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UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o notranjih zadevah (ZNZ-F)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o notranjih zadevah (ZNZ-F), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o jamstvu
Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije
Slovenskih železarn (ZJOSS-A)
Razglašam zakon o spremembi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 17. decembra 1997.
Št. 001-22-117/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBVEZNICE IZDANE ZARADI
SANACIJE SLOVENSKIH ŽELEZARN (ZJOSS-A)
1. člen
V zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznice
izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS,
št. 55/92) se v tretjem odstavku 6. člena letnica “1997”
nadomesti z letnico “1998”.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/92-9/4
Ljubljana, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Št. 001-22-118/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
NOTRANJIH ZADEVAH (ZNZ-F)
1. člen
V zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS,
št.28/80, 38/88 in 27/89 in Uradni list RS, št. 8/90, 19/91,
4/92 in 58/93) se prvi odstavek 99. člena spremeni tako, da
se glasi:
“Pooblaščenim uradnim osebam, ki opravljajo naloge
na terenu, so izpostavljene vremenskim in drugim škodljivim
vplivom in je pri izvajanju nalog posebej ogroženo njihovo
zdravje in življenje, se vsakih 12 mesecev dejanskega opravljanja dela šteje za 16 mesecev zavarovanja.”
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
Vlada Republike Slovenije določi najkasneje v 30 dneh
od uveljavitve tega zakona delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, na katerih se v skladu s tem zakonom šteje zavarovalna doba s povečanjem.
3. člen
Akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest je potrebno uskladiti z določbami tega zakona in z
aktom Vlade Republike Slovenije najkasneje v 30 dneh od
uveljavitve akta iz prejšnjega člena.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/89-1/39
Ljubljana, dne 17. decembra 1997.

4004.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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4005.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital
Evropske banke za obnovo in razvoj (ZVVD-A)
Razglašam zakon spremembah in dopolnitvah zakona o
vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za
obnovo in razvoj (ZVVD-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 17. decembra 1997.
Št. 001-22-119/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VPISU IN VPLAČILU DELNIC V DELNIŠKI
KAPITAL EVROPSKE BANKE ZA OBNOVO IN
RAZVOJ (ZVVD-A)
1. člen
V zakonu o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital
Evropske banke za obnovo in razvoj (Uradni list RS, št. 4/93)
se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
“5. člen
Delnice Republike Slovenije v Evropski banki za obnovo in razvoj so premoženje Republike Slovenije, ki ga upravlja Ministrstvo za finance.
Sredstva za vplačilo delnic iz 4. člena tega zakona in
sredstva za vplačilo dospevajočih obveznosti Republike Slovenije zaradi povečanj delniškega kapitala Evropske banke
za obnovo in razvoj in sorazmernega povečanja deleža Republike Slovenije v kapitalu banke, določenih v skladu s
Sporazumom o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in
razvoj, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
Ministrstvo za finance izda in deponira v Banki Slovenije brezobrestne, neprenosne zadolžnice v vrednosti delniškega kapitala, ki ga mora Republika Slovenija vplačati.”
2. člen
Za 5. členom se dodajo 6., 7., 8. in 9. člen, ki se glasijo:
“6. člen
Ministrstvo za finance skrbi za uresničevanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije
v Evropski banki za obnovo in razvoj.
Minister, pristojen za finance, izda vse potrebne listine
in izvede vsa opravila, ki so potrebna za uresničevanje pravic
in obveznosti iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Ministrstvo za finance je pooblaščeno za komuniciranje z
Evropsko banko za obnovo in razvoj skladno z določbami
Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj.
Banka Slovenije je depozitar Republike Slovenije v
Evropski banki za obnovo in razvoj in plačilni agent Republike Slovenije za vse transakcije s to banko.
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8. člen
Minister, pristojen za finance, je guverner za Republiko
Slovenijo v Odboru guvernerjev Evropske banke za obnovo
in razvoj.
Na predlog guvernerja za Republiko Slovenijo Vlada
Republike Slovenije imenuje njegovega namestnika v Odboru guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj.
V primerih, ko se niti guverner za Republiko Slovenijo,
niti njegov namestnik ne moreta udeležiti zasedanj Odbora
guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj, lahko guverner za Republiko Slovenijo imenuje začasnega namestnika, ki v Odboru guvernerjev glasuje izključno v skladu z
navodili guvernerja.
9. člen
Vlada Republike Slovenije določi natančnejše pogoje v
zvezi z vplačili kapitala in postopki glede uresničevanja pravic do Evropske banke za obnovo in razvoj.”
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/92-10/3
Ljubljana, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4006.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (ZP-J)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških (ZP-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 17. decembra 1997.
Št. 001-22-120/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
PREKRŠKIH (ZP-J)
1. člen
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
61/96 – odločba US, št. 35/97 in št. 73/97 – odločba US) se
za 258.a členom dodajo 258.b, 258.c in 258.č členi, ki se
glasijo:
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“Svet sodnikov za prekrške
258.b
(1) Svet sodnikov za prekrške oblikuje mnenje o kandidatih za sodnika za prekrške, ocenjuje njihovo službo,
odloča o nezdružljivosti funkcije sodnika za prekrške, daje
mnenje k predlogu proračuna za organe za postopek o prekrških in mnenje Državnemu zboru o zakonih, ki urejajo
položaj, pravice in dolžnosti sodnikov za prekrške ter osebja organov za prekrške ter opravlja druge zadeve, če zakon
tako določa.
(2) Svet sestavlja enajst članov, ki jih volijo sodniki za
prekrške izmed sebe, pri čemer se iz vsakega okrožja, določenega v 116. členu zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št.19/94 in 45/95) izvolita po dva sodnika za prekrške, dva
sodnika za prekrške pa se izvolita iz vrst sodnikov za prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije, predsednik Senata za prekrške Republike Slovenije pa je član Sveta sodnikov
za prekrške po položaju. Predsednika Sveta sodnikov za prekrške izvolijo člani z večino vseh glasov s tajnim glasovanjem.
(3) Mnenje o kandidatih za sodnika za prekrške prve
stopnje izdelajo člani Sveta sodnikov za prekrške, ki so izvoljeni iz vrst sodnikov za prekrške prve stopnje, mnenje o
kandidatih za sodnika za prekrške druge stopnje pa izdelajo
člani Sveta sodnikov za prekrške, izvoljeni iz vrst sodnikov
Senata za prekrške Republike Slovenije.
(4) O ugovorih zoper mnenja o kandidatih za sodnika
za prekrške in drugih ugovorih ter zahtevah Sodnega sveta v
zvezi s ponovno proučitvijo mnenja o kandidatu odloča Svet
sodnikov za prekrške z večino vseh svojih članov.
(5) S poslovnikom, ki ga Svet sodnikov za prekrške
sprejme z večino vseh svojih članov, se uredi način odločanja o zadevah, ki niso zajete v prejšnjem odstavku ter
druga vprašanja v zvezi z delom Sveta sodnikov za
prekrške.
Vloga Sodnega sveta
258. c člen
(1) Sodni svet opravi izbiro in predlaga Državnemu
zboru kandidate za izvolitev v funkcijo sodnika za prekrške
in razrešitev sodnika za prekrške.
(2) Če se Sodni svet ne strinja z mnenjem o kandidatu,
ki ga je predlagal Svet sodnikov za prekrške, v roku desetih
dni zahteva, da se predlog ponovno prouči.
(3) Vse ostale pristojnosti Sodnega sveta, kot so določene v zakonu o sodiščih in zakonu o sodniški službi (Uradni
list RS, št. 19/94 in 8/96), ima po tem zakonu Svet sodnikov
za prekrške.
258.č člen
Vodje organov za postopek o prekrških iz prvega odstavka 258.a člena tega zakona imenuje in razrešuje minister,
pristojen za pravosodje izmed sodnikov za prekrške na predlog Sveta sodnikov za prekrške. Za predsednika Senata za
prekrške Republike Slovenije in predstojnike organov za postopek o prekrških prve stopnje ter njihove namestnike se
smiselno uporabljajo določbe zakona o sodiščih, kolikor ni s
tem zakonom drugače določeno.”
2. člen
V 258.d členu se v zadnji alinei pika nadomesti s podpičjem in doda nova alinea, ki se glasi:
“– da je dopolnil 27 let.”
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3. člen
Za 258.e členom se dodata nova 258.f in 258.g člena,
ki se glasita:
“Postopek za izvolitev sodnika za prekrške
258.f člen
(1) Prosto mesto sodnika za prekrške razpiše ministrstvo, pristojno za pravosodje, na predlog predsednika Senata
za prekrške Republike Slovenije ali po uradni dolžnosti. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za
prijavo ne more biti krajši od petnajstih dni.
(2) Razpisni postopek vodi ministrstvo, pristojno za
pravosodje. V postopku se smiselno uporablja določba 15.
člena zakona o sodniški službi. Kandidature se posredujejo
Svetu sodnikov za prekrške.
258.g člen
(1) Ko prejme razpisno gradivo od ministrstva, pristojnega za pravosodje, povabi Svet sodnikov za prekrške na
razgovor prijavljene kandidate, ki prvič kandidirajo na prosto
mesto sodnika za prekrške. Na podlagi ugotovite, ki temeljijo
na razpisnem gradivu in na podlagi neposrednega vtisa, ki so
ga kandidati napravili na razgovoru, oblikuje mnenje glede
predlogov za izvolitev. V mnenju razvrsti Svet sodnikov za
prekrške kandidate glede na oceno o primernosti za izvolitev
ter utemelji razloge za sprejeto razvrstitev.
(2) Mnenje iz prejšnjega odstavka pošlje Svet sodnikov
za prekrške Sodnemu svetu. V nadaljnjem postopku se smiselno uporabljajo določbe od 19. do 23. člena zakona o
sodniški službi, če s tem zakonom ni drugače določeno.”
4. člen
V tretjem odstavku 258.h člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
“O uvrstitvi v plačilni razred odloči Svet sodnikov za
prekrške.”
Členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Vlogo personalnega sveta po zakonu o sodniški
službi v postopku za ocenjevanje dela sodnika za prekrške
opravlja Svet sodnikov za prekrške.”
5. člen
Minister, pristojen za pravosodje, v petnajstih dneh po
uveljavitvi tega zakona skliče zbore sodnikov za prekrške po
območjih, določenih v 116. členu zakona o sodiščih. Na
zborih se evidentirajo kandidati za člane Sveta sodnikov za
prekrške in takoj nato opravijo volitve. Na smiselno enak
način volitve opravi tudi Senat za prekrške Republike Slovenije. Minister, pristojen za pravosodje, izda podrobnejša navodila o volitvah. Svet sodnikov za prekrške mora v petnajstih dneh po opravljenih volitvah opraviti konstitutivno sejo
in pričeti z delom.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-1/33
Ljubljana, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 8368

4007.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)
Razglašam zakon o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra
1997.
Št. 001-22-122/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z
DELOM IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKOV
(ZPSDP)
1. člen
S tem zakonom se za zaposlene v državnih organih,
organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne
skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih
skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski
razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava (v
nadaljnjem besedilu: delodajalci) določajo:
– dnevnice za službena potovanja v državi;
– kilometrina;
– povračilo stroškov prenočevanja;
– povračilo stroškov prevoza na delo in z dela;
– terenski dodatek;
– regres za prehrano med delom;
– nadomestilo za ločeno življenje;
– odpravnina ob odhodu v pokoj.
2. člen
Prejemki iz prejšnjega člena se izplačujejo pod pogoji
in na način, določen s kolektivnimi pogodbami in drugimi
predpisi, ki urejajo izplačevanje teh prejemkov, v višini, ki je
določena s tem zakonom.
3. člen
Dnevnica za službeno potovanje v državi znaša:
– 3.500 tolarjev, če traja potovanje več kot 12 ur;
– 1.750 tolarjev, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
– 1.218 tolarjev, če traja potovanje od 6 do 8 ur.
Do dnevnice za službeno potovanje, ki traja od 6 do
8 ur je zaposleni upravičen le v primeru, če se je službeno
potovanje pričelo vsaj dve uri pred začetkom oziroma končalo vsaj dve uri po preteku rednega delovnega časa.
4. člen
Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene se za vsak prevoženi kilometer določi v višini
30 % cene motornega bencina – 98 oktanov.
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5. člen
Stroški prenočevanja na službenem potovanju se zaposlenemu povrnejo v višini zneska računa za prenočevanje v
hotelu, ki ga odobri delodajalec.
6. člen
Terenski dodatek znaša dnevno 21% dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja nad 12 ur in je določena s
tem zakonom.
7. člen
Regres za prehrano med delom znaša 500 tolarjev za
dneve prisotnosti na delu.
8. člen
Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini
stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni
nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu
prizna kilometrina v višini 15 % cene motornega bencina –
98 oktanov.
9. člen
Nadomestilo za ločeno življenje se določi kot nadomestilo stroškov stanovanja v višini 22.994 tolarjev in kot nadomestilo stroškov prehrane v višini 28.104 tolarjev.
10. člen
Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
11. člen
Zneski iz 3. in 9. člena tega zakona se usklajujejo na
enak način kot izhodiščne plače za I. tarifni razred.
Znesek iz 7. člena tega zakona pa se usklajuje vsakih
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na
podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije
objavi minister, pristojen za delo.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek delodajalec, razen državnega organa oziroma
organa lokalne skupnosti, ki izplačuje višje zneske kot so
določeni s tem zakonom.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pri delodajalcu iz prejšnjega odstavka, če
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe:
– tretjega odstavka 70. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in
4/93) in
– 102. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list
SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 8/90,
19/91, 4/92 in 58/93).
Z dnem uveljavitve tega zakona se za zaposlene iz 1.
člena tega zakona prenehajo uporabljati določbe kolektivnih
pogodb in drugih predpisov, ki so v nasprotju s tem zakonom.
14. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 111-02/97-2/1
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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4008.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o začasnem
zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o
denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij (ZZZIND-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o začasnem
zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND-A),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18.
decembra 1997.
Št. 001-22-123/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O ZAČASNEM
ZADRŽANJU IZVAJANJA NEKATERIH DOLOČB
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI IN ZAKONA O
IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ (ZZZIND-A)
1. člen
V zakonu o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih
določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 49/97) se v prvem
odstavku 1. člena besedilo “20. 12. 1997” nadomesti z besedilom “31. 3. 1998”.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedilo “20. 12. 1997”
nadomesti z besedilom “31. 3. 1998”.

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/97-9/3
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4009.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

Stran 8369

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davčni službi (ZDS-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o davčni službi (ZDS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.
Št. 001-22-124/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
DAVČNI SLUŽBI (ZDS-B)
1. člen
V zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96 in
36/96) se v prvem odstavku 10. člena za besedo “banke,”
doda beseda “hranilnice,” in za besedo “borze,” doda besedi
“borzno posredniške družbe,”.
2. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
“35.a člen
Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki ni prepovedana
po zakonu ali drugih predpisih in ki ni vpisana v register ali
drugo evidenco dejavnosti ali poklicev, ker za to dejavnost
ali poklic taka evidenca v predpisih ni uvedena ali ker predpisi niso določili dokumentacije, ki je potrebna za vpis v register v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 75. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94
in 82/94), predloži prijavo za vpis v posebno evidenco davčnega registra v osmih dneh od začetka opravljanja dejavnosti.
Minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejša
navodila za izvajanje vpisa in vodenje posebne evidence iz
prejšnjega odstavka.”
3. člen
V 4. točki prvega odstavka 62. člena se v oklepaju za
številko “35.,” doda številka “35.a,”.
4. člen
V tretjem odstavku 67. člena se besedilo “najkasneje
do 31. 12. 1997” nadomesti z besedilom “postopoma, skladno z reformo plačilnega sistema, vendar najpozneje do 1. 1.
2001.” Doda se nov stavek, ki se glasi: “Minister, pristojen
za finance in Agencija se dogovorita o rokih prehoda delavcev Agencije v Davčno upravo.”
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/91-11/10
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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4010.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davčnem postopku (ZDavP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o davčnem postopku (ZDavP-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.
Št. 001-22-125/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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iz kapitala od vseh prodaj v preteklem letu do 28. februarja
tekočega leta za preteklo leto.”
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
5. člen
V 173. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
“Odločbo o odmeri davka od dobička iz kapitala od
prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu in
odločbo o odmeri davka po tretjem odstavku prejšnjega člena
mora davčni organ izdati do 31. maja za preteklo leto.
Zavezancu iz drugega odstavka prejšnjega člena mora
davčni organ izdati odločbo v 30 dneh od vložitve napovedi.”
6. člen
V 224. členu se znesek “10.000” nadomesti z zneskom
“50.000”.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-A)

7. člen
V 225. členu se besedilo “Posameznik se kaznuje z
denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev” nadomesti z besedilom:
“Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje takoj na
kraju prekrška posameznik:”.

1. člen
V zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96)
se za 123. členom doda 123.a člen, ki se glasi:

8. člen
V 231. členu se v tretjem odstavku letnica “1997” nadomesti z letnico “1998.”

“123.a člen
Zavezanci za davek od dobička iz kapitala v napovedi za
odmero dohodnine ne izkažejo davčne osnove razen, če so v
odmernem letu dosegli samo dobičke iz prodaje nepremičnin.
Pri odmeri dohodnine davčni organ upošteva davčno
osnovo, ugotovljeno z odločbami o odmeri davka od dobička
iz kapitala.”
2. člen
V 125. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo zmanjšanje osnove iz naslova posebnih olajšav tudi po poteku roka za vložitev napovedi, vendar najkasneje v roku za pritožbo zoper odločbo o
odmeri dohodnine.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V 158. členu se za prvim odstavkom dodata drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
“Mesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega
prvega v mesecu, plačani pa morajo biti v 15 dneh od zapadlosti.
Trimesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega prvega v trimesečju, plačani pa morajo biti v 45 dneh po
zapadlosti.”
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo četrti do
sedmi odstavek.
4. člen
V 172. členu se za prvim odstavkom dodata drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
“Ne glede na prvi odstavek mora zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije prodajo vrednostnih papirjev ter
drugih deležev v kapitalu napovedati v 15 dneh od izvršene
prodaje.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki ni zavezanec za
dohodnino lahko vloži napoved za odmero davka od dobička

9. člen
Za 231. členom se doda 231.a člen, ki se glasi:
“231.a člen
Do dneva uveljavitve zakona, ki bo urejal davek na
dodano vrednost in zakona, ki bo urejal trošarine, davčni
organ ne more odpisati, razen iz razloga neizterljivosti, oziroma ne more odložiti plačila ali dovoliti obročnega plačevanja davka od prometa proizvodov in storitev ter posebnih
prometnih davkov.”
10. člen
V 234. členu se letnica “1998” nadomesti z letnico
“1999.”
11. člen
V 235. členu se datum “31. 12. 1997” nadomesti z
datumom “31. decembra 1998”.
12. člen
V 236. členu se letnica “1998” nadomesti z letnico
“1999”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Določbi drugega odstavka 174. člena in drugega odstavka 179. člena se ne uporabljata do 31. decembra 1998.”
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1998, razen 8. in 11. člena tega zakona, ki se uporabljata od
dneva uveljavitve zakona.
Št. 432-01/94-8/10
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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4011.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o o obrambi (ZObr-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o obrambi (ZObr-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 18. decembra 1997.

Stran 8371

UKAZ
o razglasitvi zakona o ukinitvi pravice do regresa za
letni dopust za leto 1998 (ZURD98)
Razglašam zakon o ukinitvi pravice do regresa za letni
dopust za leto 1998 (ZURD98), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.
Št. 001-22-127/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Št. 001-22-126/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
OBRAMBI (ZObr-B)
1. člen
V zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94 in 44/97)
se prvi odstavek 108. člena spremeni tako, da se glasi:
“(1) Do sprejema predpisov o dodatnem zavarovanju
oziroma predpisov, ki bodo enotno uredili štetje zavarovalne
dobe s povečanjem, se za delavce, ki opravljajo vojaško
službo, uporabljajo predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve
tega zakona.”
2. člen
Vlada Republike Slovenije določi najkasneje v 30 dneh
od uveljavitve tega zakona delovna mesta delavcev, ki opravljajo vojaško službo iz prejšnjega člena.
3. člen
Akte o notranji organizaciji in sistemizaciji ter formacije delovnih mest oziroma vojaških dolžnosti je potrebno
uskladiti z določbo 1. člena tega zakona in aktom Vlade
Republike Slovenije iz prejšnjega člena najkasneje v 30 dneh
od uveljavitve akta iz prejšnjega člena.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 200-01/90-3/43
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

ZAKON
O UKINITVI PRAVICE DO REGRESA ZA LETNI
DOPUST ZA LETO 1998 (ZURD98)
1. člen
Ne glede na določbe zakonov in drugih predpisov oziroma kolektivnih pogodb, ki urejajo pravico do regresa za letni
dopust, v letu 1998 niso upravičeni do regresa za letni dopust
poslanci, funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih
skupnosti, sodniki in sodniki za prekrške, državni tožilci,
državni pravobranilci in njihovi pomočniki, družbeni pravobranilec in njegovi namestniki, direktorji oziroma poslovodni delavci in drugi delavci z individualnimi pogodbami v
javnih zavodih in javnih podjetjih ter direktorji oziroma poslovodni delavci in drugi delavci z individualnimi pogodbami v agencijah, skladih, bankah in družbah, ki so v večinski
lasti lokalnih skupnosti ali države oziroma katerih ustanovitelj je lokalna skupnost oziroma država.
2. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki izplača regres osebam iz
prejšnjega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe oziroma državnega organa
ali organa lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz prejšnjega
člena.
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 111-08/97-1/1
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4013.

4012.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o posebnem davku na bilančno
vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 8372

Razglašam zakon o posebnem davku na bilančno vsoto
bank in hranilnic (ZPDVBH), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.
Št. 001-22-128/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O POSEBNEM DAVKU NA BILANČNO VSOTO
BANK IN HRANILNIC (ZPDVBH)
TEMELJNI DOLOČBI
1. člen
S tem zakonom se določijo davčni zavezanci, davčna
osnova in davčna stopnja ter predpiše obveznost obračunavanja in odplačevanja posebnega davka na bilančno vsoto bank
in hranilnic.
2. člen
Davek je prihodek proračuna Republike Slovenije.
DAVČNI ZAVEZANCI
3. člen
Davčni zavezanec po tem zakonu je banka in hranilnica,
ustanovljena po zakonu o bankah in hranilnicah (Uradni list
RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93).
DAVČNA OSNOVA
4. člen
Davčna osnova je celotna pasiva, zmanjšana za obveznosti do bank in hranilnic v tuji valuti, za obveznosti do
strank, ki niso banke, v tuji valuti, za tolarska posojila fizičnim osebam, za tolarska posojila podjetjem, za tolarska posojila Vladi Republike Slovenije in javnemu sektorju, za kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisnim bankam in
hranilnicam, za tržne vrednostne papirje podjetij ter za obvezne rezerve izračunane v višini 7% od vseh vpoglednih in
vezanih vlog pri davčnem zavezancu.
5. člen
Za obveznosti do bank in hranilnic v tuji valuti iz 4.
člena tega zakona štejejo:
– vloge na vpogled v tuji valuti, izkazane na kontih
določenih v kontnem okviru za banke in hranilnice v skladu s
sklepom Banke Slovenije o kontnem okviru za banke in
hranilnice (v nadaljnjem besedilu: konto) 7000, 7002, 7010,
703, 7080;
– kratkoročna posojila v tuji valuti do neodvisnih bank,
izkazana na kontih 261, 745, 7480, 7510, 7520, 7521, 7522,
758, 7716, 7726;
– kratkoročna posojila v tuji valuti do odvisnih bank,
izkazana na kontih 7560, 7766;
– dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih
bank, izkazane na kontih 765, 7710, 7720, 7722, 779;
– dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih bank,
izkazane na kontu 7760;
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– obveznosti iz izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev bank v tuji valuti, izkazane na kontu 7301.
6. člen
Za obveznosti do strank, ki niso banke, v tuji valuti iz
4. člena tega zakona štejejo:
– vloge na vpogled v tuji valuti, izkazane na kontih 7001,
7011, 702, 7040, 7041, 7042, 7060, 7081, 7082, 7110, 7112,
7122, 7124, 7128, 713, 7140, 7149, 7170, 7171, 718, 7191,
7192, 7199, 7270, 7271, 7278, 731, 7380, 7381, 7383, 7387;
– kratkoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih
strank, izkazane na kontih 7400, 7409, 744, 746, 7470, 7481,
7511, 7523, 7524, 759, 7686, 7676, 7727;
– kratkoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank,
izkazane na kontih 7561, 7767;
– dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih
strank, izkazane na kontih 7600, 7609, 764, 766, 7670, 7671,
7679, 7680, 7681, 7721, 7723, 774;
– dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank,
izkazane na kontu 7761;
– devizne obveznosti za neizvršena izplačila iz plačil
tujine, izkazane na kontu 2762.
7. člen
Za tolarska posojila fizičnim osebam iz 4. člena tega
zakona štejejo:
– kratkoročna posojila prebivalstvu, izkazana na kontih
4270, 4278, 4279, 5176, 5177, 5276, 5277, 8079;
– dolgoročna posojila prebivalstvu, izkazana na kontih
5170, 5178, 5179, 5270, 5273, 5278, 5279.
8. člen
Za tolarska posojila podjetjem iz 4. člena tega zakona
štejejo:
– kratkoročna posojila gospodarstvu – neodvisnim strankam, izkazana na kontih 4200, 4208, 4209, 4400, 4401, 4406,
4408, 4409, 5106, 5107, 5206, 5207, 5406, 5407, 8009;
– kratkoročna posojila gospodarstvu – odvisnim strankam, izkazana na kontih 4210, 4218, 4219, 5116, 5117, 5216,
5217;
– dolgoročna posojila gospodarstva – neodvisnim strankam, izkazana na kontih 5100, 5108, 5109, 5200, 5203, 5208,
5209, 5400, 5401, 5402, 5408, 5409;
– dolgoročna posojila gospodarstva – odvisnim strankam, izkazana na kontih 5110, 5118, 5119, 5210, 5213, 5218,
5219;
– terjatve iz danih jamstev gospodarstvu, izkazane na
kontih 1600, 1608, 1609, 1690, 1699.
9. člen
Za tolarska posojila Vladi Republike Slovenije in javnemu sektorju iz 4. člena tega zakona štejejo:
– kratkoročna posojila javnemu sektorju, izkazana na
kontih 4240, 4241, 4248, 4249, 4440, 4441, 4446, 4448,
4449, 5146, 5147, 5246, 5247, 5446, 5447, 8049;
– dolgoročna posojila javnemu sektorju, izkazana na
kontih 5140, 5142, 5148, 5149, 5240, 5241, 5243, 5248,
5249, 5440, 5441, 5442, 5448, 5449.
10. člen
Za kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisnim bankam in hranilnicam iz 4. člena tega zakona štejejo:
– kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisnim
bankam in hranilnicam, izkazana na kontih 4250, 4251, 4252,
4253, 4254, 4258, 4259, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4458,
4459, 5156, 5157, 5256, 5257, 5456, 5457, 4611, 4612, 4613,
4618, 4619, 5616, 5617.
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11. člen
Za tržne vrednostne papirje iz 4. člena tega zakona
štejejo:
– menice, izkazane na kontih 131, 1330, 1338,1339;
– blagajniški zapisi, izkazani na kontih 1343, 1348,
1349;
– obveznice, izkazane na kontih 1352, 1353, 1358, 1359,
razen obveznic z državnim jamstvom;
– delnice, izkazane na kontih 1371, 1378, 1379;
– drugi vrednostni papirji, izkazani na kontih 1360,
1361, 1368, 1369.
12. člen
Izračun obvezne rezerve izračunane v višini 7% od vseh
vpoglednih in vezanih vlog pri davčnem zavezancu iz 4.
člena tega zakona predpiše minister, pristojen za finance.
13. člen
Davčno osnovo za davek tekočega leta se ugotovi na
podlagi podatkov iz prejšnjih členov tega poglavja, izkazanih
v bilanci stanja davčnega zavezanca na dan 31. december
tekočega leta, razen če ta zakon ne določa drugače.
DAVČNA STOPNJA
14. člen
Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove.
DAVČNA OBVEZNOST
15. člen
Davčna obveznost davčnih zavezancev po tem zakonu
je davek, ugotovljen v skladu s tem zakonom, zmanjšan za
plačan davek od dobička v skladu z zakonom o davku od
dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in
34/96), vendar največ v višini dobička ugotovljenega pred
obdavčitvijo v izkazu uspeha davčnega zavezanca.
OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA
16. člen
Davčni zavezanec sam obračuna davek in davčno obveznost po tem zakonu za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
Davčni zavezanec predloži obračun davka in davčne
obveznosti pristojnemu davčnemu organu do 20. maja tekočega leta za preteklo leto.
Davčni obračun se predloži na obrazcu, ki ga predpiše
minister, pristojen za finance.
17. člen
Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo
in obračunano davčno obveznostjo plačati v 15 dneh od
predložitve davčnega obračuna. Vračilo preveč plačane akontacije lahko zahteva ob predložitvi davčnega obračuna. Davčni organ vrne preveč plačani znesek najkasneje v 15 dneh od
predložitve zahtevka.
18. člen
Akontacija davka se plača v dveh enakih obrokih, ki sta
enaka polovici davčne obveznosti za preteklo leto.
Prvi obrok akontacije iz prejšnjega odstavka se plača
najkasneje do 30. junija, drugi obrok pa najkasneje do 31. oktobra tekočega leta.

Stran 8373

STEČAJ ALI LIKVIDACIJA DAVČNEGA ZAVEZANCA
ALI ODVZEM DOVOLJENJA ZA POSLOVANJE
DAVČNEMU ZAVEZANCU
19. člen
V primeru stečaja ali likvidacije davčnega zavezanca se
davčna obveznost ugotovi na dan pred začetkom postopka
stečaja ali likvidacije.
20. člen
Davčna obveznost se ugotovi v skladu s tem zakonom
sorazmerno številu dni poslovanja v letu uvedbe postopkov
iz prejšnjega člena.
21. člen
Določbi 19. in 20. člena tega zakona se smiselno uporabljata tudi v primeru odvzema dovoljenja za poslovanje
davčnemu zavezancu.
ZDRUŽITEV DAVČNIH ZAVEZANCEV
22. člen
Pri združitvah davčnih zavezancev je zavezanec za davčno obveznost po tem zakonu prevzemna družba.
23. člen
Natančnejši postopek obračunavanja in plačevanja
davka po prejšnjem členu določi minister, pristojen za
finance.
POSEBNI DOLOČBI
24. člen
Če davčni organ v inšpekcijskem pregledu v skladu z
zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96)
ugotovi drugačen znesek davka od dobička pravnih oseb, se
davčna obveznost po tem zakonu ne spremeni.
25. člen
Glede obračunavanja in plačevanja davka, zamudnih
obresti, prisilne izterjave in drugih vprašanj postopka se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku in tega zakona.
KAZENSKA DOLOČBA
26. člen
Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 tolarjev, če ne obračuna
davka od osnove, na način in v rokih kot je določeno v 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. in 22.
členu tega zakona.
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se
za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna
oseba davčnega zavezanca.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Osnova za določitev akontacije za leto 1998 je obračunan davek po tem zakonu, kot bi bil ugotovljen za leto 1997,
zmanjšan za plačan davek od dobička pravnih oseb za leto
1997.
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28. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 435-02/97-7/1
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA
4014.
Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97), 457. člena zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), pogodbe o
odstopu in prevzemu poslovnega deleža sklenjene med Rudnikom svinca in cinka Mežica d.o.o. in Republiko Slovenijo,
odločbe Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo za izdajo soglasja k prenosu družbenega kapitala
ter s tem v zvezi lastninskega preoblikovanja podjetja Rudnik
svinca in cinka Mežica d.o.o. izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dopolnitvi uredbe o preoblikovanju družbe RSC
Mežica d.o.o.
1. člen
V uredbi o preoblikovanju družbe RSC Mežica d.o.o.
(Uradni list RS, št. 32/95) se 3. člen dopolni z naslednjim
besedilom:
“E/41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
F/45.100 Pripravljalna dela na gradbiščih,
F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
G/52.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
G/52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
G/52.473 Dejavnost papirnic,
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic,
H/55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
H/55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
DI/26.60 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca,
DI/26.61 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo,
DI/26.63 Proizvodnja betonske mešanice,
DI/26.64 Proizvodnja malte,
F/25.120 Poskusno vrtanje in sondiranje,
G/52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom.”
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 310-04/97-2
Ljubljana, dne 24. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
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Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in v zvezi s 17.
členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št.
48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odločba US RS, 7/93 in 43/93 –
odločba US RS) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvem polletju leta 1998
1. člen
Potrebe proračunskih uporabnikov se v prvem polletju
leta 1998 začasno financirajo (v nadaljnjem besedilu: začasno
financiranje) po tej uredbi.
Začasno financiranje se izvaja po finančnem načrtu, ki je
sestavni del te uredbe in temelji na zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96 in
78/97; v nadaljnjem besedilu: ZIPro), proračunu Republike
Slovenije za leto 1997 (Uradni list RS, št. 78/97) ter obveznostih, določenih v drugih zakonih.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in odhodki
proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjih

Prihodki
Odhodki
Presežek
Primanjkljaj
Povečanje sredstev
na računih

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun
financiranja

371.500.000
381.805.667

56.971.8l8
46.666.151
10.305.667

10.305.667

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter
v računu financiranja so določeni v posebnem delu te uredbe.
3. člen
Za znesek prihodkov in odhodkov iz naslova donacij,
plačanih kupnin po zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95 in 34/96) in prodaje in
zamenjave državnega premoženja po 52. členu ZIPro, se v
obdobju začasnega financiranja poveča skupni obseg proračuna v istem obdobju.
4. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, določenih s finančnim načrtom iz drugega odstavka 1.
člena te uredbe.
5. člen
Sredstva, razporejena v obdobju začasnega financiranja,
se vključijo v proračun Republike Slovenije za leto 1998.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-24/97-2
Ljubljana, dne 23. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
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BANKA SLOVENIJE
4016.
Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju
(Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95), drugega odstavka
20. člena in 44. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 12. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni
list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega
zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1
V 4. in 5. točki sklepa o izpolnjevanju najmanjšega
zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni
list RS, št. 73/95, 30/96, 34/96, 5/97, 29/97 in 79/97) se črta
tekst naveden v oklepajih.
2
Ta sklep začne veljati 1. januarja 1998.
Ljubljana, dne 24. decembra 1997.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

OBČINE
CELJE
4017.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 – redakcijsko prečiščeno besedilo in 1/96) izdajam
SKLEP O OBJAVI
odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo
Celje
Objavljam odlok o ustanovitvi Zavoda za planiranje in
izgradnjo Celje, ki ga je sprejel Občinski svet mestne občine
Celje na seji dne 15. 12. 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi določil 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 3., 4., 7. in 18. do 24.
člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93), 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in Uradni list
RS, št. 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet mestne občine Celje na
seji dne 15. 12. 1997 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Zavoda planiranje in izgradnjo Celje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Celje ustanovi javni
gospodarski zavod (v nadaljevanju: zavod) za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči ter opravljanje nalog, ki se nanašajo na
urejanje naselij ter drugih posegov v prostor na območju
Mestne občine Celje.
2. člen
Zavod v skladu s tem odlokom, zakonom in drugimi
predpisi na podlagi zakona, izvaja naloge in javna pooblastila ustanovitelja v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Celje.
Zavod izvaja svojo dejavnost praviloma za ustanovitelja, lahko pa tudi za tretje osebe.
Zavod lahko opravlja naloge tudi za druge občine.
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9.
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II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je Zavod za planiranje in izgradnjo Celje.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena,
določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Celju, Trg celjskih knezov 9.
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6. člen
Zavod lahko opravlja posamezne naloge poleg s tem
odlokom določenih dejavnosti, v obliki dodatnih programov
in projektov.
Pri tem zavod lahko pridobiva sredstva za izvajanje
takih programov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb,
pod pogoji in na način, določen s posebno pogodbo in v
skladu z zakonom.

III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod upravlja na področju gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči naslednje dejavnosti:
– pridobiva, prodaja, menjuje in oddaja stavbna zemljišča za gradnjo;
– ureja stavbna zemljišča za potrebe investitorjev;
– upravlja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč;
– daje v najem nepremičnine, s katerimi upravlja Mestna občina Celje in so v lasti Občine Celje in Mestne občine
Celje;
– vodi investicijske posle v zvezi z urejanjem stavbnih
zemljišč;
– pripravlja investicijske programe za urejanje stavbnih
zemljišč;
– pripravlja strokovne podalge za razlastitev;
– opravlja strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov
v skladu z zakonom.
Na področju urejanja naselij in drugih posegov v prostor, zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– pripravlja gradiva za program priprave prostorskih
izvedbenih aktov in prostorskih planov;
– organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov in
prostorskih planov;
– zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni
rabi prostora in o posegih v prostor, ter vodi evidenco in
dokumentacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja
prostor;
– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti in prostorskimi plani;
– pripravlja izris in podatke iz prostorskih izvedbenih
načrtov;
– skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni
organi organizacije in skupnosti za pripravo prostorskih izvedbenih aktov in prostorskih planov;
– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov
prostorskih izvedbenih aktov, in prostorskih planov, ter daje
pojasnila o rešitvah osnutka prostorskega izvedbenega akta
in prostorskega plana na javnih obravnavah;
– nudi strokovno pomoč organizacijam in organom pri
zadevah urejanja prostora;
– izdeluje strokovne podlage za prostorske plane, osnutke prostorskih izvedbenih aktov, prostorskih planov, ter
lokacijske dokumentacije;
– izdeluje lokacijsko dokumentacijo;
– daje občanom informacije o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor, ter druge informacije v zvezi
z urejanjem prostora;
Zavod opravlja tudi vse druge naloge, ki so potrebne za
njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti.

IV. IZVRŠEVANJE JAVNIH POOBLASTIL
7. člen
Zavod ima naslednja javna pooblastila:
– izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica občine in države;
– uveljavlja predkupno pravico občine;
– pripravlja izračun komunalnega prispevka in izdaja
odločbe o odmeri komunalnega prispevka;
– sklepa pogodbe o pridobitvi, prodaji, oddaji in menjavi nezazidanega stavbnega zemljišča.

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
8. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
samostojno brez omejitev v okviru svoje dejavnosti, določene s tem odlokom.
Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v
pravnem in poslovnem prometu.
Zavod nastopa v pravnem prometu v imenu ustanovitelja in za svoj račun.
9. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda po sprejetem programu dela ne odgovarja.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN
ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
10. člen
Za izvrševanje nalog zavoda prenese Mestna občina
Celje nanj v upravljanje sredstva in vire sredstev po zaključnem računu Sklada stavbnih zemljišč Občine Celje za leto
1997 in sredstva Zavoda za planiranje in izgradnjo Občine
Celje po stanju na dan 31. 12. 1997.
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, zagotavlja
ustanovitelj preko virov financiranja.
Vir sredstev za financiranje zagotovljenega programa
dela zavoda je občinski proračun, v katerega se zbirajo namenska sredstva nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
in druga sredstva v skladu z zakonom.
Drugi viri sredstev so še komunalni prispevek, sredstva
od prodaje zemljišč, najemnine, takse in drugo in se zbirajo
na žiro računu zavoda.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno
v obsegu, potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejetega programa dela zavoda.
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11. člen
Poleg sredstev iz prejšnjega člena zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz povračil za storitve, ki
jih opravlja za tretje osebe.
12. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela zavoda spremlja in nadzoruje
upravni odbor zavoda.
Zavod zagotavlja ločeno poročanje o pridobivanju in
uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zagotovljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven tega
programa, na podlagi sredstev, pridobljenih iz drugih virov.
Ustanovitelj ima pravico neposrednega vpogleda v vse
finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve
vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.
13. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki sme zavod
uporabljati le za izvajanje in razvoj s tem odlokom določenih
dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča upravni odbor zavoda, s soglasjem ustanovitelja.
14. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, oziroma zagotovitvi manjkajočih sredstev v okviru sprejetega programa dela
zavoda, odloča upravni odbor zavoda, s soglasjem ustanovitelja.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA PRI
UPRAVLJANJU ZAVODA
15. člen
Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti zavoda, ter zagotavljanje uporabe javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifi za storitve zavoda,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni
račun zavoda,
– daje soglasje k programom dela zavoda,
– sprejema odloke, ki so potrebni za delovanje zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim
spremembam,
– daje soglasje k notranji organizaciji zavoda, ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena
v letnem programu, ali presegajo znesek, določen z zakonom,
– imenuje člane upravnega odbora.
Upravni odbor zavoda:
– določa merila za financiranje dejavnosti zavoda,
– sprejema letni program dejavnosti iz 5. člena odloka
in njegovo finančno ovrednotenje, način razpolaganja s presežkom, ter način pokrivanja izgube,
– odloča o najemanju posojil do zakonsko določenega
zneska,
– daje mnenje k predlogom direktorja zavoda za zaposlitev oseb na vodilna in vodstvena delovna mesta v zavodu,
– daje soglasje k pogodbam iz 6. člena odloka,
– predlaga ustanovitelju spremembe ustanoviteljskih deležev, spremembo imena, ali spremembo dejavnosti zavoda,
– imenuje direktorja zavoda,
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom in
statutom zavoda.
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Ustanoviteljske pravice iz predhodnih alinej izvaja Občinski svet mestne občine Celje.
16. člen
Odločitve sprejema upravni odbor zavoda na seji z
večino glasov.
Upravni odbor ima predsednika in deset članov, ki jih
imenuje oziroma razrešuje Občinski svet MOC na predlog
župana.
17. člen
Mandat članov UO traja 4 leta in so po poteku mandata
lahko ponovno imenovani.
Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov,
trajanje mandata in pristojnost organa upravljanja, se podrobneje določijo s statutom zavoda, ki ga potrdi občinski
svet.
Način dela UO zavoda se določi s poslovnikom o delu
UO zavoda, v skladu s statutom.
Občinski svet MOC lahko razreši člane UO zavoda, če
pri svojem delu ne upoštevajo politike, sprejete na področju
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in urejanja prostora, če
uporabljajo sredstva zavoda v nasprotju s cilji zavoda, ter iz
drugih razlogov, opredeljenih s statutom zavoda, ter po postopku, določenim s statutom zavoda.
18. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje UO zavoda, s soglasjem
Občinskega sveta MOC.
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za 4
leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Postopek javnega razpisa, pogoji in način imenovanja
in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom
zavoda.
S statutom zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti
in odgovornosti direktorja zavoda.
VIII. ORGANIZACIJA ZAVODA
19. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zavod prevzema pravice in obveznosti ukinjenega Sklada stavbnih zemljišč Občine Celje.
Vsa sredstva, ki se na dan 31. 12. 1997 nahajajo na žiro
računu Sklada stavbnih zemljišč in Zavoda za planiranje in
izgradnjo Občine Celje, se prenesejo na žiro račun zavoda in
se uporabljajo za izvajanje dejavnosti zavoda.
V primeru, da zavod ne bo konstituiran do 1. 1. 1998,
vsa sredstva do pričetka njegovega delovanja prevzame Mestna občina Celje.
Kolikor sredstva na žiro računu ne bi zagotavljala tekočega poslovanja zavoda, zagotovi potrebna sredstva ustanovitelj.
Osnovna sredstva sklada stavbnih zemljišč se prenesejo
na zavod.
Finančno poslovanje se opravlja prek žiro računa zavoda.
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21. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda na podlagi
razpisa, vendar največ za dobo enega leta, opravlja poklicno
funkcijo vršilca dolžnosti direktorja zavoda Peter Drozg,
inž., ki je pooblaščen, da pripravi vse potrebno za začetek
dela zavoda in vpis zavoda v sodni register, ter za podpisovanje vseh listin zavoda.
22. člen
Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
23. člen
Ustanovitelj imenuje UO zavoda v 30 dneh po registraciji zavoda.
Upravni odbor zavoda sprejme statut zavoda v tridesetih dneh po imenovanju ter ga v nadaljnjem mesecu predloži
v soglasje ustanovitelju zavoda.
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Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, ki ga je sprejel
Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 15. 12. 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.

Občinski svet mestne občine Celje, je na podlagi 58. in
61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84) in 17. in 76. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) na seji dne 15. 12. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 46/96 )

24. člen
Do imenovanja članov upravnega odbora po tem odloku, opravlja funkcije upravljanja zavoda dosedanji upravni
odbor Sklada stavbnih zemljišč Občine Celje.

1. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen tako, da se na koncu
zadnje alinee pika nadomesti z vejico in doda nova alinea:
“Dečkova cesta od križišča s Čopovo do križišča z
Ipavčevo.”

25. člen
Zavod prične z delom takoj po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev za njegovo delovanje.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

26. člen
Z dnem konstituiranja zavoda, le-ta prevzame delavce
dosedanjega Zavoda za planiranje in izgradnjo Občine Celje.
Do konstituiranja zavoda po tem odloku, opravlja naloge s
področja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in urejanja naselij ter drugih posegov v prostor Zavod za planiranje in
izgradnjo Občine Celje, po dosedanjih predpisih in na dosedanji način.
27. člen
Zavod preneha v primerih in po postopku, določenem z
zakonom.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Celje, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

4018.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 – redakcijsko prečiščeno besedilo in 1/96) izdajam
SKLEP O OBJAVI
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Št. 420A-1/83
Celje, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

4019.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 – redakcijsko prečiščeno besedilo in 1/96) izdajam
SKLEP O OBJAVI
sklepa o valorizaciji vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Mestni
občini Celje za leto 1998
Objavljam sklep o valorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Celje za leto 1998, ki ga je sprejel Občinski svet mestne
občine Celje na seji dne 15. 12. 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je v skladu s četrtim
odstavkom 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 46/96) in v skladu s statutom
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) na seji dne
15. 12. 1997 sprejel
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SKLEP
o valorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Celje za leto
1998

II
Osnutek navedenega ureditvenega načrta se nanaša na
eksploatacijo in rekultivacijo gline v Šmiklavžu za potrebe
industrije keramičnih izdelkov Ljubečna.

Valorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Celje za leto
1998 znaša:
1. 0,1508 SIT na m 2 za zemljišča skupine C in D,
2. 0,1475 SIT na m 2 za zemljišča skupine A in B ter za
uporabo javnih površin.

III
Javna razgrnitev osnutka ureditvenega načrta za razširitev glinokopa v Šmiklavžu – III. faza se začne osmi dan od
objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Ljubečna in
v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in
izgradnjo Občine Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge
na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Občine Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena
KS Lava naknadno.

Št. 420A-1/83
Celje, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

4020.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 – redakcijsko prečiščeno besedilo in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta za razširitev glinokopa v Šmiklavžu – III. faza
Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za razširitev glinokopa v Šmiklavžu – III. faza, ki
ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne
15. decembra 1997.
Celje, dne 15. decembra 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l.r.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko
pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-232/97
Celje, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski svet mestne
občine Celje na seji dne 15. 12. 1997

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

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za
razširitev glinokopa v Šmiklavžu – III. faza

SKLEP
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Lava

I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka ureditvenega načrta za razširitev glinokopa v
Šmiklavžu – III. faza, ki ga je izdelal Razvojni center –
Planiranje, d.o.o., pod št. 052/96 in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana
Občine Celje (Uradi list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št.
48/90).

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Lava, ki ga je Občinski
svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 15. decembra
1997.

4021.

Celje, dne 15. decembra 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
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4022.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski svet mestne
občine Celje na seji dne 15. 12. 1997

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

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Lava

SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Ostrožno

I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Lava, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o.,
pod št. 036/97 in je v skladu s prostorskimi sestavinami
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91,
54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
(Uradi list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS št. 48/90).
II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se
nanaša na gradnjo stanovanjske hiše na parc. 720/7, k.o.
Ostrožno.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN
Lava se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu
RS na sedežu KS Lava in v prostorih Mestne občine Celje
na Zavodu za planiranje in izgradnjo Občine Celje in traja
30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek
lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Občine Celje. O datumu in
kraju javne obravnave bo obveščena KS Lava naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko
pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-268/96
Celje, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Ostrožno, ki ga je Občinski svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 15. decembra 1997.
Celje, dne 15. decembra 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/
97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 41/95) dne 15. 12. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu Ostrožno
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91)
in določil srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 4/86 in
Uradni list RS, št. 48/90) sprejmejo dopolnitve odloka o
zazidalnem načrtu Ostrožno po projektu št. 15/97, ki ga je v
maju 1997 izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., Celje.
2. člen
Na koncu 5. točke 4. člena odloka o ZN Ostrožno
(Uradni list RS, št. 18/94) se doda nov odstavek, ki glasi:
Na parcelni št. 812/58 k.o. Ostrožno je predvidena gradnja vrstne stanovanjske hiše tlorisnih dimenzij 12,50 m ×
(2,70 m + 9,80 m), P + IP, s simetrično dvokapno streho v
naklonu 38°. Stikovanje strehe s sosednjima, že zgrajenima
objektoma, bo izvedeno na enak način, kot so stikovane vse
ostale strehe vrstnih hiš v istem nizu. Investitor mora stikovanje streh prilagoditi po istem detajlu.
Naklon strehe se lahko v okviru predpisanih dovoljenj
spremeni za največ 10%.
3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
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5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352A-180/93
Celje, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

4023.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 – redakcijsko prečiščeno besedilo in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu stanovanjske cone XII in XIII –
Spodnja Hudinja
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu stanovanjske cone XII in XIII – Spodnja
Hudinja, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel
na seji dne 15. decembra 1997.
Celje, dne 15. decembra 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97)
in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95) dne 15. 12. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN
stanovanjske cone XII in XIII – Spodnja Hudinja
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91)
in določil srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 4/86
in 48/90) sprejmejo dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu
stanovanjske cone XII in XIII – del Spodnja Hudinja (Uradni
vestnik Celje, št. 9/70, Uradni list SRS, št. 8/78, 35/82,
19/85, Uradni list RS, št. 24/93, 63/93).
2. člen
1. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu stanovanjske cone XII in XIII – del Spodnja Hudinja se spremeni, tako da se na koncu doda nov
odstavek:
– Navedeni zazidalni načrt se spremeni v svojem severovzhodnem delu ob križišču Mariborska cesta–Podjavor-
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škova ulica in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 13/97
izdelal RC – Inštitut za urejanje prostora.
3. člen
V 2. členu odloka se črta drugi odstavek in nadomesti z
novim, ki glasi:
– Ob Mariborski cesti in Podjavorškovi ulici so predvideni v nizu poslovno-stanovanjski ali poslovni objekti v
tlorisnih in višinskih gabaritih po projektu RC-IUP, št. 14/92
za lameli 4 in 5 in po projektu RC-IUP, št. 13/97 za lamele 1,
2 in 3.
V lamelah 1, 2 in 3 je predvidena gradnja avtocentra z
avtosalonom in servisom. Severni del avtocentra bo imel
delno vkopano klet, pritličje in medetažo, južni del pa pritličje in etažo.
Lameli 4 in 5 bosta imeli pritličje z etažo ali pritličje z
izzidanim podstrešjem.
Vogalni objekt z oznako 4 bo imel v pritličju pasažo, ki
povezuje križišče Mariborske ceste in Podjavorškove ulice s
centrom soseske in parkiriščem. Lokacija ob severni mestni
vpadnici zahteva pozorno oblikovanje uličnih fasad.
4. člen
Na koncu 3. člena se doda nov odstavek:
– Pri objektu avtocentra so kot tolerance dopustne spremembe tlorisnih gabaritov na manjše dimenzije, saj so prostorske možnosti omejene, za višinske gabarite navedenega
objekta pa veljajo tolerance ±0,50 m.
5. člen
Projekt iz 2. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352A-227/93
Celje, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

JESENICE
4024.
Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 26. in 83. člena statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 38) je Občinski svet občine Jesenice na 34. seji
dne 18. 12. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za
leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Jesenice za leto 1997
(Uradni list RS, št. 25/97) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
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“Proračun Občine Jesenice za leto 1997 obsega prihodke v višini 1.683,376.000 SIT in odhodke v višini
1.700,191.000 SIT. Primanjkljaj rednega dela proračuna znaša 16,815.000 SIT.
Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1996 obsega prihodke v višini SIT in odhodke v višini 8,726.000 SIT.
Neto zadolževanje proračuna znaša 8,726.000 SIT.
Nekriti odhodki proračuna v višini 25,541.000 SIT se
pokrivajo delno iz prihodkov leta 1998 delno pa iz sredstev
obvezne proračunske rezerve.
2. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega
odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/96
Jesenice, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež l. r.
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LENART
4026.
Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95 in 75/96) in v zvezi s 6. členom uredbe o
načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS,
št. 63/97) je Občinski svet občine Lenart na korespondenčni
seji dne 24. 12. 1997 sprejel
ODLOK
o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja
komunalnih odpadkov
1. člen
S tem odlokom se razveljavi odlok o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št.
67/95).
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
31. 1. 1998.
Št. 353-13/95
Lenart, dne 24. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

4025.

MENGEŠ

Na podlagi 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice na 34. seji
dne 18. 12. 1997 sprejel

4027.

ODLOK
o razveljavitvi uredbe o taksah za obremenjevanje vode
in tal zaradi ustvarjanja odpadkov v Občini Jesenice
1. člen
Uredba o taksah za obremenjevanje vode in tal zaradi
ustvarjanja odpadkov v Občini Jesenice (Uradni list RS, št.
72/95) se razvejavi s 1. februarjem 1998.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-61/95
Jesenice, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Vslentin Markež, inž. l. r.

Na podlagi 10., 13., 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 23/93), odločbe Ustavnega sodišča RS z
dne 3. 7. 1997, uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih
storitev (Uradni list RS, št. 63/97), 21. člena statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/95) in 17.
člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/95) je Občinski
svet občine Mengeš, na nadaljevanju 33. seje dne 11. decembra 1997 sprejel
ODLOK
o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za
obremenjevanje okolja in racionalno rabo
ter izkoriščanje naravnih dobrin
1. člen
Razveljavi se odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih
dobrin (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 15/94).
2. člen
Takse v skladu z odlokom iz 1. člena se plačujejo do
uveljavitve povečanja cen komunalnih storitev na podlagi 6.
člena uredbe Vlade RS o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97).
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3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 438/97
Mengeš, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mengeš
Alojzij Janežič l. r.
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7. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-12/97
Puconci, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

4028.
PUCONCI
Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 20. člena statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97 in 68/97) je
Občinski svet občine Puconci na seji dne 11. 12. 1997 sprejel
ODLOK
o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za prve
volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine
Puconci
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Puconci določa
število članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine
Puconci in volilne enote za prve redne volitve.
2. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bokrači se
določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Bokrači.
Voli se tri člane sveta.

4029.
Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 70/95)
razpisujem
prve volitve v svete krajevnih skupnosti na območju
Občine Puconci
1. Prve volitve v svete krajevne skupnosti Bokrači, Dolina, Gorica, Šalamenci in Vaneča se opravijo v nedeljo,
22. 2. 1998.
2. Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za
volilna opravila se šteje 22. 12. 1997.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 004-12/97
Puconci, dne 17. decembra 1997.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

3. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Dolina se
določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Dolina.
Voli se pet članov sveta.
4030.
4. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Gorica se
določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Gorica.
Voli se pet članov sveta.
5. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Šalamenci
se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja Šalamenci.
Voli se pet članov sveta.
6. član
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Vaneča se
določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Vaneča.
Voli se pet članov sveta.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 34/95, 4/97 in 68/97) je Občinski svet občine
Puconci na seji dne 11. 12. 1997 sprejel
SPREMEMBE STATUTA
Občine Puconci
1. člen
V 10. členu se na koncu besedila 6. točke pika nadomesti z vejico, za to točko pa se dodajo nove točke, ki glasijo:
7. Krajevna skupnost Bokrači,
8. Krajevna skupnost Dolina,
9. Krajevna skupnost Gorica,
10. Krajevna skupnost Šalamenci.
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2. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-18/97
Puconci, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.
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8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 311-026/97
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Sveta mestne občine Slovenj
Gradec
Niko R. Kolar l. r.

SLOVENJ GRADEC

4032.

4031.

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 8. člena statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95,
1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne
23. 12. 1997 sprejel

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 8. člena statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95,
1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne
23. 12. 1997 sprejel
ODLOK
o prispevku za invensticijska vlaganja na področju
prenosa in distribucije zemeljskega plina
1. člen
Za razvoj in zagotavljanje prenosa in distribucije zemeljskega plina se ob redni ceni zemeljskega plina uvede
prispevek za investicijska vlaganja na področju prenosa in
distribucije plina.
2. člen
Zavezanci za plačilo prispevka so vse pravne in fizične
osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), ki so uporabniki
naprav plinovodnega omrežja.
3. člen
Prispevek znaša 3,45 SIT/m 3.
4. člen
Zbrana sredstva prispevka so namenska ter se evidentirajo in zbirajo ob ceni porabljenega zemeljskega plina.
5. člen
Izvajalci oskrbe z zemeljskim plinom zbrana sredstva
mesečno nakazujejo na žiro račun Mestne občine Slovenj
Gradec. Izvajalci morajo o zaračunanem in plačanem prispevku voditi ločeno evidneco.
6. člen
Prispevek za investicijska vlaganja na področju prenosa in distribucije plina se uvede za dobo 4 let in se obračunava od 1. 1. 1998 naprej.
7. člen
Zbrana sredstva se uporabljajo za posamezne investicije v skladu z letnimi plani dejavnosti, ki jih sprejme Svet
mestne občine Slovenj Gradec. Nadzor nad zbiranjem in
porabo zbranih sredstev opravlja Svet mestne občine Slovenj
Gradec.

SKLEP
o določitvi cen zemeljskega plina v Mestni občini
Slovenj Gradec
I
Cena zemeljskega plina v Mestni občini Slovenj Gradec po posameznih skupinah porabnikov znaša:
1. Porabniki v blokih in hišah z najmanj dvema odjemnima mestoma:
A) fiksni del: 11.844 SIT + 5% prometni davek =
12.436,20 SIT,
B) gibljivi del: 28,58 SIT/m3 + 5% prometni davek = 30
SIT/m3.
2. Porabniki v hišah z enim odjemnim mestom:
A) fiksni del: 19.737,20 SIT + 5% prometni davek =
20.724 SIT,
B) gibljivi del: 28,58 SIT/m3 + 5% prometni davek = 30
SIT/m3.
3. Komercialni porabniki s priključno močjo do 50 kW:
A) fiksni del: 32.887,20 SIT + 5% prometni davek =
34.531,55 SIT,
B) gibljivi del: 28,58 SIT/m3 + 5% prometni davek =
30 SIT%m3.
4. Komercialni porabniki s priključno močjo nad
50 kW:
A) gibljivi del: 36,47 SIT/m3 + 5% prometni davek =
38,30 SIT/m 3.
II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 311-026/97
Slovenj Gradec, dne 12. decembra 1997.
Predsednik
Sveta mestne občine Slovenj
Gradec
Niko R. Kolar l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 8422

ROGAŠKA SLATINA
4033.
Na 8. redni seji Sveta mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina je bil sprejet naslednji
SKLEP
Na podlagi določitve tretjega odstavka 7. člena (Uradni
list RS, št. 35/94) sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka
v Mestni krajevni skupnosti Rogaška Slatina za obdobje
1994–1999 se od 1. 1. 1998 dalje poveča znesek za zavezance, ki so v skladu z določili sklepa dolžni plačevati mesečno
1.900 SIT oziroma upokojenci 600 SIT.
Povečan znesek samoprispevka so izplačevalci dohodkov dolžni obračunavati pri izplačilu plač od 1. 1. 1998
dalje.
Št. 36/97
Rogaška Slatina, dne 12. decembra 1997.
Predsednik
Sveta mestne KS
Rogaška Slatina
Janez Lorber l. r.

VIDEM
4034.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju KS Podlehnik (Uradni list RS,
št. 68/97, in izida glasovanja na referendumu z dne 23. 11.
1997 je Svet krajevne skupnosti Podlehnik na 11. redni seji z
dne 4. 12. 1997 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za sofinanciranje
programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter
dejavnosti na območju KS Podlehnik
1. člen
Na podlagi odločitve krajanov na referendumu, dne 23.
11. 1997 se uvede krajevni samoprispevek v denarju za
območje KS Podlehnik, ki obsega naselja: Dežno pri Podlehniku, Gorca, Jablovec, Kozminci, Strajna, Ložina, Rodni
vrh, Sedlašek, Sp. Gruškovje, Zg. Gruškovje, Zakl, Stanošina in Podlehnik.
2. člen
S samoprispevkom bo predvidoma zbranih 40,000.000
SIT, preostala sredstva za izvršitev programa bodo zagotovljena iz drugih virov.
3. člen
Samoprispevek se bo uporabil za sofinanciranje izgradnje naslednjih komunalnih in drugih objektov in dejavnosti:
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1. sofinanciranje širitve vodovodnega omrežja v skladu
z občinskim programom,
– v ta namen bomo namenili 20% vseh zbranih sredstev,
2. sofinanciranje vzdrževanja cest (gramoziranje, zimska služba, preplastitve, razširitve…)
– v ta namen bomo namenili 10% vseh zbranih sredstev,
3. sofinanciranje modernizacij lokalnih cest v skladu s
krajevnim in občinskim programom,
– v ta namen bomo zagotovili 5% vseh zbranih sredstev,
4. sofinanciranje modernizacij krajevnih cest v skladu z
letnim programom Krajevne skupnosti Podlehnik,
– v ta namen bomo zagotovili 20% vseh zbranih sredstev,
5. sofinanciranje ureditve kanalizacije v strnjenih naseljih,
– v ta namen bomo zagotovili 5% vseh zbranih sredstev,
6. sofinanciranje dograditve Osnovne šole Podlehnik
za potrebe 9-letnega šolanja in za potrebe oddelka vrtca,
– v ta namen bomo zagotovili 20% vseh zbranih sredstev,
7. sofinanciranje vzdrževanja objektov skupne rabe (mrliške veže, zdravstvenega doma, doma krajanov, avtobusnih
postajališč…),
– v ta namen bomo zagotovili 15% vseh zbranih sredstev,
8. sofinanciranje programov društev v KS Podlehnik,
– v ta namen bomo zagotovili 3% vseh zbranih sredstev,
9. financiranje stroškov poslovanja krajevne skupnosti,
– v ta namen bomo zagotovili 2% vseh zbranih sredstev.
4. člen
Samoprispevek se bo uvedel za dobo petih let in sicer
od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
5. člen
Samoprispevek se uvaja v denarju.
Višina samoprispevka znaša:
1. za zavezance, ki imajo osebne dohodke iz delovnega
razmerja oziroma nadomestila ter od drugih dohodkov in
prejemkov, ki imajo značaj osebnih dohodkov – po stopnji
2% od neto osebnega dohodka oziroma nadomestila,
2. za zavezance, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti – po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka,
3. za zavezance, ki prejemajo pokojnino, ki je višja od
pokojnine z varstvenim dodatkom – po stopnji 1% od izplačane pokojnine,
4. za zavezance, ki imajo dohodke od samostojnega
opravljanja gospodarske in poklicne dejavnosti – po stopnji
2% od neto osebnega dohodka in 2% od ostanka čistega
dohodka.
Zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov,
navednih v točkah od 1 do 4, plačujejo samoprispevek za
vsak vir posebej.
Samoprispevek se ne plačuje v primerih, ki jih določa
12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
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6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo na
območju KS Podlehnik stalno prebivališče in imajo lastne
dohodke.
7. člen
Samoprispevek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja bo obračunaval izplačevalec osebnega dohodka, od
upokojencev pa Skupnost invalidskega in pokojninskega zavarovanja RS, oziroma njene podružnice ob vsakem izplačilu.
Samoprispevek, ki ga plačujejo krajani, ki se z osebnim
delom ukvarjajo s kmetijstvom, obrtjo ali drugo gospodarsko dejavnostjo ter intelektualno storitvijo, odmerja in pobira v imenu Krajevne skupnosti Podlehnik pristojna Davčna
uprava Republike Slovenije.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ko veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu se na Krajevno
skupnost Podlehnik dostavi seznam zaposlenih, od katerih
se nakazuje krajevni samoprispevek.
8. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samoprispevka so strogo namenska in se zbirajo na posebnem žiro
računu Krajevne skupnosti Podlehnik številka 52400-842135-82271.
9. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu bo upravljal Svet krajevne skupnosti Podlehnik,
ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Podlehnik. Svet KS je dolžan o zbranih in
porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru
krajanov.
10. člen
Sredstva za določene namene razporeja po programu
Svet KS Podlehnik s sklepi na podlagi letnega finančnega
programa.
11. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolirata Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad
Ptuj, izpostava Ptuj in Agencija RS za plačilni promet, Podružnica Ptuj.
12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
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4035.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85) in 30. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka (Uradni list RS, št. 68/97) in izida glasovanja na referendumu z
dne 23. 11. 1997, je Svet krajevne skupnosti Leskovec na
seji z dne 12. 12. 1997 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni
skupnosti Leskovec
1. člen
Na podlagi odločitve krajanov na referendumu z dne
23. 11. 1997 se uvede krajevni samoprispevek v denarju za
območje KS Leskovec, ki obsega naselja: Zg. Leskovec, Sp.
Leskovec, Berinjak, Belavšek, Mala Varnica, Velika Varnica, Veliki Okič, Trdobojci, Strmec, Skorišnjak, Gradišče in
Repišče.
2. člen
S
samoprispevkom
bo
18,000.000 SIT.

predvidoma

zbranih

3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 4 let, in sicer od 1. 1.
1998 do 31. 12. 2001.
4. člen
Samoprispevek se bo uporabil za sofinanciranje:
– izgradnje OŠ Leskovec – v ta namen bomo namenili
50% vseh zbranih sredstev,
– izgradnje komunalne infrastrukture na območju KS
Leskovec – v ta namen bomo namenili 30% vseh sredstev,
– vzdrževanje objektov skupne porabe (mrliška vežica,
pokopališče), v ta namen bomo namenili 15% vseh zbranih
sredstev),
– delovanja društva KS v ta namen bomo namenili 3%
vseh sredstev,
– nepredvidenih aktivnosti KS Leskovec, v ta namen
bomo namenili 2% vseh sredstev.
5. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samoprispevka so strogo namenska in se zbirajo na posebnem žiro
računu Krajevne skupnosti Leskovec 52400-842-135-82705
pri APP Ptuj.
6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu bo upravljal Svet krajevne skupnosti Leskovec,
ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Leskovec. Svet KS je dolžan o zbranih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

RS.
Št. 9/76/97
Podlehnik, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Podlehnik
Alojz Novak l. r.

7. člen
Samoprispevek se uvaja v denarju. Zavezanci za samoprispevek so krajani, s stalnim bivališčem v KS Leskovec.
Višina samoprispevka znaša:
1. 2% od neto osebnega dohodka oziroma nadomestila,
2. 4% zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti in dohodek od gozdnih površin,
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3. zavezanci, ki opravljajo samostojno gospodarsko in
poklicno dejavnost 2% od neto zavarovalne osnove in 2% od
ostanka čistega dohodka,
4. upokojenci po stopnji 1% od mesečne pokojnine,
5. zavezanci, ki so začasno zaposleni v tujini in zavezanci, ki imajo na območju KS Leskovec zgrajene hiše,
stalno pa bivajo drugje, plačujejo prispevek letno v višini
300 DEM tolarske protivrednosti.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin. Od zavezancev, ki samoprispevek
ne bodo plačali se bodo obveznosti izterjale po predpisih, ki
urejajo izterjavo davkov.
9. člen
Sredstva za določene namene razporeja po programu
Svet KS Leskovec s sklepi na podlagi letnega finančnega
programa.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Davčna uprava RS, Davčni urad Ptuj, Agencija za
plačilni promet – izpostava Ptuj.
11. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove od dohodnine (7. člen zakona o
dohodnini Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
12. člen
Ta sklep začne veljati z dne objave v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 101/97
Leskovec, dne 12. decembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Leskovec
Janko Kozel l. r.
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1. člen
V odloku o proračunu Občine Vodice za leto 1996, ki
ga je sprejel Občinski svet občine Vodice na 25. seji dne
21. 4. 1997, se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo
277,862.100 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene porabe – 272,362.100 SIT,
– financiranje drugih dogovorjenih nalog – 5,500.000
SIT.
Proračun sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki
je sestavni del proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev
za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1.
januarja 1997.
Vodice, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
4037.
Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 26. in 80. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 42/85) ter 18. člena
statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95) je
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 27. 11.
1997 sprejel
ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE

VODICE
4036.
Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št.
U-I-13/94, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 in Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97 in Uradni list RS, št. 70/97) je Občinski svet občine
Vodice na 33. seji dne 18. 12. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za
leto 1997

1. člen
S tem odlokom se ureja vrsta, zbiranje in odvoz odpadkov, odlaganje odpadkov, način obračunavanja stroškov teh
storitev, taksa za območja, kjer je zagotovljeno odlaganje
odpadkov v tipizirane zabojnike in njihov odvoz, nadzor nad
izvajanjem tega odloka in določa prekrške in kazni za prekrške pri ravnanju s temi odpadki na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Za okolju neškodljivo ravnanje s komunalnimi odpadki
so odgovorni:
– Občina Šmarje pri Jelšah;
– izvajalci javne službe za ravnanje z odpadki
(v nadaljnjem besedilu: izvajalci);
– pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki storitve).
3. člen
Na celotnem območju Občine Šmarje pri Jelšah je obvezno ravnanje z odpaki na način, ki je določen s tem
odlokom.
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4. člen
V sistem ravnanja z odpadki morajo biti vključeni vsi
lastniki, uporabniki oziroma upravljalci stanovanjskih prostorov, poslovnih prostorov ter vseh drugih objektov na območju Občine Šmarje pri Jelšah, ne glede na njihovo stalno
ali začasno prebivališče oziroma sedež.

Določbe tega odloka ne veljajo tudi za poginule živali
in živalske ostanke s katerimi je potrebno ravnati v skladu z
veljavno zakonodajo.

5. člen
Odvažanje in odlaganje opravljajo izvajalci, ki jih z
aktom določi Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah (v
nadaljnjem besedilu: občinski svet).
Izvajalci izvajajo dejavnost ravnanja z odpadki v skladu s predpisi in s tem odlokom.

13. člen
Uporabniki naselij Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem, Grobelno in Mestinje so dolžni odlagati komunalne
odpadke v tipizirane posode za odpadke, sekundarne surovine pa v specialne zabojnike.
Uporabniki izven naselij iz prvega odstavka tega člena
pa so dolžni odlagati vse komunalne odpadke, razen gradbene, kosovne in tekoče odpadke (za katere je določeno posebno ravnanje) v tipizirane zabojnike.
Manjkajoče število tipiziranih zabojnikov nabavi
občina.

II. VRSTE ODPADKOV
6. člen
Vrste odpadkov, ki jih ureja ta odlok so:
– komunalni odpadki;
– sekundarne surovine;
– gradbeni odpadki;
– kosovni odpadki,
– tekoči odpadki.
7. člen
(komunalni odpadki)
Komunalni odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga je
dovoljeno zbirati in odlagati v tipizirane posode za odpadke
in odvažati na komunalno deponijo – trdni organski in anorganski odpadki (na primer: ostanki hrane, ohlajen pepel in
ohlajeni ogorki iz skupnih kurilnih naprav, konzerve, manjši
kovinski, leseni, tekstilni, papirni in plastični odpadki ipd.).
8. člen
(sekundarne surovine)
Sekundarne surovine so papir, karton in lepenka, steklo, barvne in druge podobne kovine, staro železo in druge
podobne surovine ter les, ki jih je dovoljeno zbirati in odlagati v specialne zabojnike.
9. člen
(gradbeni odpadki)
Gradbeni odpadki so odpadni gradbeni material, kamenje in jalovina iz gradbenih posegov.
10. člen
(kosovni odpadki)
Kosovni odpadki so pohištvo, gospodinjski stroji,
ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema.
11. člen
(tekoči odpadki)
Tekoči odpadki so fekalije ter usedline iz kanalizacijskega omrežja, čistilnih naprav in njim podobni odpadki.
12. člen
Določbe tega odloka ne veljajo za odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi (ostanki zdravil, baterije, ostanki barv in
topil, druge hitro vnetljive, jedke, dražljive, radioaktivne ali
strupene snovi, odpadno olje, ostanki gnojil, ostanki insekticidov in pesticidov, katere pa je povzročitelj dolžan v sodelovanju s pooblaščenim proizvajalcem ali prodajalcem zbirati in začasno deponirati na ekološko primeren način, določen
s pravilniki, sprejetimi na podlagi zakona o varstvu okolja.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

14. člen
Lokacije za postavitev tipiziranih zabojnikov za odlaganje vseh vrst odpadkov izven območji iz 1. odstavka prejšnjega člena določi občinski svet na predlog krajevnih skupnosti s sklepom.
Za odlaganje sekundarnih surovin se v urbanih naseljih: Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem, Grobelno in
Mestinje postavijo specialni zabojniki. Lokacijo, število zabojnikov, način odlaganja in odvažanja ter izvajalce te dejavnosti določi občinski svet s posebnim aktom.
15. člen
V primerih povečanja količin komunalnih odpadkov, ki
jih zaradi tega ni mogoče odložiti v posode oziroma tipizirane zabojnike na zbirnih mestih se smejo odpadki odložiti v
biološko razgradljive plastične vreče, na način, ki ne vpliva
moteče na okolje.
Izvajalci so dolžni vreče odpeljati ob prvem odvozu.
16. člen
Obrati družbene prehrane, trgovski in gostinski lokali
so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološko razgradljive odpadke v plastične vreče, le-te pa v posode za odpadke.
Inšpekcijski organ lahko zahteva tak način odlaganja
tudi v drugih primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov
povzroča motnje za okolico (smrad).
Inšpekcijski organ lahko določi tudi frekvenco odvoza,
glede na imisije, ki jih odpadki povzročajo na okolje.
17. člen
Če se komunalni odpadki ne dajo ali jih je težko odlagati v tipizirane posode za odpadke, mora uporabnik storitve
skleniti z izvajalci pogodbo, v kateri se določi drug način
odlaganja.
Dogovorjeni način odlaganja ne sme biti v nasprotju s
sanitarnimi in drugimi predpisi.
S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se določi tudi
višina in način plačila stroškov tovrstnega odlaganja.
18. člen
V tipizirane posode za odpadke, tipizirane zabojnike in
specialne zabojnike je prepovedano:
– odlagati tleče snovi, neohlajene ogorke, tekočino in
druge odpadke, ki povzročajo smrad ali požar;
– odlagati odpadke tako, da se pri tem onesnaži prostor
okoli njih ali tako, da se ne dajo zapirati;
– odlagati gradbeni material, kamenje in zemljo.
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19. člen
Uporabniki storitev so dolžni:
– za svoje potrebe sami nabaviti svoje tipizirane posode
za odpadke;
– vzdrževati čistočo na zbirnih mestih in dovoznih poteh do njih;
– izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah, ki na
podlagi meril za oblikovanje cen za odvoz odpadkov vplivajo na ceno odvoza;
– v zimskem času odmetati sneg, tako, da je omogočen
dostop do posod.

26. člen
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu, je izvajalec dolžan opraviti odvoz prvi dan po
prenehanju ovire oziroma po praznikih.

20. člen
V primeru, ko izvajalci pri praznjenju tipiziranih posod
in zabojnikov za odpadke ter specialnih zabojnikov onesnažijo odjemno mesto ali okolico, morajo le-to takoj očistiti.
Kolikor izvajalci pri praznjenju poškodujejo tipizirane
posode, tipizirane oziroma specialne zabojnike so jih dolžni
popraviti ali nadomestiti z novim.

28. člen
Gradbene odpadke je dolžan na stroške investitorja odvažati izvajalec odvoza smeti ali izvajalec gradbenih del.

21. člen
Izven tipiziranih posod za odpadke in specialnih zabojnikov na zbirnih in odjemnih mestih in izven odlagališč
odpadkov je zbiranje in odlaganje odpadkov prepovedano.
Prepovedano je brskanje in razmetavanje odpadkov iz
vseh vrst posod za odpadke in zabojnikov.
22. člen
Kosovne odpadke zbirajo in hranijo uporabniki storitev
na ustreznih mestih doma, v času organiziranega odvoza pa
jih prepeljejo na določena odjemna mesta.
23. člen
Upravljalci trgovinskih in gostinskih lokalov, športnih
objektov, javnih zgradb, parkirišč in drugih javnih površinah
morajo ob objektih oziroma na njih postaviti koše za odpadke.
Lastniki oziroma uporabniki objektov in površin iz prvega odstavka tega člena so dolžni koše za odpadke nabaviti,
jih postaviti in izpraznjevati v tipizirane posode za odpadke.
Uporabniki storitev iz prvega odstavka tega člena lahko
odpadke odlagajo izključno v koše za odpadke.
Odpadke na javnih površinah je dolžan odstranjevati
upravljalec javne površine.
24. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in
aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni
prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi
posodami za odpadke. Po končani prireditvi morajo poskrbeti, da bo prireditveni prostor očiščen in, da bo izvajalec
odpeljal odpadke na odlagališče najkasneje v 24 urah po
končani prireditvi.
Organizatorji iz prvega odstavka tega člena, morajo pri
prijavi za organizacijo prireditve na prostem predložiti tudi
potrdilo o opremljenosti prireditvenega prostora z ustreznimi posodami za smeti in o odvozu smeti.

IV. ODVOZ ODPADKOV
25. člen
Komunalne odpadke, zbrane v posodah in zabojnikih
odvaža izvajalec v skladu z razporedom odvoza.
Razpored odvoza pripravi izvajalec in ga pošlje v sprejem Občinskemu svetu občine Šmarje pri Jelšah.

27. člen
Za odvažanje kosovnih odpadkov organizira izvajalec
najmanj dvakrat letno na predlog krajevne skupnosti posebno akcijo odvoza iz posebnih odjemnih mest.
O izvedbi posebne akcije obvesti izvajalec občane najmanj 7 dni pred odvozom po sredstvih javnega obveščanja.

29. člen
Za pravočasno izpraznitev greznice in odvoz fekalij,
je odgovoren lastnik objekta, ki ima zgrajeno greznico.
Praznjenje greznice in odstranjevanje tekočih odpadkov je
dovoljeno samo s pripravami, ki ustrezajo higiensko-tehničnim zahtevam. Blato iz greznice se sme prevažati le v
posebno zaprtih cisternah na deponijo Tuncovec ali v čistilne naprave.
30. člen
Za pravočasno izpraznjevanje usedlin iz kanalizacijskega omrežja so odgovorni izvajalci javnih služb, za pravočasno izpraznjevanje usedlin iz čistilnih naprav pa so odgovorni upravljalci le-teh.
31. člen
Izvajalci smejo odvažati komunalne odpadke in sekundarne surovine samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
32. člen
Uporabniki smejo kosovne odpadke odvažati neposredno na deponijo v Tuncovec.
Za posamezne uporabnike ne veljajo določila iz prejšnjega člena, glede opremljenosti vozil.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
33. člen
Izvajalci odlagajo komunalne in del kosovnih odpadkov na deponijo Tuncovec, ki jo upravlja in vzdržuje upravljalec deponije, sekundarne surovine in del kosovnih odpadkov pa odlagajo pri registriranih zbiralcih sekundarnih
surovin.
34. člen
Odlagališča gradbenih odpadkov, njihovo vzdrževanje
in upravljanje, določijo krajevne skupnosti za svoje območje.
V dogovorom z lastniki zemljišč se odpadki iz 1. odstavka smejo odložiti v nezasipane jame, gradbeni material,
ki je primeren za posipavanje cest pa se lahko uporabi kot
zasip na neasfaltiranih cestah.
35. člen
Odlaganje odpadkov izven deponij je prepovedano.
Kdor odloži odpadke izven deponij, jih je dolžan na
svoje stroške odstraniti in prepeljati na deponijo. Če tega ne
stori, jih na njegove stroške odstrani izvajalec takoj, ko dobi
zahtevo pristojne službe Občine Šmarje pri Jelšah.
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Lastniki zemljišč so dolžni prijaviti črna odlagališča in
storilce na njihovih zemljiščih krajevni skupnosti ali občini,
sicer nosijo stroške čiščenja sami.
Pristojna uradna oseba na krajevni skupnosti oziroma
občini je dolžna prijavo sprejeti in obvestiti komunalnega
redarja, ki ukrene vse potrebno, da se ugotovi storilec prekrška ter za odstranitev odloženih odpadkov.
VI. OBRAČUNAVANJE STROŠKOV ZA RAVNANJE
Z ODPADKI
36. člen
Sredstva za zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov ter
sredstva za upravljanje in vzdrževanje odlagališč odpadkov
se zagotavljajo iz plačil odvoza odpadkov (v nadaljevanju:
cena za odvoz odpadkov).
Odvoz odpadkov so dolžne plačati pravne in fizične
osebe – uporabniki storitev, ki imajo organiziran odvoz komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin.
Za izgradnjo in vzdrževanje odlagališč odpadkov sme
občinski svet predpisati tudi takse.
37. člen
Višino cene odvoza odpadkov določa izvajalec v soglasju z Občinskim svetom občine Šmarje pri Jelšah.
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Določilo drugega odstavka velja za vse lastnike oziroma uporabnike objektov primeroma navedenih v prvem odstavku, ne glede na območje, kjer objekt stoji.
41. člen
Obveznost plačila stroškov za ravnanje s komunalnimi
odpadki in sekundarnimi surovinami nastane za uporabnike
storitev z dnem, ko se uporabniki storitev vselijo v stanovanje oziroma pričnejo uporabljati objekte ali pričnejo uporabljati poslovne prostore.
Uporabniki so dolžni prijaviti izvajalcu vse podatke, ki
so potrebni za izračun cene iz prvega odstavka 38. člena tega
odloka.
42. člen
Sredstva za odvoz usedlin iz kanalizacijskega omrežja
zagotavljajo izvajalci javnih služb odvajanja odpadnih voda
iz za ta namen zaračunane takse oziroma komunalščine.
Sredstva za odvoz usedlin in peskolovov zagotavljajo
izvajalci javnih služb za vzdrževanje javnih površin.
Stroške odvoza in odlaganja gradbenih odpadkov nosi
investitor gradbenih del.
Stroške odvoza in odlaganja fekalij nosi uporabnik storitev.
Stroške odvoza usedlin iz čistilnih naprav nosi upravljalec.

38. člen
Cena za odvoz odpadkov iz stanovanjskih prostorov
uporabnikom iz prvega odstavka 13. člena tega odloka se
določi na podlagi števila članov, ki v gospodinjstvu stalno
ali začasno prebivajo.
Podatki o številu članov gospodinjstva se pridobijo iz
registra prebivalcev, ki se vodi pri pristojnem organu.
Smetarina za poslovne površine se določi glede na m2
površine poslovnega prostora. Uporabnik poslovnega prostora se lahko odloči za individualno pogodbo z izvajalcem,
v tem primeru se določi cena odvoza in način obračunavanja
v pogodbi med izvajalcem in uporabnikom.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka mora uporabnik poslovnega prostora izbrati tisti način odvoza, ki bo
omogočal takšno ravnanje z odpadki, da ne bo negativnih
vplivov na okolje.

43. člen
Uporabnikom, ki pripeljejo odpadke neposredno na odlagališče se stroški odlaganja zaračunavajo po m3 ali kg
pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za
odlaganje brez javno organiziranega prevoza.

39. člen
Uporabniki storitev iz 2. odstavka 13. člena plačujejo
za odvoz in odlaganje odpadkov takso. Višina takse se določi tako, da pokrije stroške nabave zabojnikov, njihovega
vzdrževanja, ureditev odjemnega mesta, odvoz in odlaganje
odpadkov, vzdrževanje cest do te mere, da bo omogočen
odvoz tipiziranih zabojnikov v vseh letnih časih.
Znesek takse določi občinski svet.
Uporabniki poslovnih prostorov in površin na območju
iz 2. odstavka 13. člena ne plačujejo takse iz prvega odstavka tega člena, temveč so si dolžni zagotoviti reden odvoz in
odlaganje odpadkov, ki se obračunava enako kot za uporabnike poslovnih prostorov iz prvega odstavka 13. člena.

45. člen
Z denarno kaznijo največ 50.000 SIT je kaznovan posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, z denarno kaznijo
največ 100.000 SIT pa sta kaznovana pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ne ravna z odpadki na način določen s tem odlokom
(3. člen);
– nasprotuje ali ovira ali kako drugače onemogoča
vključitev sebe ali koga drugega v sistem ravnanja z odpadki, ki je določen s tem odlokom in veljavno zakonodajo
(4. člen);
– odlaga odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in poginule živali in živalske ostanke v nasprotju z določilom
12. člena;
– ne odlaga odpadke v tipizirane posode za odpadke ali
tipizirane zabojnike (13. člen);
– odlaga odpadke ob tipiziranih posodah oziroma zabojnikih v nasprotju z določili 1. odstavka 15. člena;
– odlaga odpadke v nasprotju s 16. členom;
– uporabnik pri katerem nastajajo odpadki, ki se ne
dajo ali jih je težko odlagati v tipizirane posode za odpadke
ne sklene z ustreznim izvajalcem posebne pogodbe o načinu
odlaganja teh odpadkov (1. odstavek 17. člena);

40. člen
Za uporabnike storitev, ki imajo objekte v občasni rabi
(npr. vikendi, vinske kleti ipd.) se določi nižja taksa za
odvoz in odlaganje smeti.
Znesek takse iz prejšnjega odstavka se določi tako, da
se za občane Občine Šmarje pri Jelšah določi nižji znesek
kot za ostale uporabnike iz prvega odstavka tega člena.
Znesek iz prvega in drugega odstavka tega člena določi
občinski svet.

VII. NADZOR NAD IZVAJALCEM
44. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo, komunalni redar Občine Šmarje pri Jelšah, izvajalci javnih služb
za ravnanje z odpadki in pristojne inšpekcijske službe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
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– v tipizirane posode za odpadke oziroma tipizirane
zabojnike ali v specialne zabojnike odlaga smeti navedene v
18. členu tega odloka;
– se ne ravna po določilu 19. člena;
– odlaga odpadke izven tipiziranih posod za odpadke oziroma tipiziranih zabojnikov ali specialnih zabojnikov, ali če jih
odlaga izven odlagališča odpadkov Tuncovec (prvi odstavek
21. člena);
– brska in razmetava odpadke (2. odstavek 21. člena);
– odlaga kosovne odpadke v tipizirane posode oziroma
tipizirane zabojnike ali izven uradno določenih odlagališč
(22. člen);
– na oziroma ob objektih iz 23. člena ne postavi koša za
odpadke, jih redno ne izpraznjuje v tipizirane posode oziroma tipizirane zabojnike (1. in 2. odstavek 23. člena);
– uporabnik storitev iz 23. člena ne odlaga odpadkov v
koše za odpadke (3. odstavek 23. člena);
– odvaža gradbene odpadke v nasprotju z določili tega
odloka;
– če neredno in pravočasno ne prazni greznice, je ne
prazni ali ne odvaža fekalij z ustreznimi pripravami ali jih ne
odvaža na za to določeno deponijo (29. člen);
– pravočasno ne izpraznjujejo usedlin iz kanalizacijskega omrežja ali iz čistilnih naprav (30. člen);
– odlaga odpadke izven deponije;
– če lastnik zemljišča ne prijavi črno odlagališče in
storilca prekrška (3. odstavek 35. člena);
– uradna oseba, ki se ne ravna v skladu z 4. odstavkom
35. člena;
– ne plačuje cene storitev za odvoz komunalnih odpadkov ali sekundarnih surovin v skladu s tem odlokom (2. odstavek 36. člena, 38. člen, 39. člen, 40. člen, 41. člen, 43. člen);
– ne izbere takšnega načina plačila odvoza smeti in s
tem povezanega načina odvoza smeti, da ne bi obremenjeval
okolja (četrti odstavek 38. člena).
46. člen
Z denarno kaznijo največ 30.000 SIT je kaznovana
odgovorna oseba pravne osebe, pravna oseba pa največ z
70.000 SIT, če:
– kot prodajalec ali proizvajalec snovi iz 1. odstavka
12. člena ne omogoči zbiranja in začasnega deponiranja teh
snovi na ekološko primeren način, določen s pravilniki, sprejetimi na podlagi zakona o varstvu okolja;
– ob organiziranju kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti ne poskrbi za opremljenost prireditvenega
prostora z ustreznimi posodami za odpadke, ne poskrbijo za
odvoz odpadkov ali ne počistijo prireditvenega prostora po
končani prireditvi najkasneje v 24. urah po končani prireditvi (1. odstavek 24. člena);
47. člen
Z denarno kaznijo največ 100.000 SIT je kaznovan
izvajalec, če:
– ne izvaja dejavnosti ravnanja z odpadki v skladu s
tem odlokom;
– če ne odpelje vreč, ki so v skladu s tem odlokom
postavljene ob posodah za smeti oziroma zabojnikih (2. odstavek 15. člena);
– se ravna v nasprotju s 17. členom;
– ne očisti okolice odjemnih mest pri praznjenju posod iz
zabojnika ali ne popravi oziroma nadomesti z novimi, posod
oziroma zabojnikov, ki jih je pri praznjenju poškodoval;
– ne odvaža odpadkov zbranih v posodah oziroma zabojnikih v skladu z razporedom odvoza, ki ga sprejme občinski svet oziroma takoj po prenehanju ovire iz 26. člena;
– se ne odzove na predlog krajevne skupnosti in ne
organizira najmanj dvakrat letno posebne akcije odvoza kosovnih odpadkov ali o tem ne obvesti občanov najmanj 7 dni
pred odvozom po sredstvih javnega obveščanja;
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– odvaža komunalne odpadke oziroma sekundarne surovine z neprimernimi vozili (31. člen);
– odlaga komunalne odpadke v nasprotju s 33. členom.
IX. KONČNI DOLOČBI
48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov
na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št.
11/95).
49. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 061-103/97
Šmarje pri Jelšah, dne 28. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

DRŽAVNI ZBOR
4038.
Na podlagi prvega odstavka 163. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 14. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) ter sedme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 16. decembra 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike
Slovenije
Za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije se
izvoli:
prof. dr. Dragica WEDAM LUKIĆ.
Funkcijo ustavne sodnice začne izvrševati 1. aprila
1998.
Št. 700-03/89-1/17
Ljubljana, dne 16. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4039.
Na podlagi prvega odstavka 163. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 14. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) ter sedme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 16. decembra 1997 sprejel
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ODLOK
o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike
Slovenije
Za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije se
izvoli:
prof. dr. Miroslava GEČ KOROŠEC.
Funkcijo ustavne sodnice začne izvrševati 9. januarja
1998.
Št. 700-03/89-1/17
Ljubljana, dne 16. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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2. člen
Zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti, ki sami
obračunajo in plačajo davek iz dejavnosti na podlagi davčnega obračuna, plačujejo obroke 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
Zavezanci plačujejo v letu 1998 akontacijo in obroke
davka po zadnji odmerni odločbi skladno s 158. členom in
prvim odstavkom 166. člena zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 18/96 in 87/97).
4. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 416-150/97
Ljubljana, dne 23. decembra 1997.

4040.
Na podlagi prve alinee 164. člena ustave Republike
Slovenije, prve alinee prvega odstavka in drugega odstavka
19. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94) ter sedme alinee drugega odstavka 48. člena in 173.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra
1997 sprejel naslednji

Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da mag.
Janezu Snoju, na podlagi prve alinee prvega odstavka 19.
člena zakona o ustavnem sodišču, z 31. marcem 1998 preneha funkcija sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Št. 700-03/93-2/9
Ljubljana, dne 16. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS-A), objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 78/97 z dne 12. 12. 1997, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 114. člena
poslovnika Državnega zbora dajem
POPRAVEK
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvrševanju proračuna (ZIPRS-A)
V 37. členu se besede “85.a člena” pravilno glasijo
“85.c člena”.
Št. 411-01/95-45/12
Ljubljana, dne 3. decembra 1997.

MINISTRSTVA
4041.

Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček, dipl. jur. l. r.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) in zadnjega odstavka
158. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
18/95 in 87/97) izdaja minister za finance
ODREDBO
o določitvi števila obrokov akontacij za davek od
dohodkov iz dejavnosti na podlagi davčnega obračuna
1. člen
S to odredbo se določajo merila za določitev števila
obrokov akontacije za davek od dohodkov iz dejavnosti, ki
ga plačujejo davčni zavezanci, ki sami obračunavajo davek
iz dejavnosti na podlagi davčnega obračuna.

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) dajem
popravek
sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale
in tehnologije v javni raziskovalni zavod
V sklepu o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod (Uradni list
RS, št. 61/97) se tretji odstavek 8. člena pravilno glasi:
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“Upravni odbor s soglasjem Vlade Republike Slovenije
sprejema statut, akt o organizaciji in sistemizaciji ter imenuje in razrešuje direktorja.”
Vlada Republike Slovenije
Borut Šuklje l. r.
Generalni sekretar

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) dajem naslednji
popravek
sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o
normativih in standardih za določanje sredstev za
izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa
V sklepu o spremembah in dopolnitvah sklepa o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list RS, št.
63/97) se v poglavju B):
– v tretjem odstavku prve točke za besedilom “če je
vsaj 1/3 financirana” doda besedica “iz”;
– pred točko 3.1. se doda nova točka “3. Neposredni
materialni in nematerialni stroški in storitve”;
– točka 1.3. se uvrsti pred točko 2.1., v točki 2.2. se
besedilo v oklepaju pravilno glasi “(hladni pogon)”.
Št. 392-03/97-1
Ljubljana, dne 1. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Borut Šuklje l. r.
Generalni sekretar

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) dajem naslednji
popravek
sklepa o preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije p.o.
v javno podjetje Telekom Slovenije d.d.
V sklepu o preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije
p.o. v javno podjetje Telekom Slovenije d.d. (Uradni list RS,
št. 78/97) se v tretji in četrti alinei prvega odstavka 15. člena
črta besedilo: “po predhodnem soglasju ustanovitelja”.
Št. 340-21/97-4 (S)
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Borut Šuklje l. r.
Generalni sekretar
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Popravek
V odredbi o spremembi odredbe o določitvi cen pšenice
in pšenične moke iz blagovnih rezerv, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 81-3868/97 z dne 19. 12. 1997, se spremeni:
– naslov, ki se pravilno glasi
“O D R E D B A
o določitvi cen pšenice in pšenične moke iz blagovnih
rezerv”
– 4. člen, ki se pravilno glasi
“Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati
odredba o določitvi cen pšenice in pšenične moke iz blagovnih rezerv (Uradni list RS, št. 79/97).“
Minister
za ekonomske odnose in razvoj
dr. Marjan Senjur l. r.
Popravek
1. V Uradnem listu RS, št. 73/97, z dne 28. XI. 1997 na
strani 5741 pred besedilom “Razred 0: Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, zaloge in
druga sredstva”, se doda besedilo:
“Na podlagi 2. točke sklepa o spremembah in dopolnitvah kontnega okvira za banke in hranilnice (Uradni list RS,
št. 73/97 z dne 28. 11. 1997) se izdaja
KONTNI OKVIR ZA BANKE IN HRANILNICE
(prečiščeno besedilo)”
2. Na strani 5762 se za računom: “9243 – Dolgoročne
vloge javnega sektorja za stanovanjsko gradnjo” doda račun:
“9246 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog javnega
sektorja”.
3. Na strani 5762 se za besedilom: “97 – Druge dolgoročne obveznosti in viri zunajposlovnih sredstev” črtajo računi:
“972 – Viri sredstev skupne porabe za stanovanjske
potrebe,
973 – Viri sredstev skupne porabe za druge potrebe,
974 – Viri drugih zunajposlovnih sredstev”.
4. Na strani 5763 se za računom: “9947 – Aktivna
evidenca odpisanih terjatev” doda račun:
“9948 – Aktivni evidenčni računi za leasing v državi”.
5. Na strani 5763 se za računom: “9988 – Pasivni evidenčni računi po leasing poslih” doda račun:
“9989 – Drugi pasivni evidenčni računi po poslih s
tujino”.
6. Na strani 5746 se naziv računa “2972 – Revalorizacijski prihodki od revalorizacije kapitalskih naložb v tuji
valuti” nadomesti z:
“2972 – Revalorizacijski prihodki od revalorizacije kapitalskih naložb”.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
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4003.

4004.
4005.

4006.
4007.

4008.

4009.
4010.
4011.
4012.
4013.
4038.
4039.
4040.

DRŽAVNI ZBOR
Zakon o spremembi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSSA)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (ZNZ-F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu delnic v delniški
kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (ZVVD-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-J)
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in nekaterih drugih prejemkov
(ZPSDP)
Zakon o spremembah zakona o začasnem
zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-B)
Zakon o ukinitvi pravice do regresa za
letni dopust za leto 1998 (ZURD98)
Zakon o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH)
Odlok o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Odlok o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije
sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije

VLADA
4014. Uredba o dopolnitvi uredbe o preoblikovanju družbe RSC Mežica d.o.o.
4015. Uredba o začasnem financiranju potreb
iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1998
MINISTRSTVA
4041. Odredba o določitvi števila obrokov akontacij za davek od dohodkov iz dejavnosti
na podlagi davčnega obračuna
BANKA SLOVENIJE
4016. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
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4017.
8365

4018.

8365

4019.

8366

4020.

8366
4021.
8368
4022.
8369

4023.

8369
4024.
8370
4025.
8371
8371

4026.

8371
4027.
8428
8428

4028.

8429
4029.
8374
8374

4030.
4031.

4032.
4033.

8429

4034.

4035.
8412

OBČINE
Odlok o ustanovitvi Zavoda za planiranje
in izgradnjo Celje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč (Celje)
Sklep o valorizaciji vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč v Mestni občini Celje za leto 1998
(Celje)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za razširitev glinokopa v Šmiklavžu – III. faza (Celje)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Lava (Celje)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Celje)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN stanovanjske cone XII in XIII –
Spodnja Hudinja (Celje)
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 1997
Odlok o razveljavitvi uredbe o taksah za
obremenjevanje vode in tal zaradi ustvarjanja odpadkov v Občini Jesenice
Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za
obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov (Lenart)
Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in
povračilih za obremenjevanje okolja in
racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin (Mengeš)
Odlok o določitvi števila članov ter števila
volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci
Razpis prvih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Puconci
Spremembe statuta Občine Puconci
Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju prenosa in distribucije
zemeljskega plina (Slovenj Gradec)
Sklep o določitvi cen zemeljskega plina v
Mestni občini Slovenj Gradec
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Mestni krajevni skupnosti Rogaška
Slatina
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje
komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju KS Podlehnik (Videm)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Leskovec (Videm)

8412
8415

8416

8416
8417

8417

8418
8418

8419

8419

8419

8420
8420
8420
8421
8421

8422

8422
8423
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Stran 8432

Št. 87 – 29. XII. 1997

Stran

4036. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1997
4037. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Stran

–
8424
8424

–
–

77.

78.

MEDNARODNE POGODBE
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države
Kuvajt o konsolidaciji in reprogramiranju
določenih dolgov, ki jih Republika Slovenija dolguje Državi Kuvajt (BKWKRD)
Uredba o ratifikaciji Administrativnega
sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

–

105

–
–

2113

Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS-A)
Popravek sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije
v javni raziskovalni zavod
Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o normativih in standardih
za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa
Popravek sklepa o preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije p.o. v javno podjetje Telekom Slovenije d.d.
Popravek o spremembi odredbe o določitvi cen pšenice in pšenične moke iz blagovnih rezerv
Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah kontnega okvira za banke in hranilnice

8429
8429

8430
8430
8430
8430

mag. Dušan Požar

KAZENSKI ZAKONIK V PRAKSI
(OPISI KAZNIVIH DEJANJ)
Kazenski zakonik uresničuje svojo represivno funkcijo v kazenskem postopku predvsem tako, da
se abstraktna kazniva dejanja, določena v njegovem posebnem delu, najprej preoblikujejo v
konkretne oblike, nato pa obravnavajo kot predmet kazenskega postopka. Konkretni opisi kaznivih dejanj so tako podlaga za usmerjanje procesne aktivnosti udeležencev kazenskega postopka: sodnika, tožilca, obdolženca in zagovornika. V bistvu gre za svojevrstno razlago kazenskega
zakonika in za tehniko njegove uporabe, je zapisal avtor priročnika, mariborski višji državni
tožilec.
Poenostavljeno bi temu lahko rekli, da je od A odvisen Ž: na razplet postopka torej bistveno
vpliva opis kaznivega dejanja. Vzorce zdaj ponuja priročnik, pri svojem delu pa jih bodo lahko
uporabili tako organi odkrivanja kot pregona in sojenja. Ker na slovenskem knjižnem trgu že kar
nekaj desetletij ni bilo podobnega priročnika, ni dvoma, da bo zanimiv tudi za študente prava.
Cena: 3360 SIT

(10433)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 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, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – 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)

