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PREDSEDNIK REPUBLIKE

2935.

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 Zvezni republiki Nemčiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji se imenuje

Alfonz Naberžnik.

Št. 001-09-12/97
Ljubljana, dne 18. septembra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2936.

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 Združenih državah Amerike

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Združenih državah Amerike se imenuje

dr. Dimitrij Rupel.

Št. 001-09-13/97
Ljubljana, dne 18. septembra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2937.

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 Združenih državah Mehike

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Združenih državah Mehike s sedežem v
Washingtonu se imenuje

dr. Dimitrij Rupel.

Št. 001-09-14/97
Ljubljana, dne 18. septembra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2938.

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 izredne in pooblaščene veleposlanice

Republike Slovenije v Kraljevini Švedski

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Kraljevini Švedski se imenuje

Dragoljuba Benčina.

Št. 001-09-15/97
Ljubljana, dne 18. septembra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

2939.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o lastni-
njenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št.
44/97) izdaja minister za pravosodje

O D R E D B O
o obrazcih za vpis v zemljiško knjigo

1. člen

Predlogi za vpis lastninske pravice po zakonu o lastni-
njenju nepremičnin v družbeni lastnini se vlagajo na obraz-
cih, ki jih določa ta odredba.
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Za izpolnjevanje obrazcev in za vložitev obrazcev se
smiselno uporablja 40. člen pravilnika o vodenju zemljiške
knjige (Uradni list RS, št. 77/95).

2. člen

Obrazci po tej uredbi so:
– predlog za vpis lastninske pravice – vpisi pri vložku z

zemljiškoknjižnimi telesi (obrazec št. 1);
– predlog za vpis lastninske pravice – vpisi pri različnih

vložkih (obrazec št. 2);
– predlog za vpis lastninske pravice – vpisi pri vložku z

vpisano družbeno lastnino (obrazec št. 3).

Obrazci iz prejšnjega odstavka so sestavni del te odred-
be in so objavljeni skupaj z njo.

3. člen

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

Št. 713-5/95
Ljubljana, dne 17. septembra 1997.

Minister za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.
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VLADA

2940.

Na podlagi V. točke odloka o kadrovskem štipendira-
nju učencev in študentov za potrebe republiških upravnih
organov, Skupščine Republike Slovenije in Izvršnega sve-
ta Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
16/91-I), je Komisija Vlade Republike Slovenije za ka-
drovske in administrativne zadeve na 16. seji dne 8. 9.
1997 sprejela

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o štipendiranju

1. člen

Spremenita se naslov IV. poglavja pravilnika o štipen-
diranju (Uradni list RS, št. 58/95 – prečiščeno besedilo in
57/96) in besedilo 24. člena tako, da se glasita:

“IV. ŠTIPENDIRANJE OTROK OSEB PADLIH V
VOJNI ZA SLOVENIJO 1991 ALI UMRLIH ZA PO-
SLEDICAMI POŠKODB, DOBLJENIH V TEJ VOJNI

24. člen

Otroci oseb padlih v vojni za Slovenijo 1991 ali umrlih
za posledicami poškodb, dobljenih v tej vojni (v nadaljnjem
besedilu: otroci padlih), ki so učenci, dijaki in študenti in se
redno šolajo, imajo najdlje do 27. leta starosti pravico do
štipendije v skladu s tem pravilnikom.

Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do
štipendije v višini razlike med kadrovsko štipendijo, ki je
otrokom padlih podeljena na podlagi drugih predpisov in
osnovo, ki znaša za učence osnovnih šol 100% najvišje
možne kadrovske štipendije po predpisih Vlade Republike
Slovenije o štipendiranju, 110% za dijake srednjih šol in
120% za študente. Tako določena štipendija se poveča za
40%, če prejemnik štipendije med šolanjem prebiva izven
kraja stalnega bivališča.”

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE

2941.

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

P O R O Č I L O
o gibanju plač za julij 1997

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 1997 znaša 144.689 SIT, kar pomeni
0,8-odstotno rast v primerjavi z junijem 1997.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj–julij
1997 znaša 143.820 SIT.

Indeks bruto plače na zaposleno osebo za julij 1997 na
obdobje avgust 1996–julij 1997 znaša 104,3.

Št. 052-35-13/97
Ljubljana, dne 18. septembra 1997.

Direktor
Statističnega urada

Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

OBČINE

2. člen

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

Št. 604-03/97
Ljubljana, dne 8. septembra 1997.

Predsednik Komisije
Vlade Republike Slovenije

za kadrovske in administrativne
zadeve

Marjan Podobnik l. r.

ČRENŠOVCI

2942.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in 30. člena zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.
19/94) je Svet krajevne skupnosti Polana na 19. seji dne
14. 9. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za
območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka na območju vasi Velika Polana in za območje vasi
Brezovica v KS Polana.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 19. oktobra 1997, od 7.
do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu v vasi Velika
Polana in v vasi Brezovica.

3. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za
sofinanciranje naslednjega programa:

– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS;
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave;
– ureditev komunalne infrastrukture.

4. člen

S sredstvi krajevnega samoprispevka v vasi Velika Pola-
na se bo predvidoma zbralo 25,000.000 SIT in v vasi Brezovi-
ca 5,000.000 SIT. Iz navedenih sredstev se bo sofinanciral
program iz 3. člena tega sklepa. Razliko investicijske vredno-
sti iz 3. člena bo zagotovila Občina Črenšovci, sredstva prora-
čuna Republike Slovenije in dodatna sredstva občanov.
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5. člen

Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od 1.
11. 1997 do 31. 10. 2002.

6. člen

Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje
in občani s stalnim bivališčem v vasi Velika Polana in v vasi
Brezovica, in sicer v naslednji višini:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu;

– 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetni-
kov in zasebnikov;

– 5% od katastrskega dohodka;
– 2% od pokojnin, razen tistih, katerih je pokojnina za

polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 250 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani

po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekočega
leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo
stanovanje v Veliki Polani in v vasi Brezovici;

– 5.000 SIT letno od vsakega gospodinjstva.

7. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedi-
lo (Uradni list SRS, št. 35/85) (socialno-varstvene pomoči,
otroški dodatki, invalidnine, štipendije, regresi za letni do-
pust, jubilejne nagrade in odpravnine).

8. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-
nem računu bo upravljal svet krajevne skupnosti, ki je odgo-
voren za zbiranje in namensko uporabo sredstev. Nadzor nad
zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor KS Polana.

Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

9. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, za-
vodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nado-
mestil in pokojnin. Za zaposlene v tujini samoprispevek obra-
čunava KS Polana. Zavezancem katastrskega dohodka
obračunava samoprispevek DURS – izpostava Lendava. Sa-
moprispevek za gospodinjstva se plačuje na podlagi izstav-
ljenih položnic s strani KS Polana.

Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od os-
nove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).

10. člen

Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti
Polana, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o
lokalnih volitvah in določitvi zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi.

11. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti. Na refe-
rendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na
kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST POLANA

G L A S O V N I C A

za glasovanje na referendumu, dne 19. 10. 1997 o
uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo pet let, od 1. 11.

1997 do 31. 10. 2002 za območje vasi Velika Polana in vasi
Brezovica.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS;
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave;
– ureditev komunalne infrastrukture.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestila pla-

če ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah
o delu;

– 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetni-
kov in zasebnikov;

– 5% od katastrskega dohodka;
– 2% od pokojnin, razen tistih katerih je pokojnina za

polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 250 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani

po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekočega
leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo
stanovanje v vasi Velika Polana in v vasi Brezovica;

– 5.000 SIT letno od vsakega gospodinjstva.

GLASUJEM

“ZA” “PROTI”

Glasujete tako, da obkrožite besedo “ZA”, če se strinja-
te z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo
“PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.

12. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna
skupnost Polana.

13. člen

Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se
smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.

14. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu krajev-
ne skupnosti Polana, objavi pa se v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Velika Polana, dne 14. septembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Polana
Alojz Kramar l. r.

HRPELJE-KOZINA

2943.

Na podlagi določil 3. in 56. člena zakona o referendu-
mu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena
zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter
statuta Krajevne skupnosti Obrov je svet krajevne skupnosti
na iniciativo zbora občanov vasi Obrov sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Obrov

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka pri
sofinanciranju izvajanja sprejetih programov dela na območ-
ju Krajevne skupnosti Obrov.
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2. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. ure in

najpozneje do 19. ure istega dne na istem volišču na katerem

bodo lokalne volitve v Svet krajevne skupnosti Obrov.

Za dan, ko začne teči opravilo za izvedbo referenduma,

se šteje 8. 10. 1997.

3. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala za

obnovo in modernizacijo vaških poti v Krajevni skupnosti

Obrov v obdobju 5 let.

4. člen

Samoprispevek se zbira v denarju na žiro račun Krajev-

ne skupnosti Obrov.

Samoprispevek se lahko zbira tudi v drugačni obliki, ki

predstavlja neposredno korist za izvedbo programa, in sicer:

– osebno delo oziroma prispevek občanov v delu ali

materialu,

– odstop svojega zemljišča ali dela zemljišča, potrebne-

ga za izvedbo dela iz 3. člena tega sklepa,

– prispevek delovnih organizacij in samostojnih pod-

jetnikov za svoje delavce: v delu, materialu ali denarju,

kadar gre za neposredno korist podjetja ali samostojnega

podjetnika.

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki stalno prebi-

vajo na območju Krajevne skupnosti Obrov, in sicer:
1. vsi zaposleni po stopnji 1% mesečno od neto plače,

2. zavezanci plačila davkov in prispevkov iz katastrske-
ga dohodka v višini 5% od katastrskega dohodka,

3. samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sede-

žem dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Obrov v
višini 1% od bruto zavarovalne osnove mesečno.

Samoprispevek bodo plačevali občani na delu v tujini v
višini tolarske protivrednosti 200 DEM na leto ter lastniki

vikendov ali drugih nepremičnin, ki nimajo v Krajevni skup-

nosti Obrov stalnega bivališča, v protivrednosti 150 DEM
letno.

4. 1% od neto prejemkov pokojnin, razen iz naslova
kmečkih in invalidskih pokojnin, ki so oproščeni denarnih

dajatev za samoprispevek,

5. 1% od neto davčne osnove za obdavčenje dobička iz
redne ali občasne dejavnosti oziroma priložnostnega dela.

Plačila samoprispevka v denarju so oproščeni vsi upra-
vičenci, ki jih določa zakon o samoprispevku. Lahko pa svet

KS za njih predpiše nadomestno obliko samoprispevka, če so

zmožni tako obliko samoprispevka nuditi.

6. člen

Trenutno neangažirana denarna sredstva iz samopris-

pevka se lahko ustrezno kratkoročno vežejo pri banki zaradi

ohranjanja vrednosti zbranega denarja. Obresti iz takšne tran-
sakcije so sredstva Krajevne skupnosti Obrov.

Za realizacijo samoprispevka je odgovoren Svet krajev-
ne skupnosti Obrov.

7. člen

Na referendumu imajo glasovalno pravico vsi volilni

upravičenci po predpisih o samoprispevku in lokalnih voli-

tvah.

Razen upravičencev iz prejšnjega odstavka so volilni

upravičenci na referendumu vse osebe, ne glede ali so polno-

letne ali ne, če so v delovnem razmerju.

Referendum izvede Volilna komisija krajevne skupno-

sti Obrov s pooblastili in na način, ki je predpisan za lokalne

volitve, in objavi poročilo o izidu referenduma v Uradnem

listu RS.

8. člen

Zapadle zneske samoprispevka obračunavajo in odte-

gujejo izplačevalci plač oziroma nadomestil in pokojnin.

Ostalim zavezancem plačila samoprispevka bo obraču-

navala in odtegovala posamezne zneske Republiška uprava

za javne prihodke, izpostava Sežana.

Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov, ki nima-

jo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Obrov

bodo plačevali svoj delež samoprispevka dvakrat letno na

podlagi položnic, ki jim jih bo poslala Krajevna skupnost

Obrov.

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, z obračunom zamudnih obresti.

9. člen

Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z

glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

Občina Hrpelje-Kozina

Krajevna skupnost Obrov

Na referendumu dne 23. 11. 1997 za uvedbo samopri-

spevka za obdobje 5 let, ki se bo uporabil za obnovo in

modernizacijo vaških poti na območju Krajevne skupnosti

Obrov

glasujem

ZA PROTI

uvedbo samoprispevka uvedbi samoprispevka

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži

besedo ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma

PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

žig

Krajevne skupnosti Obrov

10. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna

skupnost Obrov.

11. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v

Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 285/97

Hrpelje-Kozina, dne 5. septembra 1997.

Predsednik

Sveta krajevne skupnosti Obrov

Joško Miklavec l. r.
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MARIBOR

2944.

Na podlagi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo 4.
krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem polju
(Uradni list RS, št. 45/97) daje Volilna komisija krajevne
skupnosti Miklavž na Dravskem polju

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo 4.

krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem
polju dne 14. 9. 1997

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v
KS Miklavž na Dravskem polju so bili ugotovljeni naslednji
izidi glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 3007 volivcev,

2. po volilnem imeniku je glasovalo 1319 volivcev, kar
je 43,85%,

3. s potrdilom je glasoval 1 volivec,

4. neveljavne so bile 4 glasovnice,

5. veljavnih glasovnic je bilo 1316.

6. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 971 voliv-
cev, kar je 73,56%, ki so glasovali.

7. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 345 vo-
livcev, kar je 26,14%, ki so glasovali.

Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o
referendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija krajevne
skupnosti Miklavž na Dravskem polju ugotavlja, da je bil
izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka v
KS Miklavž na Dravskem polju, ker se je zanj izrekla večina
volivcev, ki so glasovali.

Miklavž na Dravskem polju, dne 18. septembra 1997.

Predsednik

Volilne komisije

krajevne skupnosti Miklavž

Oto Črešnar l. r.

ŠKOFJA LOKA

2945.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
5/90), 13. člena pravilnika o določevanju imena naselij in
ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS,
št. 11/80) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na
23. seji dne 18. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o preimenovanju naselij Andrej nad Zmincem in Ožbolt

nad Zmincem

1. člen

Naselje Andrej nad Zmincem se preimenuje v naselje z
imenom Sv. Andrej. Istočasno se v naselju izvede preošte-
vilčba hišnih številk.

2. člen

Naselje Ožbolt nad Zmincem se preimenuje v naselje z
imenom Sv. Ožbolt. Istočasno se v naselju izvede preošte-
vilčba hišnih številk.

3. člen

V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka Ob-
močna geodetska uprava Kranj – izpostava Škofja Loka izve-
de vse potrebne spremembe v evidenci hišnih številk in izde-
la seznam sprememb v oštevilčbi objektov.

4. člen

Vsi državni organi, ki vodijo svoje evidence, so dolžni v
roku enega leta po uveljavitvi tega odloka uskladiti svoje
evidence s tem odlokom.

5. člen

Stroške za izdelavo tablic s hišno številko nosi Občina
Škofja Loka.

Stroške za zamenjavo osebnih dokumentov nosijo pri-
zadeti občani.

6. člen

Območna geodetska uprava Kranj – izpostava Škofja
Loka naroči tablice s hišno številko in jih posreduje Krajevni
skupnosti Škofja Loka – mesto.

Lastniki oziroma uporabniki oštevilčenih stavb morajo
namestiti hišne tablice najkasneje v roku 30 dni po prejemu
obvestila s strani krajevne skupnosti, o prevzemu hišne tabli-
ce. V roku enega leta mora lastnik oziroma upravljalec od-
straniti z objekta staro hišno tablico.

7. člen

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

Št. 455-1/97
Škofja Loka, dne 18. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

2946.

Na podlagi 21. člena zakona lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in 26/97) in 18. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je
Občinski svet občine Škofja Loka na 23. redni seji dne 18. 9.
1997 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P

1. člen

S tem statutarnim sklepom se opredeli in določi stvarna
pristojnost Občinskega sveta občine Škofja Loka za odloča-
nje v postopku v zvezi s koncesioniranimi gospodarskimi
javnimi službami.
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2. člen

Devetnajsta alinea 18. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95) se nadomesti z besedilom:

“– določa gospodarske javne službe, izvajanje gospo-
darskih javnih služb in način opravljanja koncesioniranih
javnih služb,”

3. člen

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

Št. 031-1/95
Škofja Loka, dne 18. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

Popravek
V sklepu o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec (Idrija),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 54-2847/97 z dne 5. IX.
1997, se v 5. členu šesta alinea pravilno glasi:

– po stopnji 6 % od katastrskega dohodka od kmetijske
dejavnosti za občane, ki opravljajo samo kmetijsko dejavnost
in stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Zavratec.

Predsednik
Sveta KS Zavratec

Ivan Lazar l. r.

Popravek

V odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 1997,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 42-2354/97, z dne 17.
VII. 1997 je izpadla tabela BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV, kot sledi:

Bilanca prihodkov in odhodkov po glavnih virih in odhodkih

Zap. št. Zaključni račun 1996     Proračun 1997 Indeks 4/3

1                           2                 3                4       5

A. PRIHODKI
a) Prihodki za zagotovljeno porabo 1.884,879.296 1.886,373.000 100,1
b) Finančna izravnava 472,560.000 666,910.832 141,1
I. Skupaj prihodki za zagotovljeno porabo (a+b) 2.357,439.296 2.553,283.832 108,3
II. Ostala dopolnilna sredstva 14,000.000
c) Prihodki za druge naloge 315,392.453 427,100.000 135,4
d) Prihodki, določeni z drugimi predpisi 136,961.150 134,500.000 98,2
e) Prihodki od premoženja 94,478.803 278,500.000 294,2
f) Prihodki iz naslova sofinanciranja 378,372.647 397,700.000 105,1
III. Skupaj prihodki za druge naloge (c,d,e,f) 925,205.053 1.237,800.000 133,8
A. SKUPAJ JAVNOFINANČNI PRIHODKI 3.296,644.349 3.791,083.832 115,0

B. ODHODKI
I. Sredstva za delo občinske uprave 277,024.292 321,874.237 116,2
II. Sredstva za delo občinskih organov 27,902.279 45,178.899 161,9
III. Drugi odhodki 12,933.023 20,500.000 158,5
IV. Odhodki za delo na področju zaščite 8,918.827 10,978.041 123,1
V. Subvencije in ostali transferji v gospodarstvu 664,672.200 905,235.345 136,2
VI. Plačilne storitve in dotacije javnim zavodom in ustanovam 1.223,119.981 1.309,917.581 107,1
VII. Odhodki investicijskega značaja 660,112.370 771,425.463 116,9
VIII. Sredstva za druge javne potrebe
IX. Drugi odhodki 244,949.588 277,889.926 113,4
X. Sredstva izločena v rezerve 55,296.453 14,716.592 26,6
XI. Plačila obresti od posojil 43,879.119 59,834.112 136,4
XII. Finančne naložbe
XIII. Prenos sredstev na sklade 150,110.059 320,180.509 213,3

B. SKUPAJ JAVNOFINANČNI ODHODKI 3.368,918.191 4.057,730.705 120,4

C. PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD ODHODKI 72,273.842 266,646.873 350,6

D. RAČUN FINANCIRANJA
XIV. Zadolževanje občine 75,193.000 XV.

Odplačila posojil 87,262.373 90,500.000 103,7
XVI. Neto zadolževanje občine 12,069.373 90,500.000 749,8

E. SKUPAJ PRIHODKI IN ZADOLŽEVANJE 3.371,837.349 3.791,083.832 112,4

F. SKUPAJ ODHODKI IN ODPLAČEVANJE POSOJIL 3.456,180.564 4.148,230.705 120,0

G. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNU -84,343.215 -357,146.873 423,4

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Alojz Oset l. r.
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Popravek

V statutu Krajevne skupnosti Grad, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 52-2816/97, z dne 29. VIII. 1997, se na
koncu akta črta besedilo “Kuzma, dne 15. novembra 1996” in
pravilno glasi “Grad, dne 15. novembra 1996”.

Predsednik
Krajevne skupnosti Grad

Marjan Kovač l. r.

Popravek

V pravilniku o službeni izkaznici, uniformi in opremi
komunalnega nadzornika in službeni izkaznici pooblaščene
osebe za komunalni nadzor, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 49-2628/97 z dne 8. VIII. 1997, se na koncu akta doda
še naslednja priloga:

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.
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