zahtevah za izdelavo zdravil

1. člen

Ta odredba določa metode in zahteve, po katerih mora-
jo biti izdelana zdravila, ki so v pravnem prometu v Republi-
ki Sloveniji.

2. člen

Zdravila, ki so v pravnem prometu v Republiki Slove-
niji, morajo biti izdelana po metodah in zahtevah evropske
farmakopeje in v skladu z nacionalnim dodatkom k evropski
farmakopeji.

3. člen

Do izida nacionalnega dodatka se v primeru, ko Evrop-
ska farmakopeja ne vsebuje predpisa za izdelavo določenega
zdravila, lahko uporablja Jugoslovanska farmakopeja IV.,
Formule magistrales 79, ter farmakopeje, ki veljajo v drža-
vah, ki imajo organiziran inšpekcijski nadzor izdelave zdra-
vil v skladu z mednarodnimi pogodbami, h katerim je pristo-
pila Republika Slovenija.

4. člen

Farmacevtske substance in droge, ki so v pravnem pro-
metu v Republiki Sloveniji morajo ustrezati monografijam v
evropski farmakopeji in v nacionalnem dodatku k evropski
farmakopeji.

5. člen

Do izida nacionalnega dodatka, se poleg farmacevtskih
substanc in drog, katerih monografije vsebuje evropska far-
makopeja, lahko uporabljajo tudi farmacevtske substance in
droge, ki so priloga k tej odredbi.

6. člen

Ta odredba začne veljati 1. januarja 1997.

SEZNAM FARMACEVTSKIH SUBSTANC IN DROG
FARMACEVTSKE SUBSTANCE: Acidum aminoben-

zoas, Acidum formicicum 98 per centum, Acidum nitricum,
Acidum oxalicum, Acidum polyacrilicum, Acidum retino-
icum, Acidum stearicum, Acidum sulfuricum concentratum,
Acidum tannicum, Acidum trichloraceticum, Aerosil, Aetha-
nolum concentratum, Albuminii tannas, Allantoinum, Ami-
nophenazonum, Aminophyllinum, Ammoniae solutio 10 per
centum, Ammonii bromidum, Ammonii carbonas, Ammoni-
ii hydrogencarbonas, Argentum proteinicum, Aurantii aethe-
roleum, Avocado oleum, Barbitalum natricum, Benzinum
medicinale, Bergamottae aetheroleum, Bismuthi subgallas,
Bismuthi subnitras, Cacao oleum, Calcii oxydum, Calcii
sulfas hemihydricus, Carbacholum, Cardamomi aetheroleum,
Carvi aetheroleum, Cetylis palmitas, Chamomillae aethero-
leum, Chlorhexidini gluconas, Chloroformium, Cinnamomi
aetheroleum, Citronellae aetheroleum, Collodium, Colopho-
nium, Ethacridini lactas, Ethylis salicylas, Fagi pyroleum,
Fluorescein natrii, Foeniculi aetheroleum, Gentianae violet,
Glutaraldehydum, Hydrochinonum, Hyperici oleum, Iodo-

formium, Jecoris oleum, Jojoba oleum, Juniperi aethero-
leum, Kalii carbonas, Kalii metabisulfis, Kalii natrii tartaras,
Kalii nitras, Kalii sulfas, Lavandulae aetheroleum, Lini
oleum, Macidis aetheroleum, Magnesii citras neutralis, Mag-
nesii peroxydum, Malathion, Melissae aetheroleum, Met-
hacholini hydrochloridum, Methanolum, Methenaminum,
Naphthalanum, 2-Naphtholum, Natrii ascorbas, Natrii
hypochloridum, Natrii stearicum, Niaouli aetheroleum, Oley-
lis oleas, Phenylii salicylas, Pini aetheroleum, Pini pumilio-
nis aetheroleum, Rosae aetheroleum, Rosmarini aetheroleum,
Salviae aetheroleum, Soda lime, Strychnini nitras, Targesi-
num, Testosteron, Terebinthinae aetheroleum, Thymi aethe-
roleum, Triaethanolaminum, Trichloraethylenum, Vaselinum
album, Vaselinum flavum.

DROGE: Absinthii herba, Agrimoniae herba, Alche-
millae herba, Althaeae folium, Anethi fructus, Angelicae
radix, Anserinae herba, Arnicae flos, Arnicae radix, Aurantii
dulcis flavedo, Aurantii flos, Aurantii pericarpium, Balsa-
mum tolutanum, Bardanae radix, Basilici folium, Benzoe
resina, Betulae folium, Betulae succus recens, Boldo folium,
Bolus alba, Boraginis herba, Bursae pastoris herba, Cacao
cortex (Testae cacao), Calami rhizoma, Calendulae flos, Cap-
sici fructus, Cardamomi fructus, Cardui benedicti herba, Car-
dui mariae fructus, Centaurii herba, Chelidonii herba, Cicho-
rii folia et radix, Cichorii radix, Cimicifugi radix, Citri
flavedo recens, Colae semen, Condurango cortex, Coriandri
fructus, Crataegi flos, Crataegi folium cum flore, Croci stig-
mata, Cyani flos, Cynariae folium, Cynosbati fructus, Drose-
rae herba, Echinaceae radix, Epilobii parviflori herba, Equi-
seti herba, Euphrasiae herba, Farfarae flos, Farfarae folium,
Foenugraeci semen, Fragariae folium, Fucus vesiculosus
(Tang), Fumariae herba, Galegae herba, Galeopsidis herba,
Galla haleppensis, Glechoma hederacea, Graminis rhizoma,
Hederae folium, Helichrysi flos, Herniariae herba, Hibisci
flos, Hyperici flos, Hyperici herba, Hypocastani semen,
Hyssopi herba, Inulae helenii rhizoma, Iridis rhizoma, Ju-
glandis folium, Juniperi fructus, Juniperi lignum, Lamii albi
herba, Lavandulae flos, Leonuri cardiaci herba, Levistici
radix, Lichen islandicus, Lupuli strobuli, Lythrum salicariae
herba, Macidis flos (Myristicae arillus), Majoranae herba,
Malvae flos, Malvae folium, Marrubii herba, Mastix, Mate
folium, Maydis stigmata, Meliloti herba, Melissae folium,
Menyanthidis folium, Millefolii herba, Muscata nux, Myrr-
ha, Myrtilli folium, Myrtilli fructus, Olivae folium (Olivier),
Ononidis radix, Passiflorae herba, Petroselini radix, Phaseoli
pericarpium, Plantaginis lanceolatae folium, Plantaginis ma-
joris herba, Polygoni herba, Primulae flos, Primulae radix,
Pulmonariae herba, Quercus cortex, Rhoeados flos, Rosma-
rini folium, Rubi fruticosi folium, Rubi idaei folium, Rutae
herba, Salicis cortex, Salviae folium, Sambuci flos, Sapona-
riae radix, Saturejae herba, Silybi mariani fructus, Sinapis
semen, Solidaginis giganteae herba, Solidaginis virgaureae
herba, Stoechados flos, Symphyti radix, Tabebuia avellane-
dae cortex, Taraxaci herba cum radix, Taraxaci radix, Teu-
crii montani herba, Theae folium, Thymi folium, Tormentil-
lae radix, Urticae folium, Urticae herba, Urticae radix,
Verbasci flos, Verbenae herba, Veronicae herba, Violae tri-
coloris herba, Visci albi folium, Zedoariae rhizoma, Zingibe-
ris rhizoma.

Št. 512-8/96-1048/5
Ljubljana, dne 18. decembra 1996.

dr. Božidar Voljč l. r.
Minister

za zdravstvo
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4121.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo te-
meljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št 1/91-I.) in 2. točke
prvega odstavka 36. člena zakona o zdravstveni neoporečno-
sti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št.
55/78 in 58/85) izdaja minister za zdravstvo v soglasju z
ministrom za ekonomske odnose in razvoj in ministrom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o največji dovoljeni količini histamina v morskih ribah

1. člen

Sveže in zamrznjene morske ribe, ribje konzerve in
pasterizirane polkonzerve smejo vsebovati največ 200 mg.
histamina na kilogram ribjega mesa.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko izdelki iz morskih
rib družin Skombridae in Clupeidae, pridobljeni po postop-
ku encimske fermentacije v slanici, vsebujejo največ 400
mg. histamina na kilogram ribjega mesa.

2. člen

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

Št. 526-18/96
Ljubljana, dne 19. novembra 1996.

Minister
dr. Božidar Voljč l. r.

Soglašam
Minister

za ekonomske odnose in razvoj
Janko Deželak l. r.

Soglašam
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

4122.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in
8/96) izdaja minister za zdravstvo

P R A V I L N I K
o službi nujne medicinske pomoči

SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

Ta pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela
službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji.

2. člen

Nujna medicinska pomoč (v nadaljnjem besedilu: NMP)
je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri

osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenj-
sko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske zna-
ke v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti (v
nadaljnjem besedilu: bolnik).

3. člen

Služba nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedi-
lu: služba NMP) je sestavni del mreže javne zdravstvene
službe, organiziran za zagotavljanje neprekinjene nujne me-
dicinske pomoči zbolelim in poškodovanim na območju dr-
žave Slovenije s ciljem, da se kar najbolj skrajša čas od
nastanka nujnega stanja do začetka dokončne zdravniške
oskrbe.

Služba se izvaja v okviru mreže službe nujne medicin-
ske pomoči, ki je priloga 1 tega pravilnika.

Služba se organizira v skladu s tem pravilnikom kot del
obstoječe zdravniške dežurne službe ali kot posebna enota.

4. člen

Enota 1.a in 1.b ter okrepljena enota 1.b, so organizacij-
ske oblike službe v osnovni zdravstveni dejavnosti in pred-
stavljajo z ustreznimi kadri in opremo okrepljeno obstoječo
zdravniško dežurno službo v skladu s tem pravilnikom.

Prehospitalna enota (v nadaljnjem besedilu: PHE) je
oblika organiziranosti službe v večjih središčih, ki deluje na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Organizira se poleg
obstoječe redne zdravniške dežurne službe v zdravstvenem
domu ali bolnišnici.

Bolnišnična urgentna služba je del bolnišnične dejav-
nosti za bolnišnično obravnavo bolnikov.

Center za zastrupitve je del bolnišnične dejavnosti, ki
opravlja tudi nekatere dejavnosti, ki so posebnega pomena
za državo.

Vozilo urgentnega zdravnika (v nadaljnjem besedilu:
VUZ) je vozilo, ki ga uporablja enota 1.a in je namenjeno
prevozu zdravnika in medicinskega tehnika.

Nujno reševalno vozilo (v nadaljnjem besedilu: NRV)
je reševalno vozilo za nujne prevoze bolnikov v enoti 1.b.

Reanimobil je posebno reševalno vozilo, ki se uporab-
lja v PHE in okrepljeni enoti 1.b.

Reševalni helikopter je helikopter, ki je prirejen in
opremljen za primarne in sekundarne prevoze bolnikov.

Primarni prevoz je prevoz bolnika z mesta nastanka
dogodka v bolnišnico, sekundarni prevoz pa prevoz med
bolnišnicami.

ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE SLUŽBE

5. člen

V službo NMP se morajo vključiti vsi zdravniki, ki v
osnovni zdravstveni dejavnosti delujejo kot osebni zdravni-
ki, razen osebnih ginekologov, v skladu z mrežo službe
NMP pa tudi zdravniki, ki delujejo na sekundarni ravni in so
usposobljeni za izvajanje NMP.

6. člen

Mreža službe NMP se organizira za območje države na
treh stopnjah, glede na število prebivalcev, zemljepisne raz-
mere, prometne zveze in oddaljenosti bolnišnic in sicer:

a) na prvi stopnji kot enota 1.a, 1.b in okrepljena 1.b.,
b) na drugi stopnji kot PHE,
c) na tretji stopnji,
– bolnišnična urgentna služba,
– center za zastrupitve.
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Razporeditev enot na prvi in drugi stopnji ter število
ekip je določeno v prilogi 1 tega pravilnika.

Bolnišnična urgentna služba je v Kliničnem centru Ljub-
ljana in Splošni bolnišnici Maribor organizirana kot posebna
služba (tip H1). V drugih bolnišnicah je organizirana kot tip
H2, ki združuje dežurno službo bolnišnice in bolnišnično
urgentno službo.

Center za zastrupitve se organizira v Kliničnem centru
Ljubljana. Opravlja 24-urno konzultativno-informacijsko
službo in nekatere druge naloge, določene z navodilom mi-
nistra z zdravstvo.

KADRI

7. člen

Ekipe za izvajanje NMP sestavljajo zdravniki in drugi
zdravstveni delavci, usposobljeni za izvajanje NMP, in si-
cer:

1. v enoti 1.a:
– zdravnik
– zdravstveni tehnik
2. v enoti 1.b:
– zdravnik
– zdravstveni tehnik
– zdravstveni tehnik – voznik NRV
ali izjemoma voznik s posebnim tečajem
3. v okrepljeni enoti 1.b:
– 2 zdravnika
– 2 zdravstvena tehnika
– zdravstveni tehnik – voznik NRV
ali izjemoma voznik s posebnim tečajem
4. v PHE
– 1 zdravnik z najmanj enim letom samostojnega dela z

bolniki
– 1 zdravstveni tehnik
– 1 zdravstveni tehnik voznik reanimobila ali izjemoma

voznik reanimobila s posebnim tečajem
5. v H1 in H2:
Ekipe vodijo zdravniki – specialisti usposobljeni za iz-

vajanje urgentne medicine.

NALOGE IN DELOVANJE SLUŽBE

8. člen

Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem
možnem času po potrebi vzpostavijo in pričnejo vzdrževati
osnovne življenjske funkcije bolnika, ga oskrbijo za prevoz
in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepelje-
jo v bolnišnico.

Na območju enote 1.a opravi prevoz pristojna enota
1.b, okrepljena 1.b ali PHE.

PHE se odzove tudi na poziv ekipe enote 1.b oziroma
okrepljene 1.b, če ta oceni, da bi to bistveno pripomoglo k
reševanju bolnika ali če obseg dela presega naloge enote 1.b
oziroma okrepljene 1.b iz prvega odstavka tega člena.

Za smotrno vključevanje posameznih enot skrbi dispe-
čerska služba.

9. člen

Na prvi stopnji izvaja službo enota 1.a na območju
posameznega zdravstvenega doma, enota 1.b in okrepljena
enota 1.b pa lahko na območju več zdravstvenih domov v
skladu s prilogo 1 tega pravilnika.

Ekipa enote na prvi stopnji opravlja v času dežurstva
poleg NMP tudi dežurno službo, v času izven dežurstva pa

mora biti delo organizirano tako, da ekipa ob klicu lahko
nemudoma prekine svoje delo v ambulanti in se odpravi k
bolniku.

Za organizacijo dela ekip na prvi stopnji je odgovoren
direktor zdravstvenega zavoda oziroma druga oseba, poob-
laščena za organiziranje osnovne zdravstvene dejavnosti in
dežurne službe na posameznem območju.

10. člen

Na drugi stopnji se za izvajanje službe organizirajo
PHE kot posebna organizacijska enota v okviru zdravstvene-
ga doma ali bolnišnice.

Minister za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister)
določi mesto in način organiziranja PHE.

Na območju, ki ga pokriva PHE, ni enot 1.a, 1.b oziro-
ma okrepljene 1.b; njihove naloge na svojem območju oprav-
lja PHE.

11. člen

Bolnišnična urgentna služba sprejme bolnika in izvaja
NMP na tretji stopnji.

Bolnišnična urgentna služba se organizira kot tip H1
oziroma H2.

HELIKOPTERSKO REŠEVANJE IN DRUGE POSEBNE
OBLIKE REŠEVANJA

12. člen

V primerih, ko je delovanje ekip iz 6. člena tega pravil-
nika zaradi določenih okoliščin oteženo ali prepočasno, reše-
vanje prevzame reševalni helikopter oziroma helikopterska
enota.

O nujnosti uporabe helikopterja za primarni transport
ob prejemu poziva odloči dežurni zdravnik helikopterske
enote.

Lokacije helikopterskih enot določi minister.

13. člen

Helikoptrsko reševanje v gorah je posebna oblika služ-
be, ki jo izvajajo posebej za delo v helikopterski enoti uspo-
sobljeni zdravniki – gorski reševalci z ekipo v reševalnem
helikopterju, namenjenem in opremljenem za reševanje v
gorah.

14. člen

Način delovanja helikopterske enote in pogoje za orga-
niziranje morebitnih novih helikopterskih enot ter način re-
ševanja s helikopterjem v posebnih pogojih določi minister.

OPREMA ZA IZVAJANJE SLUŽBE

15. člen

Zdravstveni zavodi in ordinacije, ki izvajajo službo na
prvi stopnji morajo imeti opremo za NMP, zdravstveni zavo-
di s štirimi ali več zdravniškimi ekipami pa tudi ustrezno
opremljen ambulantni prostor za izvajanje NMP.

Predpisana oprema iz prejšnjega odstavka in oprema za
delo PHE sta v prilogi 2 tega pravilnika.

16. člen

Ekipe, ki opravljajo NMP po tem pravilniku, imajo
enotna oblačila in oznake, ki jih določi minister.
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17. člen

Za izvajanje službe se na stopnji 1.b in PHE uporablja-
jo vozila, ki izpolnjujejo tehnične zahteve in so opremljena v
skladu s standardom DIN 75080 in dodatno opremo (v skla-
du s prilogo 3 tega pravilnika), kot vozilo urgentnega zdrav-
nika pa se uporablja vozilo s pogonom na vsa štiri kolesa.

Število vozil, ki jih mora imeti posamezna enota, je
enako številu zdravniških ekip v enoti, PHE pa mora imeti še
najmanj eno rezervno NRV za primer izpada svojega vozila
ali vozila enote prve stopnje.

Minister lahko za izvajanje nujne medicinske pomoči
odobri uporabo drugih prevoznih sredstev, če izpolnjujejo
pogoje iz tega pravilnika.

18. člen

Zdravniki, ki vodijo ekipe na prvi stopnji, so praviloma
specialisti s področij osnovne zdravstvene dejavnosti, dodat-
no usposobljeni za izvajanje NMP.

PHE vodi zdravnik specialist ustrezne stroke, z oprav-
ljenim predpisanim izobraževanjem iz urgentne medicine in
najmanj petimi leti samostojnega dela z bolniki. Imenuje ga
direktor zavoda po predhodnem soglasju ministra.

Vodja PHE je odgovoren za organizacijo in izvajanje
NMP in prevoze bolnikov na svojem območju.

DOKUMENTACIJA

19. člen

O delu službe se vodi dokumentacija na obrazcih, ki so
določeni v prilogi 4 tega pravilnika.

Način in vrste poročanja o delu službe določi minister.

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA NMP

20. člen

Program usposabljanja za nujno medicinsko pomoč iz
6. člena tega pravilnika določi minister na predlog zdravstve-
nega sveta.

Izvajanje programa usposabljanja in nadzor nad njim
vodi strokovni svet iz 29. člena tega pravilnika.

Bolnišnice in PHE so dolžne zagotoviti usposabljanje
iz NMP zdravnikom in zdravstvenim delavcem v skladu s
programom iz prvega odstavka tega člena.

DISPEČERSTVO IN SREDSTVA ZVEZ

21. člen

Obveščanje o dogodkih in klic ekipam po tem pravilni-
ku se izvajajo prek dispečerske službe, ki se organizira na
območni ravni in je povezana s centralo v Ljubljani.

Dispečersko službo NMP opravlja ustrezno usposob-
ljen zdravstveni tehnik.

Organizacijo dispečerske službe določi minister.

22. člen

Enotna telefonska številka za poziv ekipi NMP na ob-
močju Republike Slovenije je 112 in se uveljavi z dnem, ki
ga določi minister.

POSEBNE DOLOČBE

23. člen

Služba NMP se usposobi, opremi in organizira tako, da
v primeru potrebe tvori bistven del zdravstvene službe za

zagotavljanje zdravstvenega varstva tudi v posebnih pogojih
(obramba države, vojne razmere) oziroma zagotavlja NMP
pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč.

24. člen

V primeru masovnih nesreč in katastrof so na poziv
dispečerske službe enote NMP dolžne sodelovati pri reševa-
nju z ekipami in vozili.

25. člen

Tehnična izvedba reševanja v posebnih pogojih (reše-
vanje iz jam, vode itd.) se ureja s posebnimi predpisi.

26. člen

Zagotavljanje in financiranje NMP oziroma zdravstve-
nega varstva ob športnih in drugih prireditvah ter drugih
občasnih ali lokalnih aktivnostih se ureja s potrebnim dogo-
vorom med organizatorjem prireditve in zdravstvenimi za-
vodi, ki imajo organizirane ekipe nujne medicinske pomoči
v skladu s tem pravilnikom.

FINANCIRANJE

27. člen

Ministrstvo za zdravstvo v sodelovanju z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije letno ovrednoti program
izvajanja NMP ob upoštevanju kadrovskega standarda za
izvajanje NMP, tega pravilnika, predvidenega obsega stori-
tev in meril, ki veljajo za sklepanje pogodb med izvajalci in
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

28. člen

Sredstva za izdelavo programov in izvajanje usposab-
ljanja, vzpostavitev dispečerske službe in druge naloge, ki so
v pristojnosti ministrstva za zdravstvo in drugih državnih
organov se zagotovijo iz državnega proračuna.

Sredstva za nakup vozil in druge opreme za izvajanje
dejavnosti po tem pravilniku se zagotovijo na način in po
postopku, ki velja za nabavo opreme v zdravstveni dejav-
nosti.

NADZOR

29. člen

Ministrstvo za zdravstvo spremlja in nadzira organizi-
ranost, delovanje in kakovost službe NMP ter koordinacijo
njenega dela, v sodelovanju s strokovnimi organi in pristoj-
nimi zbornicami pa tudi izvajanje usposabljanja zdravnikov
in drugih zdravstvenih delavcev na področju NMP.

Za reševanje strokovnih vprašanj iz področja NMP mi-
nister na predlog zdravstvenega sveta imenuje strokovni svet.

PREHODNI DOLOČBI

30. člen

Do določitve enotne telefonske številke iz 22. člena
tega pravilnika tega člena pravilnika, se za poziv ekip nujne
medicinske pomoči uporabljajo sedaj veljavne telefonske
številke.

31. člen

Zdravstveni zavodi in drugi nosilci zdravstvene dejav-
nosti morajo organizirati službo v skladu s tem pravilnikom
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v rokih, ki jih posameznemu izvajalcu določi minister za
zdravstvo.

Do določitve novih nalog zdravstveni zavodi delujejo v
skladu s sedanjo organiziranostjo.

Ne glede na prejšnji odstavek bo v letu 1996 poskusno
delovala služba NMP v skladu s tem pravilnikom v Celju,
Kranju, Ljubljani in Tolminu.

KONČNA DOLOČBA

32. člen

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

Št. 50-9/96
Ljubljana, dne 5. decembra 1996.

dr. Božidar Voljč l. r.
Minister

za zdravstvo

Priloga 1: Mreža Službe nujne medicinske pomoči

Zdravstveni zavod Tip NMP Število

 1. ZD IZOLA PHE 1
 2. ZD PIRAN 1.a 1
 3. ZD KOPER 1.a 1
 4. ZD NOVA GORICA PHE 1
 5. ZD TOLMIN 1.b – o 1+1
 6. ZD AJDOVŠČINA 1.b 1
 7. ZD SEŽANA 1.b 1
 8. ZD POSTOJNA PHE 1
 9. ZD IL. BISTRICA 1.b 1
10. ZD KRŠKO PHE 1
11. ZD SEVNICA 1.b 1
12. ZD BREŽICE 1.b 1
13. ZD NOVO MESTO PHE 1
14. ZD TREBNJE 1.b 1
15. ZD ČRNOMELJ 1.b 1
16. ZD METLIKA -
17. ZD KRANJ PHE 1
18. ZD TRŽIČ 1.b 1
19. JESENICE PHE 1
20. ZD BLED 1.b 1
21. ZD RADOVLJICA 1.a 1
22. BOHINJ 1.a 1
23. KRANJSKA GORA 1.a 1
24. ZD ŠKOFJA LOKA 1.b 1
25. SLOVENJ GRADEC PHE 1
26. ZD RAVNE 1.b 1
27. ZD RADLJE 1.b 1
28. ZD DRAVOGRAD – ZP Črna 1.a
29. ZD VELENJE PHE 1
30. ZD MOZIRJE 1.b 1
31. ZD CELJE PHE 1,5
32. ZD ŠENTJUR PRI CELJU 1.a 1
33. ZD ŽALEC 1.b 1
34. ZD SLOV. KONJICE 1.b 1
35. ZD LAŠKO 1.b 1
36. ZD ŠMARJE 1.b 1
37. ROG. SLATINA 1.a 1
38. KOZJANSKO 1.a 1
39. MARIBOR PHE 2
40. ZD SLOVENSKA BISTRICA 1.b
41. ZD LENART 1.b 1

Zdravstveni zavod Tip NMP Število

42. ZD PTUJ PHE 1
43. ZD ORMOŽ 1.a 1
44. ZD MURSKA SOBOTA PHE 1
45. ZD LENDAVA 1.b 1
46. ZD GORNJA RADGONA 1.b 1
47. ZD LJUTOMER 1.b 1
48. ZD LJUBLJANA PHE 4
49. ZD GROSUPLJE 1.a 1
50. ZD VRHNIKA 1.a 1
51. ZD LOGATEC 1.b 1
52. ZD CERKNICA 1.b 1
53. ZD KAMNIK 1.b 1
54. ZD DOMŽALE 1.b 1
55. ZD IDRIJA 1.b 1
56. ZD KOČEVJE 1.b – o 1+1
57. ZD RIBNICA 1.b 1
58. ZD LITIJA 1.b 1
59. ZD TRBOVLJE PHE 1
60. ZD ZAGORJE 1.b 1
61. ZD HRASTNIK 1.a 1

Priloga 2: Dodatna oprema avtomobila

Avtomobili morajo biti opremljeni v skladu s standar-
dom 75080 in dodatno medicinsko opremo:

MEDICINSKA OPREMA REANIMOBILA

– 12-kanalni EKG monitor z ekranom, zapisom in defi-
brilatorjem in zunanjim pacemakerjem

– pulzni oksimeter (na akumulator in 220 V)
– zunanji pace-maker
– perfuzor (2. kom)
– aparat za kontinuirano spremljanje telesne temperature
– aparat za kapnometrijo
– aparat za kontinuirano merjenje krvnega tlaka
– prenosni ventilator
– pobiralna nosila
– vakuumske opornice za ekstremitete (1 komplet)
– jopič za imobilizacijo hrbtenice v sedečem položaju
– ovratnice, ki omogočajo kontrolo pulza (vse velikosti)

Priloga 3: Oprema ambulant

1. Zdravnik – posameznik
V rednem delovnem času oziroma v času dela v ambu-

lanti:
– reanimacijski kovček
– kisikova jeklenka (5 l) s priborom
– stojalo za infuzijo
2. Zdravstvena postaja
– reanimacijski kovček
– kisikova jeklenka (5 l) s priborom
– antišok komplet
– IV kanal
– EKG/DEFI
– Vozilo urgentnega zdravnika (terensko vozilo s po-

gonom 4x4)
3. Zdravstveni dom pri tipu 1.b in 1.a (ena ekipa)
urgentna ambulanta:
– dovozna pot za vozila
– ambulanta za zdravnika (min 12 m2)
– ambulanta za intervence(20 m2)
– čakalnica
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– sestrski prostor
– prostor dežurnega zdravnika + sanitarije/tuš
– prostor za ostale dežurne v ekipi + sanitarije/tuš
– sanitarije za bolnike
Oprema:
– reanimacijski kovček zdravnika
– kisikova jeklenka s priborom 5 l
– EKG/DEFI
4. PHE enaki pogoji kot točka 3
– standard se prilagaja številu ekip
– UZ (fakultativno)
– laboratorij (klinični laboratorij)

Priloga 4: Dokumentacija

DOKUMENTACIJA V NMP

Pri svojem delu vsi, ki opravljajo nujno medicinsko
pomoč uporabljajo:

– protokol nujne intervencije (Obr. NMP 1)
– obrazec za nesrečo z več poškodovanimi ali za primer

katastrof (obr. KATA 1)
Na državnem nivoju se zbirajo podatki o:
– številu intervencij
– čas klic – mesto nesreče
– čas odhod z mesta nesreče – bolnišnica

– oddaljenost v km do mesta nesreče
– oddaljenost v km od mesta nesreče do bolnišnice
– število pacientov
– število pacientov (prometne nesreče)
– pripeljani na kirurgijo
– prepeljani na interni oddelek
– napoteni domov
– ni podatka o transportu
– število kardiopulmonalnih reanimacij (kpr)
– število uspešnih kpr
– število intubacij (vseh)
– kanal nastavljen (število)
– uporaba monitorja
– število defibriliranih pacientov
– število mrtvih ob prihodu
– kdo je klical (svojci, očividci, policija, zdravnik, dis-

pečer, drugo)
– število intervencij z več pacienti
– vpliv alkohola
– vpliv mamil
– število uspešnih (stabilnih) kpr
– vrsta dogodka
– bolezen
– prometna nezgoda
– poškodba izven prometa
– zastrupitve
– nepotrebne intervencije
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Obr. NMP 1
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Obr. KATA 1
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Obr. KATA 1 (vložni listi: Zapisnik o zdravljenju in Zapisnik o identifikaciji)

Obr. KATA 1 – Zapisnik o zdravljenju (prednja stran)

Obr. KATA 1 – Zapisnik o zdravljenju (zadnja stran)
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Obr. KATA 1 – Zapisnik o identifikaciji (prednja stran)

Zapisnik o zdravljenju (sprednja stran)
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4123.

Na podlagi 57. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93 in
9/96) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije na 19. seji dne 16. 12. 1996 sprejela

S K L E P
o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno

zavarovanje

1

Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in 14. točke
prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstenem zavarovanju znaša za primer bolezni in poškod-
be izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila
potnih stroškov) 7.000 SIT mesečno.

Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18., in 21.
točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolez-
ni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve
in povračila potnih stroškov) 2.450 SIT mesečno.

OBČINE

Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena zakona o
zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena zakona o
zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu (pri-
spevek za zdravstvene storitve, povračilo, potnih stroškov
ter pogrebnino in posmrtnino) znaša 300 SIT.

Prispevek se plačuje mesečno oziroma od vsake pogod-
be o delu.

2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja od 1. 1. 1997 dalje.

Št. 007-2/19-95/II
Ljubljana, dne 16. decembra 1996.

Predsednik
Skupščine zavoda

za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Erih Šerbec l. r.

LJUBLJANA

4124.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), ter 26. in 85. člena statuta Mestne občine Ljublja-
na (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na izredni seji dne 19. 12. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu

Mestne občine Ljubljana za leto 1996

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
1996 (Uradni list RS, št. 38/96 in 50/96) se 3. člen spremeni
tako, da se glasi:

“Skupni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo
21.052,451.000 SIT in se razdelijo za:

– financiranje zagotovljene porabe 13.160,435.000 SIT,
– financiranje drugih dogovorjenih nalog 7.892,016.000

SIT.”

2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, določbe, ki se nanašajo na določitev
višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se
uporabljajo od 1. januarja 1996.

Št. 400-10/96
Ljubljana, dne 19. decembra 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

PRORAČUN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

ZA LETO 1996

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 1996 se dolo-
ča v naslednjih zneskih:

v tolarjih

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

Prihodki 21.052,451.000
Odhodki 21.052,451.000
Primanjkljaj
Presežek
Povečanje sredstev na računih
Zmanjšanje sredstev na računih

Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja
sta sestavni del proračuna. Odhodki iz bilance prihodkov in
odhodkov so razporejeni po natančnejših namenih v poseb-
nem delu tega proračuna.
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4125.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljublja-
na (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 21. seji, dne 12. 12. 1996 sprejel

S K L E P
o izločitvi organizacijskih enot iz javnega zavoda

Viški vrtci

1. člen

Iz javnega zavoda Viški vrtci, Tržaška 79, Ljubljana se
izločijo:

– Organizacijska enota Vnanje Gorice, Nova pot 9, Vna-
nje Gorice,

– Organizacijska enota Brezovica, V Radno 9, Brezo-
vica,

– Organizacijska enota Notranje Gorice, Notranje Gori-
ce 64,

– Organizacijska enota Podpeč, Podpeč-Jezero 113,

– Organizacijska enota Rakitna, Rakitna 54,

– Organizacijska enota Ig, Ig 205,

– Organizacijska enota Golo, Golo 37,

– Organizacijska enota Škofljica, Mijačeva 18, Škof-
ljica,

– Organizacijska enota Lavrica, Kamnikarjeva ulica B,
Lavrica.

2. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa Mestna občina Ljublja-
na preneha izvajati ustanoviteljske pravice in obveznosti do
izločenih enot iz 1. člena. Ravnatelj zavoda na dan uveljavi-
tve sklepa pripravi pregled neporavnanih obveznosti, ki so
nastale v enotah do 1. 1. 1995 in od 1. 1. 1995 do dneva
uveljavitve. Pregled pošlje županoma Mestne občine Ljub-
ljana in občine, na ozemlju katere ima enota svoj sedež.
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3. člen

Premoženje, s katerim je dosedaj upravljal javni zavod
Viški vrtci, se razdeli med organizacijske enote iz 1. člena
tega sklepa na podlagi stanja, ugotovljenega z bilanco na dan
31. 12. 1996, tako da pripada vsaki organizacijski enoti
premoženje, ki ga je že dosedaj uporabljala za opravljanje
svoje dejavnosti. Delavci javnega zavoda Viški vrtci, ki
opravljajo delo v organizacijskih enotah in sorazmerni del
računovodskih, administrativnih in tehničnih delavcev nada-
ljuje delo v novih oblikah organiziranosti v občini.

4. člen

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

Št. 61-5/96
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

4126.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljublja-
na (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 21. seji dne 12. 12. 1996 sprejel

S K L E P
o izločitvi organizacijskih enot iz Vzgojnovarstvenega

zavoda Šentvid

1. člen

Iz javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Šentvid, Ulica
pregnancev 6, Ljubljana, se izločita:

– Organizacijska enota Ostržek, Ostrovrharjeva 2, Med-
vode in

– Organizacijska enota Vodice, Škofjeloška 7, Vodice.

2. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa Mestna občina Ljublja-
na preneha izvajati ustanoviteljske pravice in obveznosti do
izločenih enot iz 1. člena. Ravnatelj zavoda na dan uveljavi-
tve sklepa pripravi pregled neporavnanih obveznosti, ki so
nastale v enotah do 1. 1. 1995 in od 1. 1. 1995 do dneva
uveljavitve. Pregled pošlje županoma Mestne občine Ljub-
ljana in občine, na ozemlju katere ima enota svoj sedež.

3. člen

Premoženje, s katerim je dosedaj upravljal javni Vzgoj-
novarstveni zavod Šentvid se razdeli med organizacijske
enote iz 1. člena tega sklepa na podlagi stanja ugotovljenega
z bilanco na dan 31. 12. 1996, tako da pripada vsaki organi-
zacijski enoti premoženje, ki ga je že dosedaj uporabljala za
upravljanje svoje dejavnosti. Delavci javnega Vzgojno-
varstvenega zavoda Šentvid, ki opravljajo delo v organiza-
cijskih enotah ter sorazmerni del računovodskih, administra-
tivnih in tehničnih delavcev nadaljuje delo v novih oblikah
organiziranosti v občini.

4. člen

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

Št. 61-6/96
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

BREŽICE

4127.

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 3. in 25. člena zakon o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, popravek v 36/83,
42/85, popravek v 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93), 2. alinee 2. odstavka 29. člena zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95) ter v skladu s 17. členom statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine na 25. seji
dne 2. 12. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za

uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice

1. člen

Spremeni se odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/96) tako, da
se v 5., 11. in 17. členu besede RUJP – izpostava Brežice
nadomestijo z besedami Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Davčni urad Brežice, izpostava Brežice.

2. člen

Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da glasi:
Nadomestilo za uporabo zazidalnega ali nezazidalnega

stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) na
stanovanjskem območju se plačuje v mestu Brežice in dobo-
vi kot naselju mestnega značaja, ki veljata kot stanovanjski
območji I. kategorije ter v naseljih mestnega značaja Bizelj-
sko, Čatež ob Savi in Cerklje ob Krki, ki veljajo kot stano-
vanjska območja II. kategorije in območje gospodarske cone
Slovenska vas.

3. člen

Točka a) prvega odstavka 13. člena se spremeni, da
glasi:

a) lega zemljišča
– stavbno zemljišče na stanovanjskem območju I. kate-

gorije 12 tč
– stavbno zemljišče na stanovanjskem območju II. ka-

tegorije 8 tč
– stavbno zemljišče na industrijsko-poslovnem območ-

ju 50 tč.
V točki b) prvega odstavka se briše šesta alineea. Dose-

danje sedma, osma, deveta in deseta alinea postanejo šesta,
sedma, osma in deveta alinea.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
glasi:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 8470 Št. 77 – 28. XII. 1996

O znižanju odmerjena nadomestila odloča na podlagi
zahteve in predloženih dokazil zavezanca Sklad stavbnih
zemljišč Občine Brežice. Zahtevo mora zavezanec vložiti do
31. 12. tekočega leta na naslednje odmerno leto.

4. člen

Spremeni se 21. člen tako, da glasi:
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporabljati pa s 1. 1. 1997.

5. člen

Ta odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemljišča začne veljati osmi dan
po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa s 1. 1. 1997,
razen določbe 4. člena, ki se začne uporabljati z dnem uve-
ljavitve tega odloka.

Št. 462-25/96-2/7
Brežice, dne 17. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta občine Brežice

Alojzij Slavko Sušin l. r.

CELJE

4128.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko pre-
čiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

S K L E P
o objavi sprememb in dopolnitev statuta

Mestne občine Celje

Objavljam spremembe in dopolnitve statuta Mestne ob-
čine Celje, ki jih je Občinski svet mestne občine Celje spre-
jel na seji dne 19. decembra 1996.

Celje, dne 19. decembra 1996.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na osnovi 64.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94 in 14/95) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) na seji dne 19. 12. 1996 sprejel

S P R E M E M B E
in dopolnitve statuta Mestne občine Celje

1. člen

V 26. členu statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

“V izjemnih primerih lahko občinski svet na predlog
župana s statutarnim sklepom odloči, da opravlja župan svo-
jo funkcijo nepoklicno.”

2. člen

Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01300-1/95
Celje, dne 19. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

DOBREPOLJE

4129.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumih in drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77,
18/88 in 8/ 90), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje je
Občinski svet občine Dobrepolje na 18. seji dne 11. 4. 1996
sprejel

S K L E P

o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje
modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju

Občine Dobrepolje

1. člen

Uvede se posebni samoprispevek v denarju na območju
Občine Dobrepolje

2. člen

Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za mo-
dernizacijo lokalne ceste Zdenska vas-Krka, Podgorica, Za-
gorica in Pri cerkvi-Podtabor, modernizacijo krajevnih cest
v vaseh: Četež, Paka, Podpeč, Podtabor, Tisovec, Tržič,
Videm, in Zdenska vas-Sv. Anton in ureditev vaškega sre-
dišča Ponikve.

3. člen

Posebni samoprispevek lahko zavezanci poravnajo do
31. 12. 1996.

4. člen

Posebni samoprispevek bodo plačala posamezna gos-
podinjstva in posamezniki, ki so v 6. členu tega sklepa
poimensko nevedeni.

5. člen

Posamezno gospodinjstvo in posameznik plača posebni
samoprispevek v višini, ki je navedena v 6. členu tega sklepa
in je bil dogovorjen med udeleženci zborov občanov posa-
mezne vaške skupnosti.

6. člen

Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni
v naslednjem seznamu:

Zap. Priimek in ime Bivališče Obveznost v SIT
št.

1. Ahačevčič Milan Podpeč 13 37.000
2. Ahačevčič Jože Podpeč 11 37.150
3. Andoljšek Angela Podtabor 11/A 84.000
4. Babič Jože Zagorica 56 10.000
5. Babič Anton Zagorica 29 10.000
6. Blatnik Stojan Zagorica 5 10.000
7. Boben Franc Kal 11, Zagradec  9.000
8. Božič Fani Mivka 20, Ljubljana 92.000
9. Bradač Franc Tisovec 5 90.000
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Zap. Priimek in ime Bivališče Obveznost v SIT
št.

10. Bradač Stane Četež 1/B 54.000
11. Cimerman Anton Podpeč 6 37.000
12. Colarić Armin Zagorica 64 50.000
13. Debeljak Franc Tržič 10 90.000
14. Dernulc Avguština Paka 2 42.000
15. Dernulc Anton Paka 2 82.000
16. Dernulc Štefan Paka 2 40.000
17. Dernulc Zdravko Paka 2/A 82.000
18. Dešman Ciril Pot na Fužine 21 70.000
19. Dobnikar Rado Vrhovci, Cesta XIII/11, Lj. 90.000
20. Erčulj Alojzij Zagorica 2/a 20.000
21. Erčulj Anton Zagorica 11 20.000
22. Erčulj Vinko Zagorica 16 50.000
23. Erčulj Anton Zagorica 38 20.000
24. Erčulj Marija Prijateljeva 17, Ljubljana 50.000
25. Erčulj Alojz Zagorica 63 50.000
26. Ferkulj Anica Četež 12 27.000
27. Gačnik Roman Ponikve 16 91.150
28. Gregorič Jože Paka 4 45.000
29. Gregorič Karol Tržič 2    180.000
30. Gorjup Jože Hočevje 11 70.000
31. Grm Angel Podpeč 4/A 54.000
32. Grm Drago Hočevje 13 70.000
33. Grm Jože Zagorica 14 20.000
34. Grm Jože Zagorica 17 20.000
35. Grm Antonija Zagorica 8 20.000
36. Grm Sašo Trebinjska 12, Ljubljana 50.000
37. Grm Frančiška Tisovec 9 90.000
38. Hočevar Ivan Podpeč 20 10.000
39. Hočevar Franc Videm 50 27.000
40. Hočevar Franc Peruzzijeva 35 20.000
41. Hren Jože Zagorica 27 20.000
42. Hren Jože Zagorica 41 20.000
43. Hribar Janez Trg prekomorskih brigad 8, Lj. 10.000
44. Hrovat Franc ml. Hočevje 18 70.000
45. Hrovat Anton ml. Hočevje 10 70.000
46. Hrovat Frančiška Hočevje 21 35.000
47. Hrovat Ivan Videm 32/D 10.000
48. Ivanc Janez Ponikve 10/A 21.525
49. Ivančič Jože ml. Četež n.h. 54.000
50. Ivančič Jože Četež 13 54.000
51. Jakopič Anton Podpeč 30 37.000
52. Jakopič Anica Podpeč 30 27.000
53. Kastelic Vili Zdenska vas 61 90.000
54. Kastelic Istok Zagorica 65/A 50.000
55. Kastelic Marko Zagorica 12 20.000
56. Klinec Anton Bruhanja vas 18 37.000
57. Korinšek Mirko Celovška c. 143 70.000
58. Korinšek Jure Kantetova 42, Ljubljana 42.000
59. Kosi Janez Podpeč 28 37.000
60. Kovačič Julijana Podpeč 27 37.000
61. Kovačič Antonija Zagorica 61 50.000
62. Kovačič Franc Zagorica 45 10.000
63. Koželj Franc Hočevje 7 70.000
64. Kralj Franc Zagorica 51 20.000
65. Kralj Jože Zagorica 34 20.000
66. Kralj Janez Zagorica 54 20.000
67. Kralj Julij Na jami 5, Ljubljana 20.000
68. Krašna Milan Podpeč 16  6.000
69. Krašovec Ignacij Tržič 11 90.000
70. Krivec Jure Zagorica 7 20.000
71. Križman Jože Četež 11 54.000
72. Križman Terezija Četež 14 20.000
73. Križman Anton Podtabor 24 84.000
74. Križman Franc Podtabor 25    168.000
75. Lenarčič Edo Zagorica 18 50.000
76. Levstik Janez Zagorica 39 20.000
77. Levstik Jana Ponikve 14 65.375
78. Lesjak Rajko Praprotnikova 7, Ljubljana 92.000
79. Ljubič Rajko Zagorica 43 20.000
80. Majerle Rudi Medenska 35, Ljubljana 10.000
81. Markelj Alojz Četež 10 54.000
82. Meglen Franc Tisovec 3 45.000

Zap. Priimek in ime Bivališče Obveznost v SIT
št.

83. Meglen Stane Tisovec 3 45.000
84. Meglen Miro Tisovec 15 90.000
85. Meglen Jože Mali vrh pri Šmarju 94 54.000
86. Meglen Frenk Log, Loška c. 34, Brezovica 54.000
87. Miklič Sandi Podtabor 1 84.000
88. Miklič Jože Podtabor 20 92.000
89. Miklič Zdravko Zagorica 31 20.000
90. Mišmaš Bojan Hočevje 12 70.000
91. Modic Jože Nebčeva ul. 96, Lavrica 42.000
92. Mohar Franc Podpeč 22 10.000
93. Mustar Anton Paka 5 50.000
94. Nose Bernarda Podtabor 17 92.000
95. Nose Jože Tisovec 7 45.000
96. Nose Alojzij Tisovec 7 45.000
97. Nose Olga Tisovec 2 89.000
98. Nose Franc st. Tisovec 12 45.000
99. Nose Franc ml. Tisovec 12 45.000
100. Nose Jože Četež 4 54.000
101. Novak-Nose Zdenka Brodarjev trg 5, Ljubljana  9.000
102. Nose Anton Paka 6 92.000
103. Nose Rudi (ml.) Paka 6 92.000
104. Novak Andrej Četež 9 54.000
105. Novak Ignacij Podpeč 17 37.000
106. Novak Sonja Tisovec 1/A 90.000
107. Novak Antonija Zagorica 65 20.000
108. Novak Vinko Zagorica 35 20.000
109. Novak Janez Videm 47 15.000
110. Novak Franc Videm 48/A 27.000
111. Oberstar Drago Podtabor 37 90.000
112. Pajk Marjan Hočevje 5 70.000
113. Palčar Alojzij Videm 39/A 15.000
114. Pečjak Milan, Marija Celovška 189, Ljubljana 27.000
115. Pečnik Stane Lipa 10 90.000
116. Pelc Rudi Četež 1/A 54.000
117. Perhaj Marko Hočevje 15 70.000
118. Perko Jože Zagorica 2 20.000
119. Perko Janez Zagorica 4 20.000
120. Perko Stane Četež 3 54.000
121. Perko Anica Četež 3 54.000
122. Peterlin Polde Videm 48 15.000
123. Petrič Ivan Podpeč 29 37.000
124. Prijatelj Ivan Vrhovci, Cesta X/13, Lj. 90.000
125. Pugelj Ludvik Četež 7 54.000
126. Pugelj Milan Četež 7 54.000
127. Pugelj Stanislav Podtabor 33 84.000
128. Purkat Milan Zagorica 15 20.000
129. Pugelj Miro Tržič 5 90.000
130. Rus Franc Ljubljanska c. 39, Kočevje 90.000
131. Rus Ivana Četež 13 10.000
132. Rus Franc Podtabor 12 84.000
133. Rus Ivan Podtabor 21 92.000
134. Sadar Slavko Zagorica 40 20.000
135. Salkič Ibro Cankarjeva c. 1, Tržič 70.000
136. Samec Janez Podpeč 16 27.000
137. Sevšek Milan Videm 49 27.000
138. Strah Dušan Hočevje 8 70.000
139. Strah Tomaž Zagorica 36 20.000
140. Strnad Ana Hočevje 16 70.000
141. Strnad Brane Ul. Dol. odreda 33, Iv. Gorica 35.000
142. Strnad Alojz Videm 33/D 10.000
143. Šinkovec Antonija Tisovec 16 90.000
144. Šinkovec Karol Hočevje 20 70.000
145. Škantelj Janez Podpeč 24 37.000
146. Škulj Stane Zagorica 24/A 20.000
147. Škulj Marjan Zagorica 53 20.000
148. Škulj Nada Zagorica 44 10.000
149. Šporar Martin Podpeč 26 37.000
150. Šuštar Franc Zagorica 21 20.000
151. Šušteršič Margareta Podpeč 18 10.000
152. Tavželj Zoran Hočevje 9 70.000
153. Tisu Jože Gregorčičeva c.1, Šmarje-Sap 42.000
154. Tomšič Darko Zagorica 58 50.000
155. Turk Branko Četež 6 54.000
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Zap. Priimek in ime Bivališče Obveznost v SIT
št.

156. Turk Franc, Štefka Rusjanov trg 10, Ljubljana 54.000
157. Vidmar Anton C. na Vrhovce 21/B, Ljubljana 90.000
158. Vidmar Janez Zagorica 26 20.000
159. Vidmar Anton Zagorica 37 20.000
160. Vidrih Anton Četež 2 10.000
161. Vidrih Ciril Četež 2 54.000
162. Vidrih Peter Četež 2 54.000
163. Volek Danijel Zagorica 48 20.000
164. Zabukovec Ana Podpeč 8 27.000
165. Zrnec Jože Zdenska vas 51 90.000
166. Zrnec Franc Zdenska vas 54 90.000
167. Zupančič Janez Paka 2/B 82.000
168. Zupančič Jože Tisovec 1 90.000
169. Zupančič Alojz Tisovec 1  5.000
170. Zupančič Jože Videm 39/B 15.000
171. Žagar Božidar Tisovec 17 89.000
172. Žnidaršič Adolf Hočevje 14 70.000
173. Žnidaršič Jože Zagorica 30 10.000
174. Žnidaršič Mirko Zagorica 47 20.000
175. Wolf Marija Polje, c. XII/2    120.000

7. člen

Plačani zneski posebnega samoprispevka se odštejejo
od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni
list RS, št. 71/93).

8. člen

S sredstvi posebnega samoprispevka upravljajo vaški
odbori vasi: Četež, Paka, Podtabor, Ponikve, Tisovec, Zago-
rica in Občina Dobrepolje.

9. člen

S posebnim samoprispevkom zbrana sredstva so strogo
namenska in se uporabljajo za namene iz 2. člena tega skle-
pa.

10. člen

Posamezni vaški odbori in Občina Dobrepolje, ki so
odgovorni za zbiranje denarja in izvajanje del, so dolžni po
zaključku del poročati na zboru občanov posamezne vasi o
uporabi sredstev, zbranih s posebnim samoprispevkom.

11. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja od dneva objave.

Št. 414-1/96
Dobrepolje, dne 10. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta občine

Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl inž. l. r.

4130.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo

posebnega samoprispevka za vasi: Četež, Hočevje, Paka,
Podpeč, Podtabor, Ponikve, Tisovec, Tržič, Videm,

Zagorica in Zdenska vas

Zbori občanov za uvedbo posebnega samoprispevka so
bili izvedeni v vaških skupnostih: Četež, Hočevje, Paka,

Podpeč, Podtabor, Ponikve, Tisovec, Tržič, Videm, Zagorica
in Zdenska vas. Ugotovljeni so bili naslednji rezultati:

1. na zbore občanov je bilo vabljenih 211 upravičen-
cev;

2. na zborih občanov je glasovalo 172 upravičencev;
3. ZA uvedbo posebnega samoprispevka je glasovalo

150 upravičencev;
4. PROTI uvedbi posebnega samoprispevka je glasova-

lo 17 upravičencev;
5. zbora občanov se ni udeležilo 39 upravičencev;
6. ugotavlja se, da je bil predlog za uvedbo posebnega

samoprispeveka na zboru občanov sprejet.

Dobrepolje, dne 10. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta občine

Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl inž. l. r.

GORENJA VAS - POLJANE

4131.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. člena
zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85),
34. člena statuta KS Poljane, sklepa zbora krajanov Krajevne
skupnosti Poljane 27. 10. 1996, sklepa o razpisu referendu-
ma za uvedbo samoprispevka (Uradni list RS, št. 62/96 in
izida referenduma z dne 8. 12. 1996) objavljamo

S K L E P
o uvedbi samoprispevka

1. člen

Na podlagi rezultatov referenduma z dne 8. 12. 1996 se
uvede samoprispevek na področju celotne KS Poljane za
dobo treh let, to je od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1999.

2. člen

S samoprispevkom bo zbranih 21,600.000 SIT. Celotna
sredstva samoprispevka se bodo porabila za ureditev poko-
pališča z okolico in gradnjo mrliške vežice v Poljanah.

3. člen

Zavezanci za plačilo samoprispevka so lastniki (samo
fizične osebe) vseh stanovanjskih hiš oziroma stanovanjskih
enot in najemniki stanovanj s stalnim bivališčem na območju
KS Poljane.

V primeru, da je zavezanec lastnik več stanovanjskih
hiš oziroma stanovanjskih enot poravna samoprispevek le za
eno stanovanjsko hišo oziroma stanovanjsko enoto.

Vsi zavezanci so bodisi že sedanji najemniki grobov na
pokopališču v Poljanah, bodisi bodoči najemniki grobov in
mrliške vežice.

Seznam zavezancev je potrdil svet KS Poljane dne 28.
11. 1996 na podlagi podatkov geodetske uprave oziroma
zemljiške knjige.

4. člen

Zavezanci iz 3. člena tega sklepa plačujejo samoprispe-
vek po enakih kriterijih, to je 600 DEM na posameznega
zavezanca oziroma na hišo oziroma stanovanjsko enoto (pre-
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računano v SIT po srednjem tečaju BS) v treh letih v enakih
mesečnih obrokih po 16,7 DEM (preračunano v SIT po
srednjem tečaju BS) z rokom plačila do konca meseca za
tekoči mesec.

Na dva ali več solastnikov iste stanovanjske enote se
znesek samoprispevka za hišo oziroma stanovanjsko enoto
razdeli v sorazmerju z deležem lastništva.

5. člen

Vsem zavezancem iz 4. člena tega sklepa bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek računovodska služba pri
KS Poljane na podlagi izstavljenih položnic.

6. člen

Enak delež bodo prispevali tudi vsi, ki so že najemniki
grobov na pokopališču v Poljanah, pa imajo stalno bivališče
izven KS Poljane, in sicer na podlagi pogodb v obliki pove-
čane najemnine grobov za leto 1997, 1998 in 1999.

Za vse tiste, ki bodo kasneje najeli grob na pokopališču
v Poljanah, samoprispevka pa niso plačali, velja, da bodo
polni delež poravnali z višjo grobnino, višjo najemnino gro-
bov ter višjo najemnino mrliške vežice.

7. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu, ki bo odprt pri KS Poljane, št. 51510-842-027-
82341.

8. člen

Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-
ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z določbami zakona o davkih občanov
preko RUJP, enota v Škofji Loki.

9. člen

Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral grad-
beni odbor za ureditev pokopališča in gradnjo mrliške vežice
in Svet KS Poljane, ki je dolžan po končanem zbiranju
samoprispevka dati poročilo zboru krajanov KS Poljane o
višini in porabi teh sredstev.

10. člen

Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85).

11. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.

Predsednik
Sveta KS Poljane
Anton Krek  l. r.

4132.

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka na področju celotne KS Poljane za
financiranje ureditve pokopališča z okolico in gradnjo
mrliške vežice v Poljanah, ki je bil izveden 8. 12. 1996

na vseh voliščih v KS Poljane

1. Volilna komisija je pregledala glasovnice in zapisni-
ke, ki so jih predložili volilni  odbori z vseh štirih volišč in
ugotovila, da je bil referendum izveden v skladu z zakonom
in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid glaso-
vanja.

2. Izid glasovanja je naslednji:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 513 volilnih upra-

vičencev;
– na referendumu je glasovalo 340 volilnih upravičen-

cev ali 66,28%;
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 195 volilnih

upravičencev ali 57,35% volilnih upravičencev, ki so glaso-
vali;

– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 137 volil-
nih upravičencev ali 40,30% volilnih upravičencev, ki so
glasovali;

– neveljavne glasovnice: 8 ali 2,35%.
4. Volilna komisija ugotavlja, da je referendum za uved-

bo samoprispevka v celotni KS Poljane za financiranje ure-
ditve pokopališča z okolico in gradnjo mrliške vežice v
Poljanah izglasovan, ker se je zanj izrekla večina volilnih
upravičencev, ki so glasovali.

Predsednica
volilne komisije pri

KS Poljane
Majda Debeljak l. r.

4133.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. člena
zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85), 34.
člena statuta KS Poljane, sklepa zbora uporabnikov bodoče
javne kanalizacije z dne 27. 10. 1996, sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo samoprispevka (Uradni list RS, št.
62/96 in izida referenduma z dne 8. 12. 1996) objavljamo

S K L E P
o uvedbi samoprispevka

1. člen

Na podlagi rezultatov referenduma z dne 8. 12. 1996 se
uvede samoprispevek v delu KS Poljane, in sicer za naselje
Poljane (vse h. št. razen 1-3, 32, 42-46/a, 51, 63-64/a ter 93-
94), Hotovlja (vse h. št. razen 7, 20, 26-49, 78-89 ter 99-100)
Predmost (vse h. št. razen 1 in 50) in Dobje (vse h. št.) za
dobo štirih let, to je od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.

2. člen

S samoprispevkom bo zbranih 27,000.000 SIT. Celotna
sredstva samoprispevka se bodo porabila za izgradnjo kana-
lizacije v naseljih Poljane, Hotovlja, Predmost in Dobje.

3. člen

Zavezanci za plačilo samoprispevka so lastniki vseh
stanovanjskih in počitniških hiš ter gradbenih parcel (samo
fizične osebe) na območju, za katerega je razpisan referen-
dum (ne glede kje imajo stalno bivališče) in ki bodo imeli
tehnično možnost za priključitev na javno kanalizacijo v
I. fazi priključevanja.

S plačilom samoprispevka si zavezanec pridobi pravico
do enega priključka na javno kanalizacijo (v nadaljnjem
besedilu: priključek).
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Seznam zavezancev je potrdil svet KS dne 28. 11. 1996
na podlagi podatkov geodetske uprave oziroma zemljiške
knjige.

4. člen

Zavezanci iz 4. člena tega sklepa plačujejo samoprispe-
vek po enakih kriterijih, to je 1.500 DEM na posameznega
zavezanca oziroma za en priključek (preračunano v SIT po
srednjem tečaju BS) v štirih letih v enakih mesečnih obrokih
po 31,25 DEM (preračunano v SIT po srednjem tečaju BS) z
rokom plačila do konca meseca za tekoči mesec.

5. člen

Vsi zavezanci, ki bodo imeli možnost priključitve na
javno kanalizacijo že pred iztekom samoprispevka so dolžni
poravnati preostali samoprispevek v roku dveh mesecev po
obvestilu KS Poljane o možnosti priključitve. Priključek se
ne izvrši dokler ni samoprispevek plačan v celoti.

6. člen

Na dva ali več solastnikov iste stanovanjske enote se
znesek samoprispevka za en priključek razdeli v sorazmerju
z deležem lastništva.

Pri objektih, v katerih se nahaja več stanovanjskih enot
in bodo vezane na en kanalski priključek, znaša samoprispe-
vek za vsakega lastnika oziroma vsako posamezno stano-
vanjsko enoto pri dveh stanovanjskih enotah 80% celotnega
samoprispevka, pri treh ali več stanovanjskih enotah pa 60%
celotnega samoprispevka.

Pri objektih z več stanovanjskimi enotami, kjer bo vsa-
ka vezana na svoj kanalizacijski priključek, poravna lastnik
vsake stanovanjske enote polni znesek samoprispevka. Prav
tako poravna lastnik ene stanovanjske hiše z več priključki
večkratni znesek samoprispevka (kolikor je priključkov).

7. člen

Vsem zavezancem iz 4. člena tega sklepa bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek računovodska služba pri
KS Poljane na podlagi izstavljenih položnic.

8. člen

Lastnikom industrijskih objektov in ustanov ter obrtni-
kom in samostojnim podjetnikom bo prispevek izračunan
skladno z degresivno lestvico (glede na količino porabljene
vode) po veljavnem ceniku Loške komunale, in sicer na
podlagi pogodbe. Na podlagi pogodbe bo zaračunan prispe-
vek tudi za lastnike stanovanjskih objektov, ki niso fizične
osebe.

9. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu, ki bo odprt pri KS Poljane, št. 51510-842-027-
82357.

10. člen

Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-
ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z določbami zakona o davkih občanov
preko RUJP, enota v Škofji Loki.

11. člen

Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral grad-
beni odbor za gradnjo kanalizacije in Svet KS Poljane, ki je
dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo
zboru uporabnikov javne kanalizacije o višini in porabi teh
sredstev.

12. člen

Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85).

13. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.

Predsednik Sveta KS Poljane
Anton Krek  l. r.

4134.

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v delu KS Poljane, in sicer naselje
Poljane (vse h. št. razen 1-3, 32, 42-46/a, 51, 63-64/a ter
93-94), Hotovlja (vse h. št. razen: 7, 20, 26-49, 78-89 ter
99-100), Predmost (vse h. št. razen 1 in 50) in Dobje (vse
h. št.) za financiranje izgradnje kanalizacije v naseljih
Poljane, Predmost, Hotovlja in Dobje. Referendum je

bil izveden 8. 12. 1996 na volišču v veliki dvorani
kulturnega doma v Poljanah

1. Volilna komisija je pregledala glasovnice in zapi-
snik, ki ga je predložil volilni odbor iz volišča v veliki
dvorani kulturnega doma v Poljanah in ugotovila, da je bil
referendum izveden v skladu z zakonom in da ni bilo nepra-
vilnosti, ki bi lahko vplivale na izid glasovanja.

2. Izid glasovanja je naslednji:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 284 volilnih upra-

vičencev;
– na referendumu je glasovalo 180 volilnih upravičen-

cev ali 63,39%;
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 124 volilnih

upravičencev ali 68,89% volilnih upravičencev, ki so glaso-
vali;

– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 54 volil-
nih upravičencev ali 30% volilnih upravičencev, ki so glaso-
vali;

– neveljavne glasovnice: 2 ali 1,11%.
4. Volilna komisija ugotavlja, da je referendum za uved-

bo samoprispevka v delu KS Poljane za financiranje izgrad-
nje kanalizacije v naseljih Poljane, Hotovlja, Predmost in
Dobje izglasovan, ker se je zanj izrekla večina volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali.

Predsednica volilne komisije pri
KS Poljane

Majda Debeljak l. r.

GROSUPLJE

4135.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju
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naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Ob-
činski svet občine Grosuplje na seji dne 18. decembra 1996
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

Pri pošti – poslovno stanovanjski center

1. člen

Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Pri pošti –
poslovno stanovanjski center, ki ga je izdelal AN – RE
d.o.o., decembra 1996.

2. člen

Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v pro-
storih Urada za prostor v Občini Grosuplje, Kolodvorska 2,
in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5.

Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne 11. januarja
1997.

3. člen

Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta lah-
ko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne
razgrnitve pisno na sedežu KS ali na Uradu za prostor Obči-
ne Grosuplje.

V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organi-
zirana javna razprava.

4. člen

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

Št. 352-58/96
Grosuplje, dne 10. decembra 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angela Likovič, dipl. org. l. r.

JESENICE

4136.

Na podlagi 1. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95) in 26. člena statu-
ta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski
svet občine Jesenice na svoji 23. seji dne 19. 12. 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih

taksah v Občini Jesenice za leto 1997

1. člen

Vrednost točke iz 1. člena odloka o komunalnih taksah
v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95) za leto 1997
znaša 7,13 SIT.

2. člen

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1997 dalje.

Št. 417-32/96
Jesenice, 19. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

4137.

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/94, 32/95, 33/89, Uradni list RS,
št. 24/92), 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča (UVG, št. 3/87, 21/88, Uradni list RS, št.
20/93), 4. statutarnega sklepa 1. seje Občinskega sveta obči-
ne Jesenice z dne 22. 12. 1994 in 26. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine
Jesenice na svoji 23. seji dne 19. 12. 1996 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Jesenice v letu 1997

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice v letu 1997
znaša mesečno:

– v stanovanjskem in počitniškem tipu območja
0,0138 SIT in

– v poslovnem in proizvodnem tipu območja
0,0387 SIT.

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997
dalje.

Št. 462-35/96
Jesenice, dne 19. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

KUNGOTA

4138.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93); 4. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Kungota (MUV, št.
28/95) ter 18. in 72. člena statuta Občine Kungota (MUV, št.
8/95) je Občinski svet občine Kungota na redni seji, ki je bila
25. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o koncesiji za vzdrževanje in urejanje pokopališč

in oddajanje grobov

1. člen

S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, določa občina
Kungota (v nadaljevanju: koncedent) predmet, območja, po-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 8476 Št. 77 – 28. XII. 1996

goje in ostale elemente koncesije za vzdrževanje in urejanje
pokopališč in oddajanje grobov v najem, kot gospodarske
javne službe.

2. člen

Gospodarska javna služba, ki je predmet koncesije, za-
jema:

– vzdrževanje in urejanje pokopališč,
– opravljanje pokopaliških storitev.
Izbrani koncesionar vodi tudi evidenco pokopanih oseb

na pokopališčih, evidenco najemnikov grobov in kataster
komunalnih naprav na pokopališčih.

3. člen

Območje izvajanja gospodarske javne službe je območ-
je Občine Kungota, zajema pa pokopališča:

– Spodnja Kungota
– Svečina,
– Jurij ob Pesnici,
– Zgornja Kungota.

4. člen

Vzdrževanje in urejanje pokopališč obsega:
– razdelitev pokopališč na posamezne vrste grobov,
– prekope grobov in opustitev grobov,
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– urejanje in košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– urejanje in vzdrževanje poti,
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč.

5. člen

Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so
predvsem naslednje:

– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.

6. člen

Pogrebna dejavnost se opravlja izven pokopališča in
zajema predvsem naslednje dejavnosti:

– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika in
– druge sorodne dejavnosti.

7. člen

Koncesionar oddaja grobove v najem v imenu Občine
Kungota. Pogoji najema grobov se določijo s pokopališkim
redom ki ga sprejme koncedent na predlog koncesionarja.
Odnosi med najemniki grobov in koncesionarjem se urejajo
z najemno pogodbo.

8. člen

Gospodarska javna služba se financira iz:
– najemnin za grobove, ki jih na predlog koncesionarja

določi koncedent,
– cene pogrebnih storitev na pokopališču, ki jih ob

soglasju koncedenta, določi koncesionar,
– eventualnih namenskih subvencij in dotacij konce-

denta.

9. člen

Uporabniki storitev gospodarske javne službe imajo,
poleg drugih, naslednje pravice in obveznosti:

– pravico do uporabe storitev gospodarske javne službe
pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, pokopališkim
redom, ter odlokom in drugimi predpisi;

– pravico do pritožbe na pristojne organe (inšekcijske
službe, Svet za varstvo pravic uporabnikov gospodarskih
javnih služb), če so kršene njihove pravice ali je gospodar-
ska javna služba neustrezno izvajana;

– obveznost uporabe storitev koncesionarja iz 5. člena
tega odloka;

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

– obveznost spoštovanja pokopališkega reda in drugih
uredb izdanih v skladu s predpisi, ter navodili, ki jih v tej
zvezi izda koncesionar.

Za grobove in žarne prostore, za katere ni sklenjena
najemna pogodba ali za njihov najem, tri leta plačana najem-
nina, preide pravica uporabe na Občino Kungota, vendar
brez obveznosti plačila najemnine.

10. člen

Koncesionar, kot edini izvajalec gospodarske javne
službe iz tega odloka mora:

– zagotoviti kontinuirano izvajanje gospodarske javne
službe in v njenem izvajanju zagotoviti dostojanstvo in spo-
štovanje do umrlih;

– pri izvajanju dejavnosti upoštevati sprejete predpise,
standarde in normative v okviru teh tudi krajevne običaje,
pokopališki red in programe, ki jih za razvoj dejavnosti spre-
jema koncedent;

– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji;
– zagotoviti koncedentu strokovno pomoč pri obliko-

vanju programov razvoja dejavnosti;
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne

knjige in druge knjigovodske listine ter obračune;
– pristojnim organom koncedenta omogočiti strokovno

tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo
dela pri izvajanju gospodarske javne službe;

– uporabljati pokopališča, pokopališke objekte in na-
prave le za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.

11. člen

Koncedent ima:
– pravico določiti splošne pogoje opravljanja gospo-

darske javne službe s pokopališkim redom;
– pravico nadzora nad cenami pogrebnih storitev na

pokopališču in pravico določanja višine najemnin za grobo-
ve;

– pravico nadzora nad izvajanjem gospodarske javne
službe, finančnega nadzora in nadzora upravljanja in vzdrže-
vanja infrastrukturnih objektov in naprav;

– druge pravice, določene s predpisi tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.

12. člen

Interesenti za pridobitev koncesije, ki je predmet tega
odloka, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da so registrirani za opravljanje dejavnosti “pogrebne
storitve” (O/93.04);

– imeti morajo izkušnje in reference pri opravljanju
koncesionirane dejavnosti;

– dokazati morajo, da zaposlujejo ustrezno število de-
lavcev, usposobljenih in ustrezno opremljenih za izvajanje
gospodarske javne službe;

– pripraviti in predložiti morajo program izvajanja de-
javnosti in cene storitev;

– da predložijo poslovni načrt.
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13. člen

Koncesionar bo izbran na osnovi javnega razpisa, ki se
objavi v Uradnem listu RS. Postopek javnega razpisa konce-
sionarja izvede razpisna komisija, ki jo imenuje župan Obči-
ne Kungota.

Za vprašanja postopka javnega razpisa, ki niso urejena
s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil.

14. člen

Na osnovi poročila komisije o izvedenem razpisu za
podelitev koncesije, oblikuje predlog za izbor koncesionarja
župan in ga posreduje Občinskemu svetu občine Kungota v
odločanje. O izboru koncesionarja odloči Občinski svet ob-
čine Kungota. Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesio-
narjem sklene, v imenu in za račun občine Kungota, župan.
O izbranem koncesionarju izda občinski urad odločbo.

15. člen

Medsebojna razmerja med koncesionarjem in konce-
dentom se uredijo, v skladu z zakonom in tem odlokom, s
koncesijsko pogodbo. S koncesijsko pogodbo se določi zla-
sti:

– predmet koncesije in rok za začetek izvajanja konce-
sije;

– pravice in obveznosti koncesionarja in koncedenta;
– način in merila za oblikovanje cen pogrebnih storitev

na pokopališču in način uresničevanja predhodnega soglas-
ja koncedenta k oblikovanju cen;

– podlage za oblikovanje višine najemnin za grobove;
– obvezne sestavine in način sprejema letnega plana

urejanja in vzdrževanja pokopališč;
– vrste in način nadzora, ki ga ob izvajanju gospodar-

ske javne službe, opravlja koncedent;

– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja koncesije ali
zaradi njenega izvajanja v nasprotju s koncesijsko pogodbo;

– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, pov-
zročeno z opravljanjem ali neopravljanjem javne službe;

– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionerja v
primeru spremenjenih ali nepredvidljivih okoliščin;

– določbe o spremembah koncesijske pogodbe, prene-
hanju koncesijskega razmerja in določbe o reševanju sporov.

16. člen

Določila koncesijske pogodbe morajo biti usklajena s
tem odlokom kot koncesijskim aktom. V primeru neskladja
med koncesijsko pogodbo in koncesijskim aktom, veljajo
določila koncesijskega akta.

17. člen

Koncedent lahko, ne glede na določila koncesijske po-
godbe, koncesionarju odvzame koncesijo v naslednjih pri-
merih:

– zaradi neupravičenega neizvajanja gospodarske javne
službe več kot teden dni;

– zaradi izvajanja gospodarske javne službe v nasprotju
s pietetnimi načeli opredeljenimi s koncesijsko pogodbo;

– uporabe cen pogrebnih storitev v nasprotju s soglas-
jem ali brez soglasja koncedenta;

– zaračunavanja najemnin za grobove v drugačni višini
kot jih je določil koncedent;

– če je koncesionar v zamudi pri plačilu odškodnine za
opravljanje javne službe;

– reorganizacije ali stečaja koncesionarja.

18. člen

Izbrani koncesionar, kot edini izvajalec gospodarske
javne službe, plačuje koncedentu odškodnino za opravljanje
javne službe. Višina odškodnine in način plačila se določi s
koncesijsko pogodbo.

Koncesionar koncesije ne more prenesti na druge ose-
be. Koncesionar ima pravico, da za izvajanje posameznih
opravil sklene pogodbo s podizvajalci, vendar po predhod-
nem soglasju koncedenta.

19. člen

Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja opravljajo
pristojni inšpekcijski organi. Nadzor glede izvajanja dejav-
nosti, urejanja in vzdrževanja pokopališč in finančni nadzor
pa opravlja občinski urad ali od župana pooblaščena organi-
zacija.

20. člen

Koncesionar je dolžan pokopališke objekte in naprave
upravljati in vzdrževati v skladu z načeli dobrega gospodar-
ja. Odnos med Občino Kungota, kot lastnikom pokopaliških
objektov in naprav in koncesionarjem se uredi s posebno
pogodbo.

21. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 353-7/96
Kungota, dne 25. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota

Anton Škamlec l. r.

4139.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/9l) in 40. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 11. člena statuta
Občine Kungota (MUV, št. 8/95) je Občinski svet občine Kun-
gota na seji dne 25. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi

javnega zavoda OŠ Kungota

1. člen
Spremeni se odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna

šola Kungota, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kungota in
je objavljen v MUV, št. 29/95.

2. člen

Dopolni se 3. člen z novim tretjim odstavkom, ki glasi;
Osnovna šola Kungota ima svoj žig, ki je okrogle oblike s

premerom 35 mm. Na zunanjem krogu je napis OSNOVNA
ŠOLA KUNGOTA, v spodnjem delu pa Plintovec 10 c.

3. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da glasi:
Svet zavoda šteje enajst članov;
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci

vseh organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružničnih
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šol. Podružnična šola in vrtec imata v svetu zavoda po enega
predstavnika.

4. člen

Spremeni se 10. člen odloka tako, da glasi;
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi ure-

sničitvi,
– odloča o uredbi nadstandardnih programov,
– obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni

problematiki,
– obravnava pritožbe v zvezi s statusom učencev,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v vzvezi z vzgojnoizobraže-

valnim delom in izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli,
– daje ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posamez-

nih vprašanjih,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom.

5. člen

Spremeni se 12. člen odloka tako, da glasi;
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na

način in po postopku določenim z zakonom.
Enota vrtca in podružnična šola imata vodjo enote oziro-

ma podružnične šole. Vodja enote oziroma podružnične šole
opravlja naloge za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.

6. člen

Spremeni se 22. člen odloka tako, da glasi:
Ravnatelj zavoda je dolžan opraviti vse potebno, da zavod

uskladi statut, organizacijo del ter oblikuje svet zavoda v skladu
z zakon in tem odlokom do 31. 12. l996.

7. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 60/01-96
Kungota, dne 25. oktobra 1996,

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota

Anton Škamlec l. r.

4140.

Na podlagi 7. alinee 21. člena zakona o lokalni samoupra-
vi, 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Kungota (MUV, 28/95) in 18. člena statuta Občine Kungota
(MUV, 8/95), je Občinski svet občine Kungota na redni seji, ki
je bila dne 25. 10. 1996 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o enotni višini prispevka

za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju
Občine Kungota

1. člen

Spremeni se sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo
vodovodnega omrežja na območju Občine Kungota, ki ga je
sprejel Občinski svet občine Kungota in je objavljen v Uradnem
listu RS, št. 31/96.

2. člen

Spremeni se 2. člen, ki pravilno glasi:

Prispevek zajema tudi višino priključnine za priljučitev na
vodovodno omrežje.

Višina prispevka velja za priključke do DN 25 mm. Za
priključke večje od DN 25 mm se višina prispevka linearno
povečuje skladu z merili in kriteriji za določanje višine pri-
ključnin na vodovodno omrežje (MUV št. 6/91).

3. člen

Za tretjim členom se doda nov 3.a člen, ki glasi:
Izvedbo priključka na javno vodovodno Omrežje izvede

od občinske uprave pooblaščeni izvajalec v skladu s tehničnimi
predpisi, normativi in standardi.

4. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega
sveta občine Kungota, objavi pa se v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 60/02-96
Kungota, dne 25. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota

Anton Škamlec l. r.

4141.

Na podlagi 29. in 63. člena zakona o uresničevanju javne-
ga interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in na
podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Kungota (MUV, št.
8/95) je Občinski svet občine Kungota na redni seji dne 25. 10.
1996 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

I

V skladu z 29. in prvim odstavkom 63. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list
RS, št. 75/94) postanjejo javna infrastruktura na področju kul-
ture naslednje nepremičnine na območju Občine Kungota, ki so
javna lastnina v upravljanju Občine Kungota in so pretežno
namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:

1. Kulturna dvorana v vaškem domu Sp. Kungota, stoječa
na par. št. 299, k.o. Mali Rošpoh, vl. št. 163.

2. Kulturna dvorana v vaškem domu Zg. Kungota, stoječa
na par. št. 55 k.o. Plintovec.

3. Kulturna dvorana v vaškem domu Jurij, stoječa na par.
št. 73 k.o. Jurski vrh, vl. št. 48.

4. Kulturna dvorana v vaškem domu Svečina, stoječa na
par. št. 37/3 k.o. Plač, vl. št. 105.

5. Knjižnica v Zg. Kungoti, stoječa na par. št. 55 k.o.
Plintovec.

II

Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razlašča tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kultur-
nim dejavnostim.

III

Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se kot javna infra-
struktura na področju kulture na predlog župana zaznamuje v
zemljiški knjigi.

IV

Nepremičninam iz I. točke in opremi iz II. točke tega
sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez sklepa Občin-
skega sveta občine Kungota.
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V

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 611-1/96
Kungota, dne 25. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota

Anton Škamlec l. r.

4142.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
RS, št. 35/85) 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve krajanov KS
Dobrovnik na referendumu, dne 8. 12. 1996 je Svet krajevne
skupnosti Dobrovnik na seji, dne 9. 12. 1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne

skupnosti Dobrovnik

1. člen

Na območju Krajevne skupnosti Dobrovnik se po odloči-
tvi krajanov naselja Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci na refe-
rendumu dne 8. 12. 1996 uvede krajevni samoprispevek za
obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.

2. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za
izvedbo naslednjega referendumskega programa:

a) naselje Dobrovnik:
– izgradnja kanalizacije,
– izgradnja čistilne naprave,
– ureditev ulične razsvetljave,
– ureditev cest, vaških, poljskih in vinogradniških poti;
b) naselje Žitkovci:
– izgradnja mrliške vežice,
– ureditev ulične razsvetljave;
c) naselje Strehovci:
– asfaltiranje vaških cest,
– ureditev ulične razsvetljave.

3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delovni

ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Dobrovnik in samo-
stojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali opravljajo svojo
dejavnost v KS Dobrovnik, in sicer v naslednji višini:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače
ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o
delu,

– 10% od katastrskega dohodka,

– 2% od pokojnin,

– 3% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s
stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Dobrovnik,

– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene v
tujini.

4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih dolo-

ča 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo –
(Uradni list SRS, št. 35/85).

5. člen

Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjet-
ja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za prihodke –
izpostava Lendava.

Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po po-
ložnici, ki jo bo izstavil Svet KS Dobrovnik.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se
KS Dobrovnik dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazu-
je samoprispevek.

6. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro
računu KS Dobrovnik št. 51920-645-30736.

7. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sa-

moprispevkom zbranih sredstev bo upravljal Svet krajevne skup-
nosti Dobrovnik in bo najmanj enkrat letno poročal zboru kraja-
nov KS Dobrovnik o uporabi zbranih sredstev.

8. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.

Dobrovnik, dne 9. decembra 1996.

Predsednica
Sveta krajevne skupnosti

Dobrovnik
Katarina Kovač l. r.

4143.

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Dobrovnik o izidu glasovanja na
referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za

območje KS Dobrovnik, dne 8. 12. 1996

1. V volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 1178 volilnih
upravičencev.

a) naselje Dobrovnik – 839 volivcev,
b) naselje Strehovci – 210 volivcev,
c) naselje Žitkovci – 129 volivcev.
2. Na referendumu je glasovalo skupaj 645 volivcev ali

54,75%:
a) naselje Dobrovnik – 372 volivcev ali 44,33%,
b) naselje Strehovci – 161 volivcev ali 76,66%,
c) naselje Žitkovci – 112 volivcev ali 86,82%.
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo skupaj 452

volivcev ali 70,07%:
a) naselje Dobrovnik – 272 volivcev ali 73,1%,
b) naselje Strehovci – 105 volivcev ali 65,2%,
c) naselje Žitkovci – 75 volivcev ali 67%.
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 165 vo-

livcev ali 25,58%:
a) naselje Dobrovnik – 97 volivcev ali 26,1%,
b) naselje Strehovci – 36 volivcev ali 22,4%,
c) naselje Žitkovci – 32 volivcev ali 28,5%.
5. Neveljavnih je bilo skupaj 28 glasovnic 4,34%:
a) naselje Dobrovnik – 3 glasovnice ali 0,8%,
b) naselje Strehovci – 20 glasovnic ali 12,4%,
c) naselje Žitkovci – 5 glasovnic ali 4,5%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da

je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka
v KS Dobrovnik, ker se je zanj izreklo skupaj 452 volivcev ali
70,07%.

Dobrovnik, dne 8. decembra 1996.

Predsednica
volilne komisije

Krajevne skupnosti Dobrovnik
Katarina Kovač l. r.
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LITIJA

4144.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95,
70/95 in 6/96) in odloka o proračunu Občine Litija za leto
1996 (Uradni list RS, št. 27/96) je Občinski svet občine
Litija na 5. izredni seji dne 23. 12. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Litija za leto

1996

1. člen

Spremeni se odlok o proračunu Občine Litija za leto
1996 (Uradni list RS, št. 27/96) tako, da se 3. člen glasi:

“Proračun za leto 1996 se tako določa v naslednjih
zneskih:

Bilanca prihodkov in odhodkov Račun financiranja

Prihodki 1.059,337.000 0,00

Odhodki 1.065,842.000 18,602.000

Primanjkljaj –6,505.000 25,107.000

Presežek 0,00 0,00

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporabljati pa se začne naslednji dan po spre-
jetju na seji občinskega sveta.

Št. 401-5/96
Litija, dne 23. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

4145.

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti
Hotič je Svet krajevne skupnosti Hotič na seji dne 1. 12.
1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka na območju

Krajevne skupnosti Hotič

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Hotič se razpisuje refe-
rendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinancira-
nje izvajanja sprejetih programov dela na območju Krajevne
skupnosti Hotič.

2. člen

Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 4 let in sicer
od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.

3. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporablja-
la za:

– gradnjo vodovodov,

– modernizacijo krajevnih cest in poti,

– gradnjo in vzdrževanje javne razsvetljave,

– pridobitev zemljišča in dokumentacije za razširitev
pokopališča,

– vzdrževanje že obstoječih objektov v KS Hotič,

– ureditev otroškega varstva v KS Hotič.

4. člen

Plačevanje krajevnega samoprispevka so oproščeni ob-
čani, ki prejemajo socialno varstvene pomoči, invalidnino,
pokojnino, ki ne presega zneska najni je pokojnine za polno
pokojninsko dobo, starostno pokojnino, priznano po zakonu
o starostnem zavarovanju kmetov, štipendijo in nagrade za
delovno prakso ter delavci, katerim osebni dohodek ne pre-
sega najni jega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja ma-
terialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom,
v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85).

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-
vajo na območju Krajevne skupnosti Hotič, in sicer:

1. vsi zaposleni občani po stopnji 1% mesečno od oseb-
nih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebne-
ga dohodka,

2. upokojenci po stopnji 1% od pokojnine mesečno, ki
je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za
prispevke in davke,

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 1% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske
obrti po stopnji 1% od davčne osnove – dobička, zmanjšane
za odmerjene davke,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljanje storitev po stopnji 1% od davčne osnove, zmanj-
šane za odmerjene davke,

6. krajani, lastniki zemljišč v krajevni skupnosti 1%, ki
imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti od
katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stop-
nji 1%,

7. tolarsko protivrednost 120 DEM letno lastniki viken-
dov ter drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča na območju KS Hotič.

Samoprispevek se ne plačuje od dohodkov, za katere je
oprostitev po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85).

6. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška
uprava za javne prihodke, izpostava Litija. Lastniki viken-
dov in drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča
na območju KS Hotič, plačujejo samoprispevek dvakrat let-
no za tekoče leto. KS Hotič jim pošlje položnico dvakrat
letno, in sicer v juniju in v decembru.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in
davkov davkoplačevalcev.
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7. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-
nem računu, bo upravljal svet Krajevne skupnosti Hotič, ki
je tudi odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko upo-
rabo sredstev.

8. člen

Samoprispevek se nakazuje na posebni račun številka
50150-842-060-0082042 na naslov Krajevna skupnost Hotič
– za krajevni samoprispevek.

9. člen

Kontrolo nad zbiranjem krajevnega samoprispevka
opravlja v skladu s pristojnostmi Agencija za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje – ekspozitura Litija in Re-
publiška uprava za javne prihodke, izpostava Litija.

Kontrolo porabe sredstev krajevnega samoprispevka
opravlja Svet Krajevne skupnosti Hotič.

10. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.

Hotič, dne 16. decembra 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Hotič

Maks Kobalej l. r.

4146.

Na podlagi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje KS Hotič (Uradni list
RS, št. 64/96) daje volilna komisija Krajevne skupnosti Ho-
tič

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Hotič

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje KS Hotič so bili ugotovljeni naslednji izidi gla-
sovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 437 volivcev;
2. po volilnem imeniku je glasovalo 81,1% volivcev;
3. s potrdilom ni glasoval noben volivec;
4. neveljavnih je bilo 2,2% glasovnic;
5. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 82,6% voliv-

cev;
6. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 15,1%

volivcev.
Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o

referendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija Krajev-
ne skupnosti Hotič ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Hotič, ker se je zanj izrekla večina volivcev, ki so
glasovali.

Hotič, dne 5. decembra 1996.

Predsednik
volilne komisije KS Hotič

Zdravko Klarič l. r.

MEDVODE

4147.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 17. člena statuta
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je
Občinski svet občine Medvode na seji, dne 19. 11. 1996
sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode

za leto 1996

1. člen

V odloku o proračunu Občine Medvode za leto 1996, ki
ga je sprejel Občinski svet občine Medvode na 16. seji, dne
2. aprila 1996, se spremeni 3. člen tako, da se glasi:

Skupni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo
735,303.000 tolarjev in se razporedijo za:

– financiranje zagotovljene

porabe 606,054.000 tolarjev

– financiranje drugih

dogovorjenih nalog 129,249.000 tolarjev

Rebalans bilance prihodkov in odhodkov je sestavni
del tega odloka.

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določi-
tev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se
uporabljajo od 1. januarja 1996.

Št. 2935/96
Medvode, dne 19. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Mitja Ljubeljšek l. r.

MISLINJA

4148.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS št. U-I-
13/94-95, 45/94 – odločba US RS št. U-I-144/94-18, 57/94
in 14/95) in 21. člen statuta Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinje na 25. seji, dne
16. 12. 1996, sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja

za leto 1996

1. člen

V odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 22/96) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se
glasi:
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Skupni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo
304,220.566 tolarjev in se razporedijo za

– tekoče obveznosti 302,505.821 tolarjev in
– sredstva rezerv 1,714.745 tolarjev

2. člen

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

Št. 401-5/95
Mislinja, dne 16. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

B I L A N C A

prihodkov in odhodkov proračuna Občine Mislinja
za leto 1996

v tolarjih

PRIHODKI

Prihodki za zagotovljeno porabo 163,826.000

Prihodki za druge naloge 88,697.180

Prihodki od financiranja 11,000.000

Prihodki, prenešeni iz preteklega leta 40,697.386

Skupaj prihodki 304,220.566

ODHODKI

Sredstva za lokalno samoupravo 22,089.200

Sredstva za družbene dejavnosti 110,239.477

Sredstva za gospodarsko infrastrukturo 162,610.144

Sredstva za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami 5,150.000

Drugi odhodki 1,017.000

Sredstva rezerv 3,114.745

Skupaj odhodki 304,220.566

4149.

Na podlagi 7., 58., 59. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), zako-
na o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93) in 21. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine
Mislinja na 25. seji, dne 16. 12. 1996 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

Ta odlok opredeljuje območja, na katerih se v Občini
Mislinja plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zem-
ljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), merila, na podlagi kate-
rih se določa višina nadomestila neposrednim uporabnikom

stavbnih zemljišč, ter merila za popolno ali delno oprostitev
plačila nadomestila.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

2. člen

Območja v Občini Mislinja, na katerih se plačuje nado-
mestilo, so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske in
druge prednosti posameznih stavbnih zemljišč.

3. člen

Območja, na katerih se plačuje nadomestilo v Občini
Mislinja, so razvrščena v I. in II. območje.

V I. območje spadajo stavbna zemljišča v ožjem delu
naselja Mislinja.

V II. območje spadajo stavbna zemljišča v širšem delu
naselja Mislinja ter zaselki v Dovžah, Doliču in Završah. V
II. območje spadajo tudi zemljišča počitniškega naselja in
ostalih poslovnih objektov na Pungartu.

4. člen

Območja iz 3. člena so opredeljena na grafičnih prilo-
gah v merilu 1 : 5000 in so sestavni del tega odloka. Na
vpogled so na Občini Mislinja in na Davčni upravi Republi-
ke Slovenije – izpostavi Slovenj Gradec.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

5. člen

Za določitev nadomestila se upoštevajo naslednja meri-
la:

1. lega in pridobitna ugodnost lokacije stavbnega zem-
ljišča,

2. stopnja opremljenosti stavbnega zemljišča s komu-
nalnimi objekti in napravami,

3. namembnost stavbnega zemljišča,
4. smortna izkoriščenost stavbnega zemljišča.

6. člen

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi
od m2 stanovanjske ali poslovne površine. Stanovanjska po-
vršina je neto tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v
stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih
prostorov ter površina garaže za osebne avtomobile.

Poslovna površina je neto tlorisna površina poslovnega
in proizvodnega prostora ter vseh prostorov, ki so funkcio-
nalno povezani s poslovnim prostorom.

7. člen

Lega in pridobitna ugodnost lokacije se ovrednoti z
razvrstitvijo stavbnega zemljišča v I. in II. območje po
3. členu tega odloka.

8. člen

Glede na namembnost se prostori delijo na:

1. stanovanja, kamor prištevamo tudi počitniške hiše,

2. poslovne in proizvodne prostore, kamor prištevamo
tudi nepokrita skladišča, deponije, interna parkirišča in poti,
delavnice na prostem, energetske objekte, peskokope, te-
niška igrišča, gostinske vrtove in površino s stojnicami,

3. prostore za družbene dejavnosti, kamor štejemo šole,
vrtec, prostore za telesnokulturno dejavnost, prostore dru-
štev, zdravstvenega doma ter prostore za deficitarno obrt.
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9. člen

Za določitev nadomestila za 1 m2 stavbnega zemljišča
se uporabljajo naslednje točke:

št. točk

a) stavbno zemljišče za stanovanjske namene v:

– I. območju  10

– II. območju  5

b) stavbno zemljišče namenjeno za poslovno

dejavnost v:

– I. območju 200

– II. območju 100

c) stavbno zemljišče namenjeno za družbeno

dejavnost v:

– I. območju 100

– II. območju  50

Pri komunalni opremljenosti se 1 m2 stavbnega zem-
ljišča ovrednoti z naslednjimi točkami:

št. točk

– dostop po sodobno urejeni cesti (asfalt) 40

– dostop po makadamski cesti 10

– možna priključitev na:

– javni vodovod 20

– javno kanalizacijo 20

– električno omrežje 10

– telefonsko omrežje 10

– javna razsvetljava dostopne ceste 10

Smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča se upošteva
z odbitkom, ki znaša:

– za zgradbe s tremi in štirimi etažami –40 % točk

– za zgradbe z več kot štirimi etažami –50 % točk

IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
IN OBVEZNOST PLAČILA

10. člen

Mesečna višina nadomestila se določi po merilih iz
9. člena tega odloka tako, da se skupno število točk pomnoži
s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta
oziroma s površino nezazidanega stavbnega zemljišča in z
vrednostjo točke za izračun nadomestila.

11. člen

Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki iz
evidence.

Zavezanci so dolžni prijaviti Občinskemu uradu Misli-
nja potrebne podatke za odmero nadomestila v 15 dneh po
nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in prijaviti vse
spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila. Nastanek,
sprememba in prenehanje obveznosti plačevanja nadomesti-
la se pri odmeri upošteva od prvega dne naslednjega meseca
po preteku meseca, v katerem je obveznost nastala, oziroma
prenehala ali je prišlo do spremembe.

Nadomestilo plačujejo neposredni uporabniki zemljišč
oziroma stavb ali delov stavb.

12. člen

Zavezanci o odmeri nadomestila prejmejo odločbo, ki
jo izda Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slo-
venj Gradec.

13. člen

Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila na
območju Občine Mislinja je 0,050 SIT/ točko na mesec in se
polletno valorizira na podlagi indeksa rasti cen na drobno, ki
ga objavi Zavod za statistiko Republike Slovenije. Izhodišč-
no vrednost točke pa sprejema s sklepom občinski svet.

VI. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

14. člen

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne pla-
čuje v primerih določenih v prvem odstavku 59. člena zako-
na o stavbnih zemljiščih.

Plačevanja nadomestila je oproščen:

– za dobo 5 let od dneva vselitve zavezanec, ki kupi
novo stanovanje ali zgradi stanovanjsko hišo, pod pogojem,
da je v ceni stanovanja oziroma pri nakupu stavbne parcele
plačal stroške komunalne ureditve zemljišča.

Za določen čas so lahko plačila nadomestila oproščeni
zavezanci v naslednjih primerih:

– za zemljišča, ki so s prostorsko izvedbenimi akti pred-
videna za gradnjo, dokler se uporabljajo za kmetijsko dejav-
nost;

– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč,

– če zavezanca prizadene elementrana nesreča (popla-
va, potres, požar), dokler se posledice ne odpravijo,

– v drugih primerih.

Za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vlo-
žiti na občini pismen zahtevek. O oprostitvi (delni ali popol-
ni) odloča občinski svet.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

15. člen

Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 150.000 SIT se
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je zaveza-
nec plačila nadomestila, če:

– ne prijavi svoje obveznosti za odmero nadomestila,
– prijavi netočne podatke za odmero nadomestila.
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 30.000 SIT se

kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

16. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati za
Občino Mislinja odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljiišča v Občini Slovenj Gradec (Medobčinski uradni
vestnik Maribor, št. 16/85 in 24/86).

17. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997
dalje.

Št. 462-02/96
Mislinja, dne 18. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.
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MURSKA SOBOTA

4150.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 103.člena statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in
21/96) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji,
dne 10. decembra 1996, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu

Mestne občine Murska Sobota za leto 1996

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 1996 se v 3. členu spremeni prvi odstavek in se glasi:

Prihodki proračuna mestne občine za leto 1996 se dolo-
čijo v višini 1.874,746.000 SIT.

Odhodki proračuna mestne občine za leto 1996 se dolo-
čijo v višini 1,952.937 SIT  in se razporedijo za:

– tekoče obveznosti 1.351,042.000 SIT
– investicijske obveznosti 601,895.000 SIT
Odhodki proračuna presegajo prihodke proračuna mest-

ne občine za 78,191.000 SIT. Primanjkljaj prihodkov v zne-
sku 78,191.000 SIT se bo v okviru računa financiranja prora-
čuna začasno pokril iz sredstev Sklada stavbnih zemljišč
Mestne občine Murska Sobota.

2. člen

Sprememba plana prihodkov in odhodkov proračuna
po namenih in račun financiranja proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 1996 sta sestavni del tega odloka.

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996.

Št.  401-4/96
Murska Sobota, dne 10. decembra 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

4151.

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 106. člena statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 24. seji, dne
10. decembra 1996, sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne

občine Murska Sobota v prvem polletju 1997

1. člen

Potrebe porabnikov sredstev proračuna Mestne občine
Murska Sobota se v prvem polletju 1997 začasno financirajo
po tem odloku.

2. člen

Dokler ne bo sprejet proračun Mestne občine Murska

Sobota za leto 1997 se začasno financirajo potrebe porabni-

kov iz proračuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhod-

kov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1996.

3. člen

Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrše-

vati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz

predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o

financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na

proračun občine in državni proračun.

4. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave, uporablja pa se

od 1. januarja 1997.

Št. 401-2/96

Murska Sobota, dne 10. decembra 1996.

Predsednik

Mestnega sveta

mestne občine Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

4152.

Na podlagi 23. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji, dne 10. decembra
1996 sprejel naslednji

S T A T U T A R N I   S K L E P

I

Ne glede na določilo 35. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) do izvoli-
tve župana Mestne občine Murska Sobota začasno opravlja
neprofesionalno funkcijo župana Andrej Gerenčer, vendar
najdalj do 15. marca 1997.

II

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Št. 028-13/96
Murski Soboti, dne 10. decembra 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

4153.

Na podlagi 42. člena, v povezavi s 37. a členom zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 72/93, 6/94 –
odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS, št. 57/94 in
14/95), pete alinee 34. člena, v povezavi z 41. členom in
23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
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RS, št. 28/95 in 21/96) je Mestni svet mestne občine Murska
Sobota na seji, dne 10. decembra 1996 sprejel naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

I

Dne 28. novembra 1996 je Državni zbor Republike

Slovenije potrdil poslanski mandat Andreju Gerenčerju.

Na podlagi 42. člena, v povezavi s 37. a členom, zako-

na o lokalni samoupravi, županu preneha mandat, če nastopi

funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo župana.

Z dnem potrditve poslanskega mandata je, glede na

navedeno, Andreju Gerenčerju, županu Mestne občine Mur-

ska Sobota, z 28. 11. 1996 prenehala poklicna funkcija župa-

na Mestne občine Murska Sobota.

II

V skladu s 105. členom zakona o lokalnih volitvah

(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) se opravijo

naknadne volitve župana.

Naknadne volitve župana razpiše občinska volilna ko-

misija.

III

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Št. 021-32/96

Murska Sobota, dne 10. decembra 1996.

Predsednik

Mestnega sveta

mestne občine Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

ODRANCI

4154.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 14. člena statuta Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci
na 15. redni seji, dne 28. 11. 1996, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu

Občine Odranci za leto 1996

1. člen

Proračun Občine Odranci sestavljata bilanca prihodkov
in odhodkov, ki sta sestavni del tega odloka.

2. člen

Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo
169,734.000 SIT in se razporedijo za:

– tekoče odhodke   65,782.000 SIT
– investicijske odhodke 103,952.000 SIT

3. člen

V stalne rezerve Občine Odranci je izločeno 0,50% od
doseženih prihodkov v lanskem letu. O uporabi sredstev
stalne proračunske rezerve za namene iz 1. in 2. točke prvega

odstavka 12. člena zakona o financiranju občin, odloča žu-
pan, in sicer do zneska, določenega v proračunu za leto
1996.

4. člen

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogo-
če predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 98-15/96
Odranci, dne 29. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci

Štefan Bogdan l. r.

4155.

Občinska volilna komisija Odranci je na seji dne
8. decembra 1996 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja za
volitve člana Občinskega sveta občine Odranci na nadomest-
nih volitvah 8. decembra 1996 ugotovila rezultate glasovan-
ja ter izid volitve za člana Občinskega sveta občine Odranci
in objavlja

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta

občine Odranci

Volilna enota 403 – Občine Odranci:

Število volivcev: 454

Število oddanih glasov: 129

Število neveljavnih glasov:   20

Število veljavnih glasov: 109

Kandidat Franc Antolin je dobil 109 glasov.

Občinska volilna komisija Odranci je na podlagi
11. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94 in 33/94) ugotovila, da je za nadomestnega člana
Občinskega sveta občine Odranci izvoljen:

Volilna enota 403 – Občine Odranci

Franc Antolin, rojen 28. 11. 1962, Odranci, Štefana
Kovača 5

Št. 9/96
Odranci, dne 8. decembra 1996.

Predsednik
Občinske volilne komisije

Odranci
Mirko Vrbnjak l. r.

Člani
Marica Antolin l. r.
Franc Tompa l. r.
Edo Petek l. r.
Stanko Casar l. r.
Silva Mertik l. r.
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VLADA

4156.

Na podlagi petega odstavka 40. člena zakona o viso-
kem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
je Vlada Republike Slovenije na 224. seji dne 19. decembra
1996 sprejela

S K L E P
o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske

študijske programe v študijskem letu 1997/98

I

Vlada Republike Slovenije daje soglasje:

– k besedilu razpisa za vpis v študijskem letu 1997/98,
ki ga je sprejel senat Univerze v Ljubljani na seji dne 5. 12.
1996 in je bil dopolnjen 12. in 17. decembra 1996;

– k besedilu razpisa za vpis v študijskem letu 1997/98,
ki ga je sprejel senat Univerze v Mariboru na sejah 12. 11.
1996 in 5. in 17. decembra 1996, razen za:

a) študijski program za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe Uporabna fizika,

b) študijski program za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstvo,

c) enopredmetni študijski program za pridobitev uni-
verzitetne izobrazbe Zgodovina na Pedagoški fakulteti,

č) enopredmetni študijski program za pridobitev uni-
verzitetne izobrazbe Kemija na Pedagoški fakulteti,

d) študijski program za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe Gospodarsko inženirstvo – tekstilna smer, ki ga izva-
jata Fakulteta za strojništvo in Ekonomsko-poslovna fakul-
teta;

– k besedilu razpisa za vpis v študijskem letu 1997/98,
ki ga je sprejel senat Visoke šole za hotelirstvo in turizem
dne 11. decembra 1996 ter

– k besedilu razpisa za vpis v študijskem letu 1997/98,
ki ga je sprejel senat Visoke šole za management dne 5.
novembra 1996.

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je, skupaj z razpisom za vpis v študijsko leto 1997/98 pa tudi
v objavah Ministrstva za šolstvo in šport.

Št. 620-01/96-6/1-8
Ljubljana, dne 19. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

4157.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o narav-
ni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno

znamenitost

1. člen

Območje Škocjanskega zatoka, ki je enkraten primer,
redkega in izredno ogroženega sredozemskega močvirskega
biotopa z edino brakično vodo v Sloveniji, kjer prezimujejo,
gnezdijo ali se na svoji selitveni poti ustavljajo številne vrste
ptic, se začasno razglasi za naravno znamenitost.

2. člen

Škocjanski zatok obsega območje od južnega roba ustja
Badaševice v smeri JV po severovzhodnem robu zemljišča
parc. št. 3883, k.o. Bertoki do železniškega nasipa, po njego-
vem severozahodnem robu v smeri SV do preliva med obe-
ma vodnima telesoma zatoka, kjer prečka železniški nasip
ter nato poteka po njegovem jugovzhodnem robu v smeri JZ
do roba zemljišča parc. št. 3882, k.o. Bertoki in po njem v
smeri JV do severozahodnega roba obalne ceste ter nato po
njem v smeri SV do višine jugozahodnega roba zemljišča
parc. št. 679, k.o. Bertoki, kjer zavije v smeri SZ proti
železniškemu nasipu in zatem poteka po njegovem jugovz-
hodnem robu v smeri JZ do preliva, tam prečka železniški
nasip in nato poteka po njegovem severozahodnem robu v
smeri SV do višine severovzhodnega roba zemljišča parc. št.
5858, k.o. Bertoki, kjer zavije v smer SZ in poteka po seve-
rozahodnih robovih zemljišč parc. št. 5858, 5845/1 in 5845/
2, vse k.o. Bertoki, zatem po jugovzhodnem robu zemljišča
parc. št. 5981/2, k.o. Bertoki vse do severovzhodne brežine
prekopa, ki povezuje Škocjanski zatok z morjem, kjer zavije
v smeri SZ do trase načrtovane ankaranske vpadnice (kartno
gradivo sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ko-
per, 1992) in nato po njenem jugovzhodnem robu do jugoza-
hodne brežine zatoka oziroma do zemljišča parc. št. 1547/1,
k.o. Koper, kjer zavije v smer JV, prečka ustje Badaševice in
se zaključi na južnem robu njenega ustja.

Meja zavarovanega območja Škocjanskega zatoka je
določena na pregledni katastrski karti v merilu 1 : 5000, ki jo
hrani uprava Republike Slovenije za varstvo narave.

3. člen

Na območju Škocjanskega zatoka je prepovedano:
1. onesnaževati vodo z izpuščanjem tehnoloških, me-

teornih in komunalnih odpadnih voda, tekočih odpadkov in
drugih tekočih snovi;

2. spreminjati kakovost vode in tal;
3. spreminjati vodni režim;
4. graditi ali postavljati objekte ali naprave;
5. odlagati ali odmetavati odpadke:
6. onesnaževati zrak z emisijami snovi, ki imajo vir v

rezervatu;
7. uporabljati agrokemična sredstva za gnojenje in vars-

tvo rastlin;
8. izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti prostora-

stoče rastline ali uničevati vegetacijske formacije;
9. posegati v obrežno vegetacijo;
10. loviti, nabirati, preganjati, ubijati živali ali uničeva-

ti njihove razvojne oblike;
11. uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore,

kjer se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo;
12. spreminjati oblikovitost ali sestavo površja;
13. povzročati hrup, eksplozije ali vibracije ter umetno

osvetljevati živali, njihova gnezdišča ali bivališča, kolikor ni
to v neposredni zvezi z uporabo obstoječih infrastrukturnih
in drugih objektov;

14. uporabljati kakršnokoli vozilo ali plovilo.
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4. člen

Ne glede na prepovedi iz prejšnjega člena se lahko na
podlagi predhodnega soglasja Uprave Republike Slovenije
za varstvo narave na zavarovanem območju Škocjanskega
zatoka izvajajo naslednje dejavnosti:

– gradijo objekti, poti, mostovi in infrastrukturni objek-
ti za potrebe promocije zavarovanega območja ter ureditve
centra za obiskovalce;

– izvajajo posegi v obrežno vegetacijo z redčenjem,
sekanjem in zasajanjem rastlinstva.

5. člen

Ne glede na prepovedi iz 3. člena te odredbe lahko
minister za okolje in prostor zaradi znanstvenoraziskovalne-
ga dela fizičnim ali pravnim osebam dovoli:

– približevanje gnezdiščem ter prostorom, kjer se živali
zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo,

– lov ali nabiranje živali in rastlin.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi pogoje

in način posega ter število osebkov posamezne vrste, ki se
lahko odvzamejo iz narave.

6. člen

Objekti na zavarovanem območju se lahko prenavljajo
le na podlagi pridobljenega soglasja Uprave Republike Slo-
venije za varstvo narave.

7. člen

Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.

8. člen

Ta odredba začne veljati 1. januarja 1997 in velja do
31. decembra 1997.

Št. 354-06-14/94
Ljubljana, dne 18. decembra 1996.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

4158.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega

sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS,

št. 42/95, Mednarodne pogodbe, št. 11/95), 11. člena pogo-

jev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih

pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe –

EUROCONTROL (Uradni list RS, št. 77/95) in 1. člena

odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št.

77/95) objavlja minister za promet in zveze

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL, št. 35 v zvezi

z določanjem zamudnih obresti za pristojbine na
zračnih poteh, ki veljajo od 1. januarja 1997 dalje

ki se glasi:
“Stalna komisija za varnost zračne plovbe, razširjena s

predstavniki držav nečlanic organizacije, ki sodelujejo v si-
stemu pristojbin na zračnih poteh;

glede na Mednarodno konvencijo EUROCONTROL o
sodelovanju za varnost zračne plovbe, kot je bila dopolnjena
12. februarja 1981 v Bruslju, zlasti njen člen 5.2.;

glede na Večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegova člena 3.2
(e) in 6.1 (a);

glede na pogoje uporabe sistema pristojbin na zračnih
poteh, zlasti 11. člen teh Pogojev;

glede na Plačilne pogoje za pristojbine na zračnih po-
teh, zlasti 6. člen teh pogojev

sprejme naslednji sklep:

Edini člen

Obrestna mera zamudnih obresti za pristojbine na zrač-
nih poteh je 7,27% letno in začne veljati 1. januarja 1997.

Bruselj, dne 5. decembra 1996.

Charalambos Kastanidis
Predsednik razširjene komisije

zanj: Dimitris Georgarakis,
podpredsednik razširjene komisije

Št. 921-21/96-1212/JS
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.

Minister
za promet in zveze

Igor Umek, dipl. ek. l. r.

4159.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega

sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS,

št. 42/95, Mednarodne pogodbe, št. 11/95), 11. člena pogo-

jev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih

pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe -

EUROCONTROL (Uradni list RS, št. 77/95) in 1. člena

odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št.

77/95) objavlja minister za promet in zveze

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL, št. 34 o določitvi
pristojbin za enoto storitve in čezatlantskih tarif, ki se

uporabljajo od 1. januarja 1997 dalje,
ki se glasi:

“Stalna komisija za varnost zračne plovbe, razširjena s

predstavniki držav nečlanic organizacije, ki sodelujejo v si-

stemu pristojbin na zračnih poteh;

glede na Mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, kot je bila dopolnjena

12. februarja 1981 v Bruslju, zlasti njen člen 5.2.;

glede na Večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-

nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene 3.1

(a), 3.2 (e) in 6.1 (a)

sprejme naslednji sklep:
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Edini člen

Pristojbine za enoto storitve in čezatlantske tarife, ki so

navedene v prilogah tega sklepa, so odobrene in začnejo

veljati 1. januarja 1997.

Bruselj, dne 5. decembra 1996.

Charalambos Kastanidis

Predsednik razširjene komisije

zanj: Dimitris Georgarakis,

podpredsednik razširjene komisije

Št. 921-21/96-1212/JS

Ljubljana, dne 12. decembra 1996.

Minister

za promet in zveze

Igor Umek, dipl. ek. l. r.

PRILOGI

k sklepu št. 34, z dne 5. 12.1996,
ki ga je sprejela Razširjena komisija EUROCONTROL

Država
Pristojbina za enoto
storitve/za državo

Administrativna pristo-
jbina za enoto storitve

Skupna pristojbina za
enoto storitev

Belgija - Luksemburg 68,11 0,28 68,39
Nemčija 72,61 0,28 72,89

Francija 61,61 0,28 61,89
Velika Britanija 74,73 0,28 75,01
Nizozemska 55,48 0,28 55,76

Irska 20,92 0,28 21,20
Švica 84,59 0,28 84,87
Portugalska, Lizbona 35,91 0,28 36,19

Avstrija 59,44 0,28 59,72
Španija - celinska 51,37 0,28 51,65
Španija - Kanarski otoki 48,22 0,28 48,50
Portugalska, Santa Maria 12,44 0,28 12,72

Grčija 34,87 0,28 35,15
Turčija 48,29 0,28 48,57
Malta 43,38 0,28 43,66

Ciper 22,62 0,28 22,90
Madžarska 23,73 0,28 24,01
Norveška 50,68 0,28 50,96

Danska 54,38 0,28 54,66
Slovenija 76,05 0,28 76,33
Češka republika 48,81 0,28 49,09

Kraljevina Švedska 46,52 0,28 46,80
Republika Italija 64,93 0,28 65,21
Slovaška Republika 68,39 0,28 68,67
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TARIFE ZA POLETE, KI SE NANAŠAJO NA 8. ČLEN POGOJEV ZA UPORABO ZRAKOPLOVA, KATEREGA
KOLIČNIK TEŽE JE ENAK ENA (50 TON) OD 1. 1. 1997

ODHODNA LETALIŠČA
(ALI PRVO NAMEMBNO LETALIŠČE)

PRVO NAMEMBNO LETALIŠČE (ALI
ODHODNO LETALIŠČE)

ECU

1 2 3
V CONI I

- med 14° W & 110° W in severno od 55° N
  izvzemajoč Islandijo

FRANKFURT
KOBENHAVN

LONDON
PARIZ

PRESTWICK

1.157,26
512,37
734,66
985,12
384,80

V CONI II

- med 40° W & 110° in 28° N & 55° N ABIDŽAN
AMMAN

AMSTERDAM
ATENE

BAHRAIN
BASEL-MULHOUSE

BANJUL
BARCELONA

BELFAST
BERLIN

BIRMINGHAM
BORDEAUX

BRISTOL
BRUSELJ

BUKAREŠTA
BUDIMPEŠTA

KAIRO
CARDIFF

CASABLANKA
DAKAR
DUBLIN

DÜSSELDORF
EAST MIDLANDS

FRANKFURT
ŽENEVA

GLASGOW
GöTEBORG
HAMBURG
HELSINKI

CARIGRAD-ATATÜRK
JEDAH

JOHANNESBURG, JAN SMUTS
KIJEV

KOBENHAVN
KÖLN-BONN

LAGOS
LARNACA

LAS PALMAS, GRAN CANARIA
LEEDS IN BRADFORD

LILLE
LIZBONA

164,72
2.054,58

725,97
1.817,34
1.892,98

862,61
159,64
775,04
184,56

1.078,82
408,48
500,95
405,85
718,25

1.489,82
1.430,14
2.085,77

267,01
355,56
159,51
118,31
839,49
382,56
954,97
867,26
273,04
830,28
910,46
688,78

1.470,30
1.971,28

159,89
1.228,47

634,08
877,40
160,40

1.977,65
499,01
401,57
625,48
389,22
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ODHODNA LETALIŠČA
(ALI PRVO NAMEMBNO LETALIŠČE)

PRVO NAMEMBNO LETALIŠČE (ALI
ODHODNO LETALIŠČE)

ECU

1 2 3
V CONI II (nadaljevanje)

- med 40° W & 110° in 28° N & 55° N LONDON
LUKSEMBURG

LYON
MAASTRICHT

MADRID
MALAGA

MANCHESTER
MANSTON

MARSEILLE
MILANO

MONROVIA
MOSKVA

MÜNCHEN
NANTES

NEAPELJ-CAPODICHINO
NEWCASTLE

NICA
OOSTENDE

OSLO
PARIZ

PONTA DELGADA, AZORI
PORTO
PRAGA

PRESTWICK
RIAD
RIM

SALI., ZELENORTSKI OTOKI
ST. MARIJA, AZORI

SANTIAGO, ŠPANIJA
SHANNON

SOFIJA
STOCKHOLM
STUTTGART

TEL AVIV
TENERIFE
TORINO

TOULOUSE-BLAGNAC
BENETKE
VARŠAVA

DUNAJ
ZÜRICH

477,82
858,69
746,46
767,41
578,42
620,98
335,88
539,59
883,20

1.037,38
159,64
862,89

1.159,71
435,74

1.408,31
386,44
923,11
608,29
297,61
663,43
165,61
283,13

1.189,72
248,46

1.959,05
1.269,42

159,51
177,19
271,61
80,56

1.416,97
507,63
980,26

2.088,61
460,01
999,31
658,71

1.288,78
980,30

1.345,57
985,40
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ODHODNA LETALIŠČA
(ALI PRVO NAMEMBNO LETALIŠČE)

PRVO NAMEMBNO LETALIŠČE (ALI
ODHODNO LETALIŠČE)

ECU

1 2 3
V CONI III

- zahodno od 110° W in med  28° N & 55° N AMSTRDAM
DÜSSELDORF
FRANKFURT

ŽENEVA
GLASGOW
HELSINKI

KOBENHAVN
KÖLN-BONN

LONDON
LUKSEMBURG

MADRID
MANCHESTER

MILANO
MOSKVA

MÜNCHEN
PARIZ

PRESTWICK
RIM

SHANNON
VARŠAVA

ZÜRICH

809,67
930,09

1.035,24
1.122,94

343,55
617,62
581,05
924,03
704,95
985,47
455,81
545,27

1.297,55
570,24

1.366,84
903,88
343,55

1.311,10
76,74

650,68
1.172,59

V CONI IV

- zahodno od 40° zahodno in med 20°     severno & 28°
severno vključno z Mehiko

AMSTERDAM
BARCELONA

BERLIN
BRUSELJ

DÜSSELDORF
FRANKFURT
HAMBURG
HELSINKI

KÖLN-BONN
LAS PALMAS, GRAN CANARIA

LIZBONA
LONDON

LUKSEMBURG
MADRID

MANCHESTER
MILANO

MÜNCHEN
PARIZ

PRAGA
RIM

SAL I., ZELENORTSKI OTOKI
SALZBURG

ST. MARIJA, AZORI
SANTIAGO-ŠPANIJA

SHANNON
DUNAJ

ZÜRICH

747,28
917,79
881,50
719,76
885,92
947,87
904,62
727,79
864,18
595,35
454,87
497,76
908,67
609,22
344,73

1.006,61
1.117,84

634,34
1.164,63
1.199,29

104,18
1.146,85

178,21
464,04
169,60

1.301,83
932,90
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ODHODNA LETALIŠČA
(ALI PRVO NAMEMBNO LETALIŠČE)

PRVO NAMEMBNO LETALIŠČE (ALI
ODHODNO LETALIŠČE)

ECU

1 2 3
V CONI V

- zahodno od 40° W in med ekvatorjem & 20° severno AMSTERDAM
BASEL-MULHOUSE

BARCELONA
BERLIN

BORDEAUX
BRUSELJ

DÜSSELDORF
FRANKFURT
GLASGOW
HAMBURG

HANNOVER
HELSINKI

KOBENHAVN
KÖLN-BONN

LAS PALMAS, GRAN CANARIA
LILLE

LIZBONA
LONDON

LYON
MADRID

MANCHESTER
MARSEILLE

MILANO
MÜNCHEN

NANTES
PARIZ
PORTO

PORTO SANTO, MADEIRA
PRESTWICK

RIM
SALZBURG

ST. MARIJA, AZORI
SANTIAGO, ŠPANIJA

SHANNON
STUTTGART

TENERIFE
TOULOUSE-BLAGNAC

DUNAJ
ZÜRICH

903,14
968,61
929,67

1.266,15
823,55
820,94

1.022,76
1.046,96

358,15
1.075,36
1.057,88
1.194,20
1.353,70

996,09
609,20
901,55
539,61
669,93
972,76
714,61
406,23

1.141,28
1.117,82
1.153,29

792,62
868,08
524,83
346,67
358,15

1.466,96
1.170,90

233,16
546,96
277,55
991,39
604,35
952,26

1.358,92
1.092,10
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4160.

Na podlagi 20. člena pravilnika o kakovosti hmelja

(Uradni list RS, št. 53/93) ter v zvezi s 16. členom zakona o

standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona

o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US RS in 29/

95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o ceniku za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov

iz hmelja letnika 1996

1. člen

Cena certificiranja hmelja in hmeljnih proizvodov za

ves pridelek hmelja letnika 1996 znaša 2 tolarja za kilogram

hmelja.

Naročnik certificiranja mora Hmeljni komisiji pri Inšti-

tutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec poravnati stroške

certificiranja pred izdajo kontrolnega potrdila in oznamko-

vanjem hmelja.

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-04-18/96

Ljubljana, dne 20. decembra 1996.

Minister

za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

4161.

Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upo-

števanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pra-

vice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči (Urad-

ni list RS,  št. 57/94) objavlja minister za delo, družino in

socialne zadeve

K O L I Č N I K
za preračun katastrskega dohodka

Količnik za preračun katastrskega dohodka posamezni-

ka in njegovih družinskih članov znaša 1,5 in se uporablja od

1. januarja 1997 dalje.

Št. 588-010/94-22

Ljubljana, dne 18. decembra 1996.

Minister

za delo, družino in socialne

zadeve

mag. Anton Rop l. r.

4162.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) minister za
šolstvo in šport izdajam

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove Hiša eksperimentov

Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove Hiša eksperi-
mentov, s katerim so ustanovitelji:

– Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenska 41, Ljub-
jana, ki jo zastopa generalna sekretarka Frančiška Gabron,
Ljubljana, Rocenska ulica 13;

– Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor prof. dr. Vito Turk, Ljubljana, Lamutova
ulica 4;

– Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, Ljub-
ljana, Ižanska ceta 164;

– Božo Kos, Ljubljana, Pod hrasti 74;

– dr. Miha Kos, Ljubljana, Prule 3;

– Branislava Lovrečič, Ljubljana, Gerbičeva ulica 36a;

– MEDEX international, d.d., Ljubljana, Miklošičeva
30, ki ga zastopa direktor Aleš Mižigoj, Ljubljana, Staretova
ulica 21;

– Modrijan založba, d.o.o., Stari trg 1, Ljubljana, ki jo
zastopa direktor Branimir Nešović, Poljane nad Škofjo Lo-
ko, št. 58;

– dr. Gorazd Planinšič, Vrstna ulica 19, Notranje Gori-
ce;

– Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg
3, Ljubljana, ki jo zastopa prof. dr. Robert Blinc, Ljubljana,
Kumanovska ulica 1;

– Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Kongresni trg 12, ki
jo zastopa rektor univerze prof. dr. Alojz Kralj, Ljubljana,
Planinska cesta 26;

– Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, Ljubljana,
Štefanova 15, ki jo zastopa dr. Edvard Kobal, Ljubljana,
Maroltova ulica 4 in

– Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopata minister
za okolje in prostor dr. Pavle Gantar in minister za šolstvo in
šport dr. Slavko Gaber, ustanovili Ustanovo Hiša eksperi-
mentov s sedežem v Ljubljani, Koblerjeva 34, o čemer je
notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3, dne 4. julija
1996 izdal notarski zapis opr. št. Sv 457/96.

Št. 028-15/96
Ljubljana, 15. novembra 1996.

Minister
za šolstvo in šport

dr. Slavko Gaber l. r.

BANKA SLOVENIJE

4163.

Na podlagi 22. člena zakona o kreditnih poslih s tujino
(Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95) in 20. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Ban-
ke Slovenije
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S K L E P
o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete

pri tujih osebah

(prečiščeno besedilo)

1

Domača oseba je dolžna vplačati na račun Banke Slo-
venije tolarski depozit v naslednjih primerih:

– če črpa sredstva iz kredita, najetega pri tuji osebi – za
del, ki ni namenjen za plačilo lastnega uvoza blaga in stori-
tev;

– če sprejme vezan ali nevezan tolarski ali devizni de-
pozit tuje banke ali finančne organizacije.

Domača oseba je dolžna vplačati tolarski depozit v
višini 40% za posle, sklenjene za dobo do 7 let, razen za
revolving kredite, za katere velja obveznost ne glede na rok,
za katerega je bila pogodba sklenjena. Za posle sklenjene za
dobo nad 7 let so domače osebe dolžne vplačati tolarski
depozit v višini 10%, razen v naslednjih primerih:

– če je kredit najela pooblaščena banka;
– če je kredit najela Republika Slovenija, kadar je pla-

čilni agent Banka Slovenije in
– če je bila kreditna pogodba sklenjena pred uveljavi-

tvijo tega sklepa in predložena v registracijo v Banko Slove-
nije v skladu s predpisom.

Podaljšanje roka že sklenjenega kreditnega posla po
uveljavitvi tega sklepa, se za obveznost vplačila tolarskega
depozita izenači s sklenitvijo novega kreditnega posla.

2

Domača oseba ni dolžna vplačati tolarskega depozita v
primerih, če črpa sredstva iz kredita najetega pri tuji osebi za
del, ki je namenjen odplačilu kredita najetega v tujini pred
prvotno dogovorjenim zadnjim datumom odplačila.

Določbe iz prvega odstavka te točke se nanašajo le na
novosklenjene posle, katerih ročnost ne zmanjšuje trajanja
kredita pod zadnji datum odplačila prvotno sklenjenega po-
sla.

3

Tolarski depozit v višini 40% oziroma 10% od zneska
vsakega črpanja kredita iz prve alinee 1. točke, oziroma
vsakega sprejetega finančnega depozita tuje banke oziroma
finančne organizacije po uveljavitvi tega sklepa, se vplača
na račun Banke Slovenije št. 85000-82080.

Pri izračunu višine depozita se uporablja srednji tečaj
Banke Slovenije na dan vplačila tolarskega depozita.

4

Ob vplačilu tolarskega depozita je dolžan zavezanec za
plačilo tolarskega depozita dostaviti Banki Slovenije, oddel-
ku za poslovanje s tujino, izjavo, ki vsebuje:

– navedbo osnove za vplačilo tolarskega depozita –
ustrezno alineo iz 1. točke tega sklepa;

– pooblaščeno banko, ki sodeluje pri poslu iz 1. točke;

– znesek in datum vplačanega tolarskega depozita;
– rok, za katerega je bil depozit vplačan;
– številko žiro računa domače osebe, na katerega bo

Banka Slovenije ob zapadlosti vrnila vplačani depozit;
– znesek osnove v originalni valuti, od katerega je bil

depozit obračunan;
– registrsko številko kredita, če gre za primer iz prve

alinee 1. točke.
Vplačilo tolarskega depozita dokazuje domača oseba s

potrjeno kopijo plačilnega naloga oziroma naloga pooblašče-

ni banki, da ustrezen del priliva preusmeri na račun Banke
Slovenije za vplačilo tolarskega depozita.

Dokazilo iz prejšnjega odstavka priloži domača oseba
nalogu za izplačilo tolarske protivrednosti priliva, ki ga pred-
loži pooblaščeni banki v primerih iz prve alinee 1. točke,
oziroma izjavi iz prejšnjega odstavka v primerih iz druge
alinee 1. točke. Pooblaščena banka je dolžna dokazila hraniti
skupaj z dokumentacijo o prilivu.

Pooblaščena banka, ki v roku iz 24. člena zakona o
deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in
63/95);

– ni prejela ustreznega podatka o osnovi priliva v skla-
du z navodilom o načinu opravljanja plačilnega prometa s
tujino (Uradni list RS, št. 32/94, 37/94, 39/94, 83/94, 30/95,
14/96 in 19/96), oziroma

– ni prejela dokazila iz drugega odstavka te točke, je
dolžna priliv vrniti v tujino.

5

Tolarski depozit iz 1. točke tega sklepa se ne obrestuje
in se vrne ob poteku pogodbenega roka, veljavnega ob regi-
straciji kreditnega posla, oziroma ob vračilu sredstev tuji
osebi, če gre za tuj depozit.

6

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 23. decembra 1996.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

4164.

Na podlagi 22. člena zakona o kreditnih poslih s tujino
(Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95) in 20. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Ban-
ke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi depozita
za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah

1

V 1. točki sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite
in depozite, najete pri tujih osebah (Uradni list RS, št. 8/95,
10/95, 30/96 in 41/96) se drugi odstavek spremeni tako, da
se glasi:

“Domača oseba je dolžna vplačati tolarski depozit v
višini 40% za posle, sklenjene za dobo do 7 let, razen za
revolving kredite, za katere velja obveznost ne glede na rok,
za katerega je bila pogodba sklenjena. Za posle sklenjene za
dobo nad 7 let so domače osebe dolžne vplačati tolarski
depozit v višini 10%, razen v naslednjih primerih:

– če je kredit najela pooblaščena banka;

– če je kredit najela Republika Slovenija, kadar je pla-
čilni agent Banka Slovenije in

– če je bila kreditna pogodba sklenjena pred uveljavi-
tvijo tega sklepa in predložena v registracijo v Banko Slove-
nije v skladu s predpisom.”
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2. V 3. točki se za besedo “40%” doda besedilo:

“oziroma 10%”.

3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 23. decembra 1996.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4165.

Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. decembra 1996
sprejel

S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 1996

I

Pokojnine se od 1. decembra 1996 uskladijo na podlagi
gibanj plač vseh zaposlenih delavcev v mesecu oktobru 1996
v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se povečajo za
2,8%.

II

Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljav-
ljene do 31. decembra 1996, razen pokojnin, uveljavljenih v
obdobju od 1. 1. 1991 do 21. 3. 1991, ki se uskladijo tako,
da se povečajo za 2,3%.

III

Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92,
5/94 in 7/96) – v nadaljevanju: zakon – od najnižje pokoj-
ninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski
osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
(Uradni list RS, št. 68/96), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. de-
cembra 1996.

Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem
odstavku te točke, se od 1. decembra 1996 odmerijo tudi
pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki
so s pripadajočimi uskladitvami nižje kot bi bile, če bi se,
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje
pokojninske osnove, veljavne od 1. decembra 1996.

IV

Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom
116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje
pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojnin-
ski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
(Uradni list RS, št. 68/96), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove,
veljavne od 1. decembra 1996.

V

Za odstotek povečanja, določen v I. tega sklepa se
uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine
borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, od-
merjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102.
členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list
RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).

VI

Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziro-
ma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS,
št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303.
člena zakona od 1. decembra 1996 najmanj 46.136,13 SIT,
torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko
dobo.

VII

Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. oziroma II.
točki tega sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni doda-
tek pa na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upošteva-
nju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne
od 1. decembra 1996.

Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, dolo-
čen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni doda-
tek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upošte-
vanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
veljavne od 1. decembra 1996.

VIII

Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.

IX

Po I. oziroma II. točki tega sklepa se uskladijo zneski
pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec november
1996 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokoj-
nin od 1. novembra 1996 (Uradni list RS, št. 68/96).

Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu
pokojnin v mesecu decembru 1996.

X

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 18. decembra 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l.r.
Predsednica

4166.

Na podlagi 303. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. decembra 1996
sprejel
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S K L E P
o znesku starostne pokojnine kmetov

I

Starostna ali družinska pokojnina, odmerjena po zako-
nu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št.
30/79 in 1/82) se od 1. decembra 1996 dalje določi na novo
in znaša 23.068,06 SIT.

II

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 18. decembra 1996.

Upravni odbor zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

4167.

Na podlagi 53. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 18. decembra 1996 sprejel

S K L E P
o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini

za polno pokojninsko dobo

I

Najnižja pokojninska osnova se od 1. decembra 1996
dalje določi na novo in znaša 54.277,81 SIT.

II

Najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo se od 1.
decembra 1996 dalje določi na novo in znaša 46.136,13 SIT.

III

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 18. decembra 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

4168.

Na podlagi 54. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 18. decembra 1996 sprejel

S K L E P
o najvišji pokojninski osnovi

I

Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. decembra 1996
dalje 262.908,69 SIT.

II

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 18. decembra 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

4169.

Na podlagi 150. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. decembra 1996
sprejel

S K L E P
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

I

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb se od 1. decembra 1996 dalje
določi na novo in znaša 32.295,29 SIT.

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine
osnovnih življenjskih potreb se od 1. decembra 1996 dalje
določi na novo in znaša 16.147,64 SIT.

II

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 18. decembra 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

4170.

Na podlagi 155. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. decembra 1996
sprejel
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S K L E P
o zneskih invalidnin za telesno okvaro

I

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se od 1. decembra
1996 dalje določijo na novo in znašajo

Stopnja Telesna Znesek SIT

okvara v%

1. 100 11.072,67

2. 90 10.149,94

3. 80 9.227,22

4. 70 8.304,50

5. 60 7.381,78

6. 50 6.459,05

7. 40 5.536,33

8. 30 4.613,61

II

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe izven dela ali bolezni, se od 1. decembra 1996
dalje določijo na novo in znašajo:

Stopnja Telesna Znesek SIT
okvara v%

1. 100 7.750,86

2.  90 7.104,95

3.  80 6.459,05

4.  70 5.813,15

5.  60 5.167,24

6.  50 4.521,33

7.  40 3.875,43

8.  30 3.229,52

III

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 18. decembra 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

4171.

Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 276. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
18. decembra 1996 sprejel

S K L E P
o uskladitvi preživnin po z akonu o preživninskem

varstvu kmetov

I

Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13.
členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. decembra 1996 dalje uskladi
tako, da se poveča za 2,8%.

II

Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec november 1996 po izvede-
ni uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 68/96).

III

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 18. decembra 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4097. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblašče-
nega veleposlanika Republike Slovenije v
Republiki Koreji 8337

VLADA

4098. Uredba o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 8337

4099. Uredba o določitvi blaga, za katerega se v
letu 1997 pri izvozu plačuje taksa 8370

4100. Uredba o določitvi obsega kontingentov za
uvoz blaga v letu 1997 8370

4101. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov 8375
4102. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih

učbenikov 8375
4103. Uredba o načinu izvajanja gospodarske jav-

ne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz
transportnega omrežja 8375

4104. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
postopku in pogojih za oddajo površin ob
avtocestah za zgraditev objektov za sprem-
ljajoče dejavnosti in o določitvi višine po-
vračil za uporabo teh površin 8380

4105. Uredba o pogojih, pod katerimi je potrebno
plačila in prejemke davčnim zavezancem
nakazovati na njihove račune pri bankah
in hranilnicah 8380

VSEBINA

Stran
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Stran Stran

4106. Sklep, da se v Republiki Sloveniji za dan
železničarjev določi 2. junij, dan prihoda
prvega vlaka na slovensko ozemlje 8382

4107. Sklep izhodiščne cene za dobavljeno elek-
trično energijo v letu 1997 8382

4108. Spremembe tarifnega sistema za prodajo
električne energije iz elektroenergetskega
sistema Slovenije in za odkup električne
energije od malih proizvajalcev 8382

4109. Soglasje k cenam zemeljskega plina 8382
4156. Sklep o soglasju k vsebini razpisa za vpis v

dodiplomske študijske programe v študij-
skem letu 1997/98 8486

MINISTRSTVA

4110. Odredba o dostavi podatkov za odmero do-
hodnine za leto 1996 8383

4111. Odredba o določitvi števila obrokov akon-
tacij za davek od dohodkov iz dejavnosti 8385

4112. Odredba o merilih za določitev števila obro-
kov akontacije davka od dobička pravnih
oseb 8386

4113. Odredba o poslovnih knjigah in drugih
davčnih evidencah 8386

4114. Odredba o določitvi zneska davka po odbit-
ku, do katerega izplačevalec osebnih pre-
jemkov in drugih dohodkov davke ne plača 8387

4115. Odredba o obrazcih za obračun davkov po
odbitku in drugih dajatev ter načinu in ro-
kih predlaganja obrazcev davčnemu orga-
nu 8388

4116. Odredba o obrazcih napovedi za odmero
dohodnine za leto 1996, davka od dohod-
kov iz dejavnosti, davka od dobička iz kapi-
tala, davka od dohodkov iz premoženja,
davka od premoženja, davka na dediščine
in darila ter davka na promet nepremičnin 8404

4117. Odredba o načinu valorizacije vrednosti
vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu
pri davku od dobička iz kapitala 8438

4118. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero
davkov po zakonu o davkih občanov za leto
1997 8438

4119. Navodilo o vsebini in obliki obrazcev prija-
ve za vpis v register davčnih zavezancev 8440

4120. Odredba o metodah in zahtevah za izdelavo
zdravil 8451

4121. Odredba o največji dovoljeni količini hista-
mina v morskih ribah 8452

4122. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči 8452
4157. Odredba o začasni razglasitvi Škocjanske-

ga zatoka za naravno znamenitost 8486
4158. Sklep razširjene komisije EUROCON-

TROL, št. 35 v zvezi z določanjem zamud-
nih obresti za pristojbine na zračnih poteh,
ki veljajo od 1. januarja 1997 dalje 8487

4159. Sklep razširjene komisije EUROCON-
TROL, št. 34 o določitvi pristojbin za enoto
storitve in čezatlantskih tarif, ki se uporab-
ljajo od 1. januarja 1997 dalje 8487

4160. Odredba o ceniku za certificiranje hmelja
in hmeljnih proizvodov iz hmelja letnika
1996 8493

4161. Količnik za preračun katastrskega dohod-
ka 8493

4162. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Hiše
eksperimentov 8493

BANKA SLOVENIJE

4163. Sklep o uvedbi depozita za finančne kredite
in depozite, najete pri tujih osebah 8494

4164. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa
o uvedbi depozita za finančne kredite in
depozite, najete pri tujih osebah 8494

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

4123. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno
zdravstveno zavarovanje 8461

4165. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. decembra
1996 8495

4166. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov 8495
4167. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in naj-

nižji pokojnini za polno pokojninsko dobo 8496
4168. Sklep o najvišji pokojninski osnovi 8496
4169. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in po-

strežbo 8496
4170. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okva-

ro 8497
4171. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o

preživninskem varstvu kmetov 8497

OBČINE

4124. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 1996 8461

4125. Sklep o izločitvi organizacijskih enot iz jav-
nega zavoda Viški vrtci (Ljubljana) 8468

4126. Sklep o izločitvi organizacijskih enot Vzgoj-
novarstvenega zavoda Šentvid (Ljubljana) 8469

4127. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Brežice 8469

4128. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne
občine Celje 8470

4129. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka
za financiranje modernizacije lokalnih in
krajevnih cest na področju Občine Do-
brepolje 8470

4130. Poročilo o izidu glasovanja na zborih obča-
nov za uvedbo posebnega samoprispevka
za vasi: Četež, Hočevje, Paka, Podpeč, Pod-
tabor, Ponikve, Tisovec, Tržič, Videm, Za-
gorica in Zdenska vas (Dobrepolje) 8472

4131. Sklep o uvedbi samoprispevka (Gorenja
vas-Poljane) 8472

4132. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na področju ce-
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lotne KS Poljane za financiranje ureditve
pokopališča z okolico in gradnjo mrliške
vežice v Poljanah, ki je bil izveden 8. 12.
1996 na vseh voliščih v KS Poljane (Gore-
nja vas-Poljane) 8473

4133. Sklep o uvedbi samoprispevka (Gorenja
vas-Poljane) 8473

4134. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v delu KS Po-
ljane, in sicer naselje Poljane (vse h. št. ra-
zen 1-3, 32, 42-46/a, 51, 63-64/a ter 93-94),
Hotovlja (vse h. št. razen: 7, 20, 26-49, 78-
89 ter 99-100), Predmost (vse h. št. razen 1
in 50) in Dobje (vse h. št.) za financiranje
izgradnje kanalizacije v naseljih Poljane,
Predmost, Hotovlja in Dobje (Gorenja vas-
Poljane) 8474

4135. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalne-
ga načrta Pri pošti – poslovno stanovanjski
center (Grosuplje) 8474

4136. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku
o komunalnih taksah v Občini Jesenice za
leto 1997 8475

4137. Sklep o vrednosti točke za izračun nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Jesenice v letu 1997 8475

4138. Odlok o koncesiji za vzdrževanje in ureja-
nje pokopališč in oddajanje grobov (Kun-
gota) 8475

4139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kun-
gota 8477

4140. Sklep o dopolnitvi sklepa o enotni višini
prispevka za izgradnjo vodovodnega
omrežja na območju Občine Kungota 8478

4141. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture (Kungota) 8478

4142. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Dobrovnik
(Lendava) 8479

4143. Poročilo volilne komisije KS Dobrovnik o
izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka za območje KS
Dobrovnik (Lendava) 8479

4144. Odlok o spremembi odloka o proračunu Ob-
čine Litija za leto 1996 8480

4145. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Hotič (Litija) 8480

4146. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Hotič (Liti-
ja) 8481

4147. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 1996 8481

4148. Odlok o spremembi odloka o proračunu ob-
čine Mislinja za leto 1996 8481

4149. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Mislinja) 8482

4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o proračunu Mestne občine Murska So-
bota za leto 1996 8484

4151. Odlok o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota v
prvem polletju 1997 8484

4152. Statutarni sklep, da ne glede na določilo 35.
člena statuta Mestne občine Murska Sobo-
ta, do izvolitve župana Mestne občine Mur-
ska Sobota, začasno opravlja neprofesio-
nalno funkcijo župana Andrej Gerenčer
(Murska Sobota) 8484

4153. Ugotovitveni sklep, da je Državni zbor Re-
publike Slovenije potrdil poslanski mandat
Andreju Gerenčerju (Murska Sobota) 8484

4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o proračunu Občine Odranci za leto 1996 8485

4155. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana
Občinskega sveta občine Odranci 8485

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)

Uradni list RS na Internetu
Ob vse pogostoješih predlogih in željah številnih uporabnikov uradnega lista ga bo Časopisni

zavod Uradni list RS s 1. januarjem 1997 pričel izdajati tudi v elektronski obliki, dosegljiv pa bo

na domači strani

http://www.uradni-list.si
Uradni listi bodo v enaki obliki, kot so bili izdani tudi na zgoščenski: PDF format. To pomeni, da

jih bo možno uporabljati in pregledovati s pomočjo programa Acrobat Reader (družbe Adobe

Systems), in sicer lokalno, po prenosu celotne datoteke v lastni računalnik, ali pa po straneh

neposredno s spletnega strežnika. V vsakem primeru je potrebno imeti lokalno program Acrobat

Reader (ki je na voljo za brezplačen sprejem – download) in pa seveda ustrezen Internetov

brkljalnik. Uradni list bo sledil razvoju informacijskih tehnologij in bo sproti prilagajal način

uporabe in distribucije dokumentov trenutnemu stanju programske in komunikacijske opreme.

Tako bo predvidoma možno dobivati uradne liste tudi prek elektronske pošte, posebnih agentov

itd.

Prvih nekaj mesecev bo možna testna, prosta in brezplačna uporaba uradnih listov v
elektronski obliki, kasneje pa bo uvedena naročnina. Ta ne bo višja od naročnine za natisnjeno

obliko uradnega lista, posebno ugodno pa bo dodatno naročništvo (poleg natisnjene izdaje). Večji

sistemi bodo lahko dobili licenco za večuporabniški način, bodisi lokalno ali sprotno.

Glede na to, da ČZ Uradni list RS izdaja tudi celotne letnike uradnih listov na zgoščenki, je treba

poudariti, da se bosta obe elektronski obliki medsebojno dopolnjevali. Praviloma bo zgoščenka

namenjena za arhiviranje (izhajala bo enkrat letno), Internet pa za sprotno distribucijo. Cenovna

politika bo omogočala in spodbujala kombinacijo uporabe vseh treh oblik.


