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ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Janez SREBOT, na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-04/89-7/48
Ljubljana, dne 29. maja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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Št. 700-04/89-7/48
Ljubljana, dne 29. maja 1998.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel
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Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1857. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Andreja BOGUNIČ KLANJŠČEK, na sodniško mesto
okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 714-01/89-1/75
Ljubljana, dne 29. maja 1998.

1856.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Jože TRATNIK, na sodniško mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

1858.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel
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ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Uradni list Republike Slovenije
Št. 717-01/98-2/2
Ljubljana, dne 29. maja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Branko HOJNIK, na sodniško mesto višjega sodnika
na Upravnem sodišču Republike Slovenije – zunanji oddelek v Mariboru.
Št. 717-01/98-2/2
Ljubljana, dne 29. maja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1859. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel

1861.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Milena PAJ, na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije na sedežu v Ljubljani.
Št. 717-01/98-2/2
Ljubljana, dne 29. maja 1998.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Martina LIPPAI, na sodniško mesto višje sodnice na
Upravnem sodišču Republike Slovenije na sedežu v Ljubljani.
Št. 717-01/98-2/2
Ljubljana, dne 29. maja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1860. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Igor LUČOVNIK, na sodniško mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije – zunanji oddelek v
Novi Gorici.

1862.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Kristina OŽBOLT, na sodniško mesto višje sodnice
na Upravnem sodišču Republike Slovenije na sedežu v
Ljubljani.
Št. 717-01/98-2/2
Ljubljana, dne 29. maja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

1863.

Št.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vlasta ŠVAGELJ-GABROVEC, na sodniško mesto višje
sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije – zunanji oddelek v Mariboru.
Št. 717-01/98-2/2
Ljubljana, dne 29. maja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Borivoj ROZMAN, na sodniško mesto višjega sodnika
na Upravnem sodišču Republike Slovenije na sedežu v Ljubljani.
Št. 717-01/98-2/2
Ljubljana, dne 29. maja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1864.

1866.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija VERSTOVŠEK, na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije na sedežu v
Ljubljani.
Št. 717-01/98-2/2
Ljubljana, dne 29. maja 1998.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jasna ŠEGAN, na sodniško mesto višje sodnice na
Upravnem sodišču Republike Slovenije na sedežu v Ljubljani.
Št. 717-01/98-2/2
Ljubljana, dne 29. maja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1865.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. maja 1998 sprejel
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VLADA
1867.

Sklep o postavitvi častnega generalnega
konzula v Wellingtonu

Na podlagi 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada
Republike Slovenije na 59. seji dne 23. aprila 1998 sprejela

SKLEP
o postavitvi častnega generalnega konzula
v Wellingtonu
1. člen
Za častnega generalnega konzula Republike Slovenije v
Wellingtonu se postavi
Dušan Lajovic.

Stran
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 912-02/98-1
Ljubljana, dne 23. aprila 1998.

Uradni list Republike Slovenije
imenovan na funkcijo okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Št. 120-00/98-2
120-00/98-3
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.

Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1868.

Sklep o povišanju konzulata Republike Slovenije
v Wellingtonu v generalni konzulat

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je
Vlada Republike Slovenije na 59. seji dne 23. aprila 1998
sprejela

SKLEP
o povišanju konzulata Republike Slovenije
v Wellingtonu v generalni konzulat
1. člen
Konzulat Republike Slovenije v Wellingtonu na čelu s
častnim konzulom se poviša v Generalni konzulat Republike
Slovenije na čelu s častnim generalnim konzulom.
Konzularno območje se ne spremeni.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 912-00/98-1
Ljubljana, dne 23. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1869.

Odločba o imenovanju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) ter na predlog ministra za pravosodje št.
122-10/97 z dne 19. 1. 1998, je Vlada Republike Slovenije na 48. seji dne 5. februarja 1998 izdala naslednji

ODLOČBI
Alenka MORDEJ, rojena 1. 5. 1962, svetovalka ministra za obrambo, je s 5. februarjem 1998 imenovana na
funkcijo okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani.
Marko GODEC, rojen 13. 1. 1963, načelnik Oddelka
za pravne zadeve v Občini Litija, je s 5. februarjem 1998

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1870.

Odločba o imenovanju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) ter na predlog ministra za pravosodje št.
122-2/98 z dne 24. 4. 1998, je Vlada Republike Slovenije
na 61. seji dne 14. maja 1998 izdala naslednje

ODLOČBE
Renata VODNJOV, rojena 13. 2. 1962, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kranju, je s 14. majem 1998
imenovana na funkcijo okrožne državne tožilke na Okrožnem
državnem tožilstvu v Kranju.
Franz JOSIP, rojen 7. 10. 1943, pomočnik okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem
mestu, je s 14. majem 1998 imenovan na funkcijo
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Novem mestu.
Matjaž GUČEK, rojen 15. 4. 1965, strokovni sodelavec pri Višjem državnem tožilstvu v Celju, je s 14. majem
1998 imenovan na funkcijo pomočnika okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Marjeta ŠVAB-ŠIROK, rojena 29. 11. 1964, zaposlena v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve pri
Državnem tožilstvu Republike Slovenije, je s 14. majem
1998 imenovana na funkcijo okrožne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Dejan MARKOVIČ, rojen 30. 4. 1967, zaposlen v
Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem
tožilstvu Republike Slovenije, je s 14. majem 1998 imenovan na funkcijo okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.
Damjan GANTAR, rojen 7. 7. 1965, zaposlen v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu
Republike Slovenije, je s 14. majem 1998 imenovan na
funkcijo okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.
Št. 120-00/98-6
Ljubljana, dne 14. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
1871.

Pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna

Na podlagi 87. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97
in 34/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94 in 20/95 – odločba US) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o postopkih za izplačila iz proračuna
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopke pri izdaji soglasij k pogodbam, ki jih sklepajo uporabniki proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki),
– obveščanje Ministrstva za finance o prevzetih obveznostih uporabnikov,
– postopke izplačil iz proračuna Republike Sklovenije
(v nadaljnjem besedilu: proračun) in
– postopke izplačil pri uporabniku.
2. IZDAJANJE SOGLASIJ K POGODBAM, OBVEŠČANJE
MINISTRSTVA ZA FINANCE O PREDOBREMENITVAH
PRORAČUNA IN FINANČNO OVREDNOTENI PROGRAMI
2. člen
Skladno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije smejo uporabniki prevzemati obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna, če so za njihovo izpolnitev na
razpolago sredstva, namensko izkazana v posebnem delu
proračuna.
Uporabniki prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna, s sklepanjem pogodb, z izdajo drugih listin,
ki imajo značaj pogodbe, z izdajo podzakonskih aktov in
posamičnih pravnih aktov (npr. odločbe o zaposlitvi, upravne odločbe, sklepi).
Prevzete obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna,
so tudi obveznosti, ki izhajajo neposredno iz zakona ali
drugega splošnega predpisa ali na teh pravnih podlagah
izdanih posamičnih pravnih aktov.
3. člen
Prevzete obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna,
predstavljajo predobremenitev proračuna.
4. člen
Uporabniki obveščajo Ministrstvo za finance o predobremenitvah proračuna na obrazcu “Finančni elementi
predobremenitev”, ki je v prilogi št. 1 in je sestavni del tega
pravilnika (v nadaljnjem besedilu: obrazec FEP). Obrazec
FEP se uporablja tudi za pridobitev soglasja Ministrstva za
finance k pogodbam in za potrditev finančno ovrednotenih
programov.
Na obrazcu FEP mora biti označeno, ali se predlaga
za:
– pridobitev soglasja Ministrstva za finance,
– evidentiranje predobremenitev proračuna,
– potrditev finančno ovrednotenih programov.

Št.
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2.1. Postopki pri izdaji soglasij k pogodbam
5. člen
Uporabnik mora pridobiti soglasje Ministrstva za finance – Sektorja za proračun (v nadaljnjem besedilu: sektorja
za proračun) pred sklenitvijo pogodbe, če:
– pogodbena vrednost presega znesek, ki je določen
z zakonom,
– je v pogodbi predvideno predplačilo,
– se s pogodbo prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo
plačilo v naslednjih proračunskih letih,
– sklepa pogodbe enake vsebine z različnimi izvajalci
ali upravičenci (tipske pogodbe).
Skladno s tretjo alineo prejšnjega odstavka je potrebno
v obdobju začasnega financiranja pridobiti soglasje tudi k
pogodbam, ki zahtevajo plačilo po koncu obdobja začasnega financiranja, čeprav v istem proračunskem letu.
6. člen
Za pridobitev soglasja posreduje uporabnik sektorju za
proračun:
– nepodpisano pogodbo,
– izpolnjen obrazec FEP, na katerem je označeno, da
je namenjen za pridobitev soglasja in
– drugo dokumentacijo, ki pojasnjuje finančne elemente pogodbe.
Nepopolne vloge ali nepravilno izpolnjen obrazec FEP
sektor za proračun vrne uporabniku v dopolnitev.
Vsaka stran nepodpisane pogodbe, ki je predložena v
soglasje, mora biti parafirana s strani uporabnika.
V pogodbah, za katere se zahteva soglasje, ker pogodbena vrednost presega znesek, določen z zakonom, mora
biti posebej navedeno, da je soglasje Ministrstva za finance,
izdano na obrazcu FEP, pogodbi priloženo in je sestavni del
pogodbe.
Če je k pogodbi potrebno pridobiti predhodno soglasje
komisije, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije ali predhodno soglasje donatorja, tako soglasje pridobi uporabnik
pred sklenitvijo pogodbe.
7. člen
Uporabnik podpiše pogodbo po pridobitvi soglasja sektorja za proračun. Zadnji podpiše pogodbo dobavitelj oziroma izvajalec.
8. člen
Če se spremenijo elementi pogodbe, na katero je bilo
že dano soglasje in še ni podpisana s strani dobavitelja
oziroma izvajalca, mora uporabnik novo pogodbo ponovno
predložiti v soglasje.
Če se spremenijo določbe že sklenjene pogodbe, h
kateri je sektor za proračun že izdal pozitivno soglasje, pripravi uporabnik aneks k pogodbi in ga posreduje v soglasje
sektorju za proračun po enakih postopkih, kot velja za osnovno pogodbo.
9. člen
Sektor za proračun izda pozitivno soglasje ali izdajo
soglasja zavrne v desetih dneh po prejemu popolne vloge za
izdajo soglasja. Pri tem preveri:
– ustreznost finančnih določil pogodb,
– namen in
– višino v proračunu zagotovljenih sredstev.
Soglasje ali zavrnitev soglasja sektor za proračun posreduje uporabniku na istem obrazcu FEP na katerem je bilo
soglasje zahtevano. Izdano soglasje evidentira kot rezervacijo
proračunskih sredstev, nepodpisano pogodbo pa arhivira.
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10. člen
V primeru, ko uporabnik sklepa pogodbe z enako vsebino z različnimi izvajalci ali upravičenci, lahko uporabnik
posreduje sektorju za proračun vlogo za izdajo soglasja k
tipski pogodbi pred sklenitvijo pogodb. Vlogo za izdajo soglasja posreduje tako, da na obrazcu FEP izkaže skupne
finančne obveznosti po pogodbah, vlogi pa priloži:
– vzorec tipske pogodbe,
– seznam izvajalcev oziroma upravičencev, s katerimi
bodo pogodbe sklenjene,
– finančne obveznosti do posameznih izvajalcev oziroma upravičencev.
2.2. Obveščanje Ministrstva za finance
o predobremenitvah proračuna
11. člen
Uporabnik sklenjene pogodbe predloži svoji finančno
računovodski službi takoj, vendar najkasneje v petih dneh
po podpisu pogodbe. Sklenjenim pogodbam, h katerim ni
bilo potrebno prodobiti soglasja Ministrstva za finance, priloži obrazec FEP, na katerem je označeno, da je pogodba
namenjena za evidentiranje predobremenitev. Sklenjenim
pogodbam, h katerim je bilo izdano soglasje, uporabnik
priloži kopijo obrazca FEP, na katerem je sektor za proračun
izdal soglasje.
Sklenjenim tipskim pogodbam, h katerim je bilo izdano
soglasje, uporabnik priloži kopijo obrazca FEP, na katerem
je sektor za proračun izdal soglasje ter seznam izvajalcev
oziroma upravičencev, skupaj s finančnimi obveznostmi do
posameznih izvajalcev oziroma upravičencev, skladno z
10. členom tega pravilnika.
Finančno računovodska služba uporabnika podatke iz
obrazca FEP evidentira kot predobremenitev proračuna, pogodbe pa arhivira.
12. člen
Sklenjenim pogodbam, v katerih je predvideno predplačilo, uporabniki priložijo tudi dokumente o zavarovanju
predplačila.
13. člen
Finančno računovodske službe uporabnikov, za katere
računovodstva ne vodi Minstrstvo za finance, morajo isti dan
oziroma najkasneje v dveh dnevih posredovati sektorju za
javno računovodstvo Ministrstva za finance (v nadaljevanju:
sektorju za javno računovodstvo) podatke o predobremenitvah na izpolnjenem obrazcu FEP. Sektor za javno računovodstvo podatke o predobremenitvah zavede v enotno bazo
predobremenitev.
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16. člen
Za pogodbe, v katerih je obveznost določena v devizah, se v obrazcu FEP navede obveznost za plačilo v valuti,
ki je navedena v pogodbi.
Evidentirane predobremenitve, ki izhajajo iz deviznih
obveznosti, se vsaj enkrat mesečno uskladijo s spremembami deviznih tečajev.
2.3. Finančno ovrednoteni programi
17. člen
Za obveznosti iz 2. člena tega pravilnika, ki se ne
prevzemajo s pogodbami, pripravijo uporabniki finančno
ovrednotene programe.
18. člen
Iz finančno ovrednotenega programa mora biti razvidno:
– področje, na katero se nanaša finančno ovrednoteni
program,
– pravna podlaga za izplačilo,
– številka in naziv proračunske postavke, iz katere se
obveznosti poravnavajo,
– tabelarični prikaz izračuna obsega sredstev po posameznih vrstah obveznosti in dinamiko izplačil po mesecih za
posamezno obveznost, za celotno proračunsko obdobje.
19. člen
Finančno ovrednotene programe za plače, prispevke
in davke delodajalca in del drugih osebnih prejemkov, med
katere spada prehrana delavcev, prevoz na delo in z dela,
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in
solidarnostne pomoči, pripravijo uporabniki na osnovi načrta delovnih mest. Pri pripravi finančno ovrednotenega
programa se smiselno upoštevajo določila 18. člena tega
pravilnika.
20. člen
Uporabniki posredujejo finančno ovrednotene programe skupaj z obrazcem FEP v potrditev sektorju za proračun
najmanj petnajst dni pred prvim izplačilom iz proračuna.
Sektor za proračun finančno ovrednotene programe v desetih dneh potrdi ali zavrne na istem obrazcu FEP, na katerem
je bila zahtevana potrditev. Potrjen obrazec FEP sektor za
proračun posreduje uporabniku in sektorju za javno računovodstvo.
Podatke iz potrjenega obrazca FEP sektor za proračun
evidentira kot predobremenitev proračuna, finančno ovrednotene programe pa arhivira.

14. člen
Za naloge, ki jih financira več uporabnikov, se sklene z
izvajalcem ena večstranska pogodba.
Uporabniki izpolnijo in podpišejo skupni obrazec FEP,
in sicer vsak uporabnik za tisti del stroškov po sofinancerski
pogodbi, ki bremenijo njegovo proračunsko postavko. V
pogodbi prvonavedeni proračunski uporabnik, posreduje pogodbo, skupni obrazec FEP in ustrezno dokumentacijo v
postopek izdaje soglasja ali evidentiranja predobremenitev.

21. člen
Z računov proračuna se nakazujejo sredstva na račun
uporabnika ali plačujejo obveznosti direktno končnemu
porabniku, skladno z navodilom ministra, pristojnega za
finance.

15. člen
Za obveznosti, ki izhajajo iz pogodb o delu in drugih
izplačil, kjer je potrebno upoštevati zakon o dohodnini, navedejo uporabniki v obrazcu višino obveznosti, ki izhaja iz
pogodbe, povečano za davke in prispevke.

22. člen
Dokumentacijo za izplačilo iz proračuna za plačilo obveznosti predložijo uporabniki svoji računovodski službi v
enem izvodu takoj, najkasneje pa v petih dneh po prejemu
ustreznih listin.

3. POSTOPEK IZPLAČIL IZ PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE
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Postopki za izplačilo sredstev iz proračuna so enotni,
ne glede na to, ali vodi računovodsko poslovanje za uporabnika sektor za javno računovodstvo ali ne.
23. člen
Računovodska služba uporabnika predloži sektorju za
javno računovodstvo podatke za izplačilo sredstev iz proračuna na obrazcih in na način, kot je predvideno s tem
pravilnikom, v treh dneh po prejemu listin, ki so podlaga za
izplačilo iz proračuna, vendar najkasneje pet delovnih dni
pred zapadlostjo obveznosti, razen če ni s tem pravilnikom
določeno drugače.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
lahko minister, pristojen za finance, dovoli krajši rok za
predložitev dokumentacije in podatkov za izplačilo sredstev
iz proračuna. Odobritev ni potrebna za izplačila sredstev iz
proračuna za jamstva, socialne transfere, obveznosti do ZPIZ
in odplačila državnega dolga s pripadajočimi obrestmi in
stroški.
3.1. Predložitev dokumentacije računovodski službi
uporabnika
3.1.1. Predložitev dokumentacije za izplačilo sredstev
iz proračuna
24. člen
Uporabniki predložijo svoji računovodski službi v izplačilo originalne listine.
25. člen
Poleg originalnih listin predložijo svoji računovodski
službi “odredbo za plačilo – nakazilo” (v nadaljevanju: odredbo), iz katere mora biti razvidno:
– evidenčna številka odredbe,
– številka in naziv uporabnika,
– davčna številka (šifra) in naziv upravičenca iz šifranta
poslovnih partnerjev,
– žiro račun upravičenca in sklicna številka,
– znesek odredbe v tolarjih oziroma v drugi valuti z
navedbo vrste tečajne liste in tečaja,
– originalna in evidenčna številka dokumenta,
– datum zapadlosti po dokumentu,
– način plačila (gotovinsko ali negotovinsko),
– datum zapadlosti po odredbodajalcu,
– številka predobremenitve (številka obrazca FEP),
– številka in naziv proračunske postavke,
– proračunsko leto,
– stroškovno mesto plačnika iz šifranta organizacijskih
enot,
– namen nakazila iz šifranta namenov nakazil,
– opis del, ki se plačujejo,
– stroškovno mesto prejemnika iz šifranta organizacijskih enot,
– datum in podpis predlagatelja,
– datum in podpis strokovne službe,
– žig uporabnika,
– datum in podpis odredbodajalca.
Šifrant organizacijskih enot in šifrant namenov nakazil
predpiše minister, pristojen za finance v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna.
26. člen
Dokumenti, iz katerih izhajajo redna ali občasna plačila
obveznosti različnim upravičencem, ki imajo enak datum
zapadlosti po računih, se lahko opremijo s skupno odredbo.
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Skupna odredba mora vsebovati vse elemente odredbe iz
25. člena tega pravilnika. Elementi odredbe, ki so skupni
predloženim listinam, se v skupinski odredbi navedejo le
enkrat.
27. člen
Odredba mora vsebovati vse zahtevane in predpisane
podatke. Podpis odredbodajalca mora biti uradno prijavljen
v Sektorju za javno računovodstvo. Podpis predlagatelja in
podpis odgovornega delavca za strokovno službo nista obvezna podatka v odredbi.
Kolikor se račun oziroma obračunska situacija plačuje
iz več proračunskih postavk, mora biti v odredbi točno navedeno, kolikšen znesek se plača iz posamezne proračunske
postavke.
Za devizne obveznosti se v odredbi navede obveznost
v valuti, ki je navedena na računu ali obračunski situaciji ter
opredeli tečajna lista in tečaj po katerem se obveznost preračuna v tolarje.
28. člen
Izplačila, ki temeljijo na pogodbah o delu, avtorskih
pogodbah in druga izplačila, pri katerih je potrebno upoštevati zakon o dohodnini, se opravljajo dvakrat mesečno in
sicer petnajstega in zadnjega dne v mesecu.
Dokumentacijo za obračun obveznosti, ki temeljijo na
pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, dostavijo uporabniki v izplačilo računovodski službi najmanj deset delovnih dni
pred predvidenim izplačilnim dnem.
29. člen
Računovodska služba uporabnika dokumentacijo pregleda z vidika predpisov, ki urejajo računovodsko poslovanje.
Računovodska služba uporabnika dokumentacijo vrne,
če ugotovi, da:
– je dokumentacija nepopolna,
– dokumentacija ne ustreza namenu proračunske postavke, iz katere se predlaga izplačilo,
– listine niso likvidirane skladno s predpisi.
Ustrezno in popolno dokumentacijo knjiži kot obveznost za plačilo.
Če računovodska služba uporabnika ugotovi, da izkazane obveznosti presegajo razpoložljiva sredstva na proračunski postavki ali niso v skladu z evidentiranimi predobremenitvami, obveznost knjiži, uporabnika pa obvesti, da plačila ni mogoče opraviti. Uporabnik je dolžan zagotoviti manjkajoča sredstva na proračunski postavki oziroma uskladiti
evidenco predobremenitev.
30. člen
Na osnovi ustrezne in popolne dokumentacije pripravi
računovodska služba uporabnika izpis “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” po posameznih uporabnikih. V
izpisu “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” so
navedeni posamezni računi oziroma obračunske situacije
po posameznih proračunskih postavkah.
Iz izpisa “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” morajo biti razvidni:
– številka proračunske postavke, iz katere se obveznost plačuje,
– številka dokumenta,
– poslovni partner oziroma dobavitelj,
– vrsta stroška in opis knjižbe,
– številka predobremenitve (obrazec FEP),
– tip dokumenta, s katerim se določa prioriteta,
– znesek za plačilo.
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Obveznosti za plačilo sredstev iz računov proračuna
direktno končnemu porabniku se na izpisih posebej označijo.
31. člen
Na osnovi izpisa “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz
proračuna” pripravi računovodska služba uporabnika standardni izpis “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna”
po posameznih uporabnikih ločeno po:
– predvidenih dnevih nakazila sredstev iz proračuna in
– posameznih proračunskih postavkah.
32. člen
Ne glede na določila 30. člena tega pravilnika se
lahko v izpisu “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” obveznosti ne prikažejo po posameznih dokumentih, temveč v zbirnem znesku po proračunskih postavkah
in predobremenitvah, vendar ločeno po vrstah, za naslednja izplačila:
– za drobne materialne stroške, ki potekajo preko tolarske blagajne,
– za drobne materialne stroške, ki potekajo preko devizne blagajne,
– za potne stroške in dnevnice, ki potekajo preko tolarske blagajne,
– za potne stroške in dnevnice, ki potekajo preko devizne blagajne,
– za pogodbe o delu,
– za avtorske honorarje,
– za druge izdatke, od katerih se skladno z zakonom o
dohodnini plačuje davek,
– za štipendije,
– za porodnine.
33. člen
Računovodski delavec izpis “Specifikacija zahtevkov
za izplačilo iz proračuna” in izpis “Povzetek zahtevkov za
izplačilo iz proračuna” podpiše in opremi z datumom in
žigom ter ga posreduje sektorju za proračun. S podpisom
odgovarja za skladnost podatkov v izpisih z originalno dokumentacijo, z računovodskimi predpisi in tem pravilnikom.
Računovodska služba uporabnika originalno dokumentacijo arhivira.
3.1.2. Predložitev dokumentacije za obračun in
izplačilo sredstev iz proračuna za plače
34. člen
Za obračun plač in drugih osebnih prejemkov posredujejo uporabniki podatke svoji računovodski službi. Najkasneje do desetega v mesecu posredujejo:
– dokumentacijo in podatke o osnovnih plačah z minulim delom in dodatki iz odločb, delovni uspešnosti, nadurnem delu, dodatkih za posebne pogoje dela in drugih osebnih prejemkih,
– nalog za obračun plač, ki ga podpiše odredbodajalec.
Dokumentacija in podatki o novih odločbah za že zaposlene delavce, ki jih uporabnik posreduje po desetem v
mesecu, se upoštevajo pri izplačilu plač v naslednjem mesecu.
35. člen
Ne glede na določila prejšnjega člena tega pravilnika
lahko uporabniki posredujejo svoji računovodski službi najkasneje do petnajstega v mesecu:
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– dokumentacijo in podatke o novih zaposlitvah,
– odločbe o novih zaposlitvah,
– nalog za obračun plač novo zaposlenih, ki ga podpiše odredbodajalec.
Dokumentacija in podatki o novih zaposlitvah, ki jih
uporabnik posreduje po petnajstem v mesecu, se upoštevajo pri izplačilu plač v naslednjem mesecu.
36. člen
Iz podatkov za obračun osnovnih plač z minulim delom
mora biti razviden poimenski seznam zaposlenih in pripadajoči količniki za osnovne plače z minulim delom in dodatki iz
odločb, s katerimi je določena plača zaposlenega. V primeru spremembe podatkov za posameznega zaposlenega v
primerjavi s predhodnim mesecem morajo biti računovodski
službi posredovane nove odločbe.
Iz podatkov za obračun delovne uspešnosti mora biti
razviden poimenski seznam upravičencev in pripadajoči znesek za delovno uspešnost. Iz podatkov za obračun nadurnega dela mora biti razviden poimenski seznam upravičencev
ter dejansko število opravljenih nadur v posameznem mesecu. Iz podatkov za obračun dodatkov za posebne pogoje
dela mora biti razviden poimenski seznam upravičencev ter
dejansko število opravljenih ur dela po vrstah dodatkov.
Iz dokumentacije in podatkov, ki je potrebna za izplačilo sredstev za prejemke, ki se izplačujejo istočasno kot
plače (regres za prehrano v gotovini, prevoz na delo, jubilejne nagrade, odpravnine, regres za letni dopust, solidarnostne pomoči in podobno), mora biti razviden seznam upravičencev in znesek obveznosti po posameznih vrstah osebnih
prejemkov.
37. člen
Podatkom za obračun delovne uspešnosti funkcionarjev morajo biti priloženi sklepi vlade, ki to določajo.
38. člen
Računovodska služba uporabnika pripravi na osnovi
ustrezne in popolne dokumentacije iz 34. in 35. člena tega
pravilnika obračun plač, ki ga posreduje uporabniku. Istočasno računovodska služba uporabnika preveri ali so razpoložljiva sredstva na proračunski postavki in v skladu z evidentiranimi predobremenitvami ter v primeru neskladja opozori
uporabnika, da je potreben popravek naloga za obračun
plač.
39. člen
Na osnovi obračuna plač pripravi uporabnik odredbo
za izplačilo plač, ki jo posreduje svoji računovodski službi.
Iz odredbe za izplačilo plač mora biti razvidno:
– številka in naziv proračunske postavke,
– znesek, ki se plačuje (skupni za vse delavce za
določeno obdobje – mesec),
– številka finačno ovrednotenega programa,
– namen nakazila iz šifranta namenov nakazil,
– datum izplačila plač,
– stroškovno mesto plačnika iz šifranta organizacijskih
enot,
– datum in podpis predlagatelja,
– žig uporabnika,
– datum in podpis odredbodajalca.
40. člen
Obveznosti, ki izhajajo iz obračuna plač in za katere je
bila izdana odredba za izplačilo plač, računovodska služba
uporabnika knjiži kot obveznost za plačilo, ki predstavlja
osnovo za izpis “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz prora-
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čuna” in izpis “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna”. Pri tem smiselno upošteva določila 30., 31. in 33.
člena tega pravilnika.

proračun tudi o znesku refundiranih sredstev iz naslova boleznin, invalidnin, ipd. Za znesek refundiranih sredstev se
zmanjšajo potrebna sredstva za izplačilo plač iz proračuna.

41. člen
Za plačilo obveznosti za druge osebne prejemke, ki se
plačujejo na osnovi računov (del prehrane, šolnine in podobno) se smiselno uporabljajo določbe poglavja 3. 1. 1.
tega pravilnika, za plačilo solidarnostne pomoči, ki se ne
izplačuje istočasno kot plače, pa določbe poglavja 3. 1. 2.
tega pravilnika.

44. člen
Na osnovi potrjene “Specifikacije zahtevkov za izplačilo iz proračuna” Sektor za proračun pripravi predlog izplačil
sredstev iz proračuna za likvidnostno komisijo, ki jo imenuje
minister, pristojen za finance.
Iz predloga izplačil sredstev iz proračuna so razvidna
predvidena izplačila za določen dan po uporabnikih ter
zbirno:
– po posameznih ministrstvih,
– za vladne službe,
– za upravne enote,
– za pravosodne organe.

3.2. Predložitev podatkov sektorju za proračun
42. člen
Uporabnikom se iz proračuna nakazujejo sredstva za
materialne stroške in programske naloge ter sredstva za
plače, druge osebne prejemke in prispevke ter davke delodajalca na osnovi izpisa “Specifikacije zahtevkov za izplačilo
iz proračuna” in izpisa “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz
proračuna”, ki jih računovodska služba uporabnika predloži
sektorju za proračun.
Kolikor računovodska služba uporabnika ni vključena v
enotni računalniško podprti računovodski program, obveznosti za plačilo sredstev za plače, druge osebne prejemke
in prispevke ter davke delodajalca ne uvrsti na izpis “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” in izpis “Povzetek
zahtevkov za izplačilo iz proračuna”. V tem primeru so osnova za nakazilo sredstev za plače podatki iz obrazca “Specifikacija zahtevkov za izplačilo plač, drugih osebnih prejemkov
ter prispevkov in davkov delodajalca iz proračuna”, ki je
priloga številka 2 tega pravilnika. Podatki iz obrazca “Specifikacija zahtevkov za izplačilo plač, drugih osebnih prejemkov ter prispevkov in davkov delodajalca iz proračuna” so
določeni v 43. členu tega pravilnika in nadomeščajo izpis
“Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna”.
Sektor za proračun “Specifikacijo zahtevkov za izplačilo iz proračuna” potrdi. Ob tem preveri ali so:
– sredstva na proračunski postavki in
– obveznosti v skladu z evidentiranimi predobremenitvami.
43. člen
Računovodska služba uporabnika posreduje sektorju
za proračun podatke o potrebnih sredstvih za plače, druge
osebne prejemke ter prispevke in davke delodajalca na
obrazcu “Specifikacija zahtevkov za izplačilo plač, drugih
osebnih prejemkov ter prispevkov in davkov delodajalca iz
proračuna”. V obrazcu ali izpisu “Specifikacija zahtevkov za
izplačilo plač, drugih osebnih prejemkov ter prispevkov in
davkov delodajalca iz proračuna” se prikažejo obveznosti po
posameznih proračunskih postavkah, po številkah predobremenitev in po dnevih zapadlosti, ločeno za:
– neto plače,
– prispevke in davek iz bruto plač,
– prispevke in davke delodajalca in
– druge osebne prejemke.
Na istem izpisu se prikažejo tudi potrebna sredstva za
plače po posameznih proračunskih postavkah in po namenih za izplačilo:
– osnovnih plač z minulim delom,
– delovne uspešnosti,
– nadurnega dela,
– dodatkov za posebne pogoje dela,
– prispevkov in davkov delodajalca,
– drugih osebnih prejemkov.
Računovodska služba uporabnika obvesti sektor za

45. člen
V skladu z odločitvijo likvidnostne komisije sektor za
proračun odobri posamezna izplačila v izpisu “Specifikacija
zahtevkov za izplačilo iz proračuna”.
Kolikor predlog izplačil po posameznih uporabnikih za
določen dan presega na likvidnostni komisiji odobrena
sredstva za izplačilo iz proračuna, sektor za proračun odobri
le posamezna izplačila v izpisu “Specifikacija zahtevkov za
izplačilo iz proračuna” v soglasju z računovodsko službo
uporabnika, po pisni odločitvi uporabnika o prednostnih
izplačilih.
Potrjen in odobren izpis “Specifikacija zahtevkov za
izplačilo iz proračuna” odgovorni delavec v sektorju za proračun podpiše in opremi z žigom ter ga posreduje sektorju
za javno računovodstvo. S podpisom odgovarja za skladnost
potrditve in odobritve izplačil s proračunskimi predpisi in
tem pravilnikom.
46. člen
Na osnovi s strani sektorja za proračun potrjene in
odobrene “Specifikacije zahtevkov za izplačilo iz proračuna”, sektor za javno računovodstvo na dan zapadlosti plačila
izvrši nakazilo sredstev iz računov proračuna na račun uporabnika oziroma plačilo obveznosti iz proračuna končnemu
porabniku.
47. člen
Isti dan računovodska služba uporabnika opravi plačilo
obveznosti po “Specifikaciji zahtevkov za izplačilo iz proračuna” iz računa uporabnika.
4. PLAČEVANJE OBVEZNOSTI MED UPORABNIKI
IN IZPLAČILA SREDSTEV IZ NASLOVA LASTNE
DEJAVNOSTI
4.1. Plačevanje obveznosti med uporabniki
48. člen
Obveznosti zaračunavajo uporabniki med seboj skladno s posebnim navodilom ministra, pristojnega za finance,
plačujejo pa skladno s tem pravilnikom.
Uporabniki predložijo obračune za izplačila odhodkov
iz naslova zaračunavanja med uporabniki na način, kot je
opredeljeno v 24. do 33. členu tega pravilnika s pripisom,
da se računi nanašajo na izplačila odhodkov iz naslova zaračunavanja med uporabniki.
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4.2. Izplačilo sredstev iz naslova lastne dejavnosti
49. člen
Za spremljanje prihodkov iz naslova lastne dejavnosti
se za posamezno ministrstvo vodi posebna evidenca v okviru enotnega knjigovodstva uporabnika.
50. člen
Uporabniki predložijo dokumentacijo za izplačila odhodkov iz naslova lastne dejavnosti na način, kot je opredeljeno v 24. do 33. členu tega pravilnika. V odredbi se
namesto proračunske postavke vpiše postavka lastne dejavnosti.
51. člen
Presežki prihodkov nad odhodki iz naslova lastne dejavnosti se nakazujejo na račun proračuna v skladu z navodilom ministra, pristojnega za finance.
5. POSEBNE DOLOČBE
52. člen
Na dokumentaciji, ki se posreduje Ministrstvu za finance, mora biti naveden naslovni sektor Ministrstva za finance.
Dokumentacija se dostavlja v sprejemno informativno pisarno na Beethovnovo 11, 1000 Ljubljana. Prejem se v sprejemno informativni pisarni potrdi in zavede.
Obrazci in izpisi, ki so predvideni s tem pravilnikom,
morajo biti pravilno izpolnjeni, uradno podpisani in opremljeni z žigom uporabnika. S podpisom odgovorna oseba uporabnika odgovarja za pravilno izpolnitev obrazcev in izpisov,
v skladu s tem pravilnikom.
53. člen
Uporabniki posredujejo sektorju za proračun skupaj z
izpisom “Specifikacija zahtevkov za izplačilo plač, drugih
osebnih prejemkov in prispevkov ter davkov delodajalca iz
proračuna” tudi podatke o številu zaposlenih in pripadajoče
količnike za določitev plače (podatki so iz odločb, ki so bile
izdane zaposlenim, vendar brez delovne uspešnosti) po stanju petnajstega dne v mesecu za mesec, za katerega se
izplačujejo plače. Podatke posredujejo na obrazcu “Podatki
o številu zaposlenih in količnikih za določitev plač”, ki je
priloga številka 3 in je sestavni del tega pravilnika.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka za uporabnike, za katere vodi kadrovsko evidenco Kadrovska služba
vlade Republike Slovenije, le-ta posreduje podatke o številu
zaposlenih in pripadajoče količnike za določitev plače (podatki so iz odločb, ki so bile izdane zaposlenim, vendar brez
delovne uspešnosti) sektorju za proračun, najkasneje zadnjega v mesecu.
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55. člen
Izjemoma imajo lahko uporabniki oziroma njihove enote, katerih sedež ni v Ljubljani, na računih sredstva za materialne stroške kot akontacijo, če to zagotavlja večjo racionalnost poslovanja. Akontacije se sproti poračunavajo.
Uporabnike in najvišjo dovoljeno višino akontacije določi minister, pristojen za finance.
56. člen
Akontacija za potne stroške se ob izplačilu iz proračuna upošteva kot odhodek proračuna. Za vsako akontacijo
potnih stroškov je v treh delovnih dneh po končanem potovanju potrebno izdelati in dostaviti v računovodsko službo
uporabnika obračun potnih stroškov. Razlika med izplačano
akontacijo in dejanskim obračunom se upošteva kot povečanje oziroma zmanjšanje odhodka proračuna.
57. člen
Če iz upravičenih razlogov ni mogoče spoštovati rokov,
določenih s tem pravilnikom, se za nepredvidena plačila
drobnih materialnih stroškov, za uporabnike, za katere vodi
računovodstvo Ministrstvo za finance, v blagajni sektorja za
javno računovodstvo predvidijo tolarska sredstva, skladno s
predpisi o blagajniškim maksimumom, iz katerih se začasno
opravljajo plačila.
58. člen
Ne glede na določila tega pravilnika se lahko nakažejo
sredstva z računov proračuna na račun uporabnika pred
zapadlostjo obveznosti, če je to potrebno zaradi postopkov
plačilnega prometa.
59. člen
Ne glede na določilo 14. člena tega pravilnika sklene
Ministrstvo za notranje zadeve s posameznim izvajalcem
skupno pogodbo za nabavo materiala, ki je potreben za
izvajanje upravnih nalog v upravnih enotah.
Za pridobitev soglasja in evidentiranje predobremenitev iz prvega odstavka tega člena izpolni in podpiše skupni
obrazec FEP Ministrstvo za notranje zadeve tako, da za
vsako upravno enoto prikaže bremenitev njene proračunske
postavke.
Ministrstvo za notranje zadeve posreduje podatke o
predobremenitvah Ministrstvu za finance.
60. člen
Pregled stanja predobremenitev in izvršenih plačil iz
proračuna sektor za javno računovodstvo enkrat mesečno
posreduje uporabnikom in sicer do 10. v mesecu za pretekli
mesec.
6. DRUGE DOLOČBE

54. člen
Računovodske službe uporabnikov morajo sredstva, ki
so bila nakazana iz računa proračuna na račun uporabnika
takoj izplačati za namene, za katere so bila nakazana.
Če so bila iz proračuna tekočega leta nakazana sredstva na račun uporabnika, pa niso bila v celoti porabljena, se
neporabljen del sredstev vrne na račun proračuna, na isto
proračunsko postavko kot zmanjšanje odhodka.
Denarna sredstva, nakazana iz proračuna v preteklih
letih in izkazana v zaključnih računih uporabnikov kot neporabljena sredstva, se nakažejo na račun proračuna kot prihodek iz preteklih let.

61. člen
Ne glede na določila 30. člena tega pravilnika pošiljajo
računovodske službe uporabnikov sektorju za proračun do
pridobitve enotnih računalniško podprtih računovodskih programov za odhodke, ki so v proračunu opredeljeni kot materialni stroški in zanje ni bilo potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance, le izpis “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz
proračuna”.
Izpisu “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna”
morajo uporabniki obvezno priložiti spisek zapadlih obveznosti po računih oziroma obračunskih situacijah.
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Št.

62. člen
Ne glede na določilo druge alinee tretjega odstavka
42. člena tega pravilnika je odgovorni delavec v sektorju za
proračun dolžan preveriti skladnost obveznosti z evidentiranimi predobremenitvami po zagotovitvi enotnih računalniško
podprtih računovodskih programov.
63. člen
Ne glede na določilo 46. člena tega pravilnika izvrši
nakazilo sredstev iz računov proračuna za uporabnike, ki
niso vključeni v enotni računalniško podprti računovodski
program, sektor za proračun.
7. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
64. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:
– pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna (Uradni
list RS, št. 19/96 in 43/96),
– navodilo o krajših rokih za predložitev dokumentacije
in podatkov za izplačila iz proračuna Republike Slovenije, ki
ga je izdal minister za finance, št. 401-4/97, z dne 6. 1.
1997.
65. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-4/98
Ljubljana, dne 26. maja 1998.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

1872.

Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici

Na podlagi 20. člena zakona o osebni izkaznici (Uradni
list RS, št. 75/97) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
1.člen
S tem pravilnikom se določa:
– obrazec vloge za izdajo osebne izkaznice, obrazec
osebne izkaznice, obrazec o naznanitvi pogrešitve osebne
izkaznice in način označitve prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje;
– postopek in način izdelave, izdaje in preklica osebne
izkaznice ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 13. člena zakona o osebni izkaznici (v
nadaljnjem besedilu: zakon), ki jih uporablja pooblaščeno
podjetje ali organizacija za izdelavo osebne izkaznice;
– način vodenja evidence o izdanih osebnih izkaznicah;
– način določitve cene osebne izkaznice.
2. člen
Obrazec vloge za izdajo osebne izkaznice meri
10,5 x 22,5 cm in je izdelan iz brezlesnega 250 gramskega
kartona. Prednja stran obrazca je svetlo modre, hrbtna stran
pa bele barve.
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Obrazec iz prejšnjega odstavka je sestavljen iz dveh
delov, ločenih med seboj s perforacijo. Prvi del obrazca
meri 10,5 x 16,0 cm, drugi del pa 10,5 x 6,5 cm.
3. člen
Obrazec osebne izkaznice je izdelan iz polikarbonata z
vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi. Na njegovi
prednji strani so vtisnjeni relief Republike Slovenije v sivi,
modri in rdeči barvi, vaška situla v vijoličasti barvi in grb
Republike Slovenije, na hrbtni strani pa relief Republike
Slovenije v sivi in modri barvi, podoba “konjenika” v zeleni
barvi ter zapis osebna izkaznica v Braillovi pisavi.
Obrazec osebne izkaznice iz prejšnjega odstavka mora
ustrezati naslednjim standardom:
– dimenzije obrazca tipu kartice ID-1 standardu ISO
7810;
– fizične lasţnosti obrazca standardu ISO 7810;
– postavitev podatkovnih polj na obrazcu standardu
ISO 7501-3, TIP 1;
– grafična izvedba zapisov na obrazcu standardu ISO
1831-1980 (kvaliteta zapisov), ISO 3166 (oznaka države
izdajateljice), ISO 1073/II ter ISO 1831 (OCR-B zapis).
Materiali za izdelavo osebne izkaznice in zapisi na
obrazcu osebne izkaznice morajo biti izdelani tako, da ob
normalnem ravnanju imetnika z njo zagotavljajo uporabo
tega dokumenta za obdobje njegove veljavnosti.
4. člen
V obrazcu osebne izkaznice, izdane v primerih, ko
prosilec še nima urejene prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (tretji odstavek 2. člena zakona), se zapis
“stalno prebivališče” v podatkovnem polju nadomesti z zapisom “začasno prebivališče”.
5. člen
Prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje se na hrbtni strani obrazca osebne izkaznice iz
3. člena tega pravilnika označi z oznako “X”.
6. člen
Obrazec o naznanitvi pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice meri 10,5 x 22,5 cm in je sestavljen iz dveh
delov, ločenih med seboj s perforacijo. Prvi del obrazca
meri 10,5 x 16,0 cm, drugi del pa 10,5 x 6,5 cm.
7. člen
Oblika in vsebina obrazcev in oznak iz 2., 3., 4., 5. in
6. člena tega pravilnika so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
8. člen
Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži pri pristojnem
organu na obrazcu iz 2. člena tega pravilnika.
Prosilec mora vlogo podpisati pred uradno osebo pristojnega organa, v prostor na hrbtni strani vloge, namenjen
podpisu; zakoniti zastopnik se podpiše v prostor na prednji
strani vloge, namenjen podpisu zakonitega zastopnika.
Pristojni organ izda prosilcu potrdilo o prejemu vloge
za izdajo osebne izkaznice, ki ga prosilec ob vročitvi osebne
izkaznice vrne pristojnemu organu v uničenje.
9. člen
K vlogi za izdajo osebne izkaznice mora prosilec predložiti fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem
fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali
barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za
samopostrežno fotografiranje.
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Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim
čelom, brez klobuka, čepice ali rute. Starejši ljudje, ki po
ljudski navadi nosijo ruto ali čepico kot sestavni del svojega
oblačila, smejo izjemoma predložiti fotografijo, na kateri so
fotografirani z ruto ali čepico.
Če fotografija ne ustreza pogojem iz prvega in drugega
odstavka tega člena, jo pristojni organ vrne prosilcu in mu
določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.
10. člen
Uradna oseba pristojnega organa mora preveriti resničnost podatkov na vlogi za izdajo osebne izkaznice ter
ugotoviti istovetnost in državljanstvo prosilca.
11. člen
Če pristojni organ izda odločbo o prepovedi uporabe
osebne izkaznice za prehod državne meje, se za čas trajanja
te prepovedi osebna izkaznica nadomesti z osebno izkaznico z oznako v skladu s 5. členom tega pravilnika. Imetnik
mora veljavno osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu,
ki jo deponira za čas trajanja prepovedi.
Po prenehanju razlogov iz prejšnjega odstavka pristojni
organ vrne imetniku deponirano osebno izkaznico, osebno
izkaznico z oznako prepovedi pa uniči.
12. člen
Pogrešitev, izguba ali tatvina osebne izkaznice se naznani pristojnemu organu na obrazcu iz 6. člena tega pravilnika.
Pristojni organ izda imetniku potrdilo o naznanitvi pogrešitve osebne izkaznice, na podlagi katerega imetnik prekliče osebno izkaznico v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Osebne izkaznice izdeluje podjetje ali organizacija (v
nadaljnjem besedilu: izdelovalec), ki jo določi minister za
notranje zadeve.
Medsebojna razmerja med izdelovalcem in Ministrstvom za notranje zadeve se uredijo s pogodbo.
Prenos vlog za izdajo osebne izkaznice in osebnih
izkaznic med pristojnim organom in izdelovalcem mora potekati v skladu z zakonom o poštnih storitvah, na način, ki
zagotavlja zaščito in varnost poštnih pošiljk.
14. člen
Izdelovalec prevzame vse osebne podatke iz računalniške evidence vlog za izdajo osebne izkaznice, razen fotografije in podpisa, ki ju prevzame iz vloge, in jih zapiše na
obrazec osebne izkaznice.
Po izdelavi osebne izkaznice vpiše pristojna oseba izdelovalca datum izdelave osebne izkaznice v evidenco o
izdanih osebnih izkaznicah.
Izdelovalec pošlje fotografijo in podpis v digitalizirani
obliki Ministrstvu za notranje zadeve, ki ju shrani v evidenci o
izdanih osebnih izkaznicah.
Izdelovalec mora vse podatke, potrebne za zapis na
obrazec osebne izkaznice, uničiti v skladu z drugim odstavkom 16. člena zakona.
15. člen
Delovni procesi personalizacije in priprav za prenos
osebne izkaznice morajo biti opravljeni izključno na ozemlju
Republike Slovenije, v prostorih izdelovalca.
Prostori, v katerih se izvajajo delovni procesi iz prejšnjega odstavka, morajo biti varovani v skladu z zahtevami
Ministrstva za notranje zadeve.
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16. člen
Izdelava osebnih izkaznic mora biti organizirana tako, da omogoča pregled nad porabo obrazcev osebnih
izkaznic.
Poškodovane obrazce osebnih izkaznic mora izdelovalec zapisniško uničiti in zapisnik posredovati Ministrstvu za
notranje zadeve.
Izdelovalec mora uničiti tudi vse osebne izkaznice, ki
mu jih v uničenje posreduje pristojni organ.
Postopek iz prejšnega odstavka se določi z navodilom
ministra za notranje zadeve.
17. člen
Pristojen organ vodi evidenco o izdanih osebnih izkaznicah.
Evidenco iz prejšnega odstavka sestavljajo:
– register vlog za izdajo osebne izkaznice,
– register izdanih osebnih izkaznic,
– register zahtev za prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje,
– register izgubljenih, ukradenih in pogrešanih osebnih izkaznic in
– kartoteka vlog za izdajo osebnih izkaznic.
Evidenca iz prejšnega odstavka, razen kartoteke vlog
za izdajo osebne izkaznice, se vodi na centralnem računalniku Ministrstva za notranje zadeve.
Osebni podatki se v evidenci iz drugega odstavka tega
člena vodijo in hranijo v skladu s tretjim odstavkom
15. člena zakona.
18. člen
Register vlog za izdajo osebne izkaznice vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– priimek in ime,
– EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena,
– datum vložitve vloge,
– datum veljavnosti osebne izkaznice,
– serijsko številko osebne izkaznice,
– tip osebne izkaznice,
– opombe.
19. člen
Register izdanih osebnih izkaznic vsebuje naslednje
podatke:
– zaporedno številko,
– priimek in ime,
– EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena,
– datum izdaje osebne izkaznice,
– datum veljavnosti osebne izkaznice,
– datum izdelave osebne izkaznice,
– serijsko številko osebne izkaznice,
– tip osebne izkaznice,
– status osebne izkaznice,
– fotografijo in podpis v digitalizirani obliki.
Tipi osebnih izkaznic iz osme alinee in statusi iz devete
alinee prejšnjega odstavka se določijo z navodilom ministra
za notranje zadeve.
Podatka iz desete alinee prvega odstavka tega člena
vodi Ministrstvo za notranje zadeve.
20. člen
Register zahtev za prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje vsebuje naslednje podatke:
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– zaporedno številko;
– priimek in ime osebe, za katero je pristojni organ
izdal odločbo o prepovedi uporabe osebne izkaznice za
prehod državne meje;
– EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
– ime organa, ki je zahteval prepoved uporabe osebne
izkaznice za prehod državne meje;
– zakonsko podlago za zahtevo;
– datum izdaje odločbe o prepovedi uporabe osebne
izkaznice za prehod državne meje,
– datum vložitve in izid pritožbe zoper odločbo o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje.
21. člen
Register pogrešanih, izgubljenih in ukradenih osebnih
izkaznic vsebuje naslednje podatke:
– priimek in ime;
– EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
– serijsko številko osebne izkaznice;
– datum prijave pogrešitve, izgube ali kraje osebne
izkaznice,
– datum in številko Uradnega lista Republike Slovenije,
v katerem je bil objavljen preklic.
22. člen
Kartoteka iz 17. člena tega pravilnika je sestavljena iz
vlog za izdajo osebnih izkaznic, ki so vložene v kartoteko po
abecednem redu, in se hrani pri organu, ki je izdal osebno
izkaznico.
Ob zamenjavi osebne izkaznice na podlagi 10. člena
zakona se vloge za izdajo osebne izkaznice izločijo v posebno kartoteko in se hranijo še najmanj pet let po izdaji nove
osebne izkaznice.
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Vloge za izdajo osebnih izkaznic umrlih oseb se izločijo
v posebno kartoteko in se hranijo najmanj pet let.
Vloge za izdajo osebnih izkaznic, ki jim je prenehala
veljavnost na podlagi 11. člena zakona, se izločijo v posebno kartoteko in se hranijo še najmanj pet let.
Vloge za izdajo osebnih izkaznic po 14. členu zakona,
na podlagi katerih so bile izdane nove osebne izkaznice, se
izločijo v posebno kartoteko in se hranijo še najmanj pet let
po izdaji nove osebne izkaznice.
23. člen
Vloge za izdajo osebnih izkaznic iz prejšnjega člena
mora pristojni organ hraniti še najmanj šest mesecev po
prejetju mikrofilmske kopije vlog, nato jih uniči.
Mikrofilmske kopije vlog izdela Ministrstvo za notranje
zadeve.
24. člen
Minister za notranje zadeve določi ceno osebne izkaznice s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0016/14-207/2-98
Ljubljana, dne 20. maja 1998.
Minister
za notranje zadeve
Mirko Bandelj l. r.
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1873.

Pravilnik o identifikacijskem znaku – priponki za
osebe, zaposlene v Upravi Republike Slovenije
za zračno plovbo in za druge osebe

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95), 265. člena zakona
o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89,
29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) in 19. člena uredbe o
varnosti na letališču (Uradni list SFRJ, št. 73/87) izdaja
minister za promet in zveze

PRAVILNIK
o identifikacijskem znaku – priponki za osebe,
zaposlene v Upravi Republike Slovenije
za zračno plovbo in za druge osebe
I. SPLOŠNO
1. člen
(obseg)
Ta pravilnik določa vsebino, obliko, barvo, vrsto, način
in namen uporabe identifikacijskega znaka – priponke (v
nadaljevanju: ID priponke) za osebe, zaposlene v Upravi
Republike Slovenije za zračno plovbo (v nadaljevanju:
URSZP) in za posebne namene.
II. ID PRIPONKA ZA OSEBE, ZAPOSLENE V URSZP
2. člen
(vsebina, izdaja in oblika)
ID priponka je sestavljena iz magnetne kartice in kartončka. Kartonček je tesno prilepljen na magnetno kartico.
ID priponko dobi vsak delavec URSZP s sklenitvijo
delovnega razmerja. ID priponke izdaja kadrovska služba
URSZP.
Ob prenehanju delovnega razmerja mora delavec ID
priponko vrniti kadrovski službi URSZP.
Kadrovska služba vodi evidenco o izdanih in vrnjenih ID
priponkah.
ID priponka je oblikovana in opremljena tako, da je v
belem polju zgoraj državni grb, ki mu sledi napis: “REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE,
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZRAČNO PLOVBO”,
kateremu je spodaj dodan napis v angleškem jeziku: “REPUBLIC OF SLOVENIA, MINISTRY OF TRANSPORT AND
COMMUNICATIONS, CIVIL AVIATION AUTHORITY”.
Na označenem mestu OSEBNA SLIKA je prostor za
fotografijo osebe, kateri pripada priponka.
Pod sliko je navedena matična številka zaposlene osebe v URSZP, ki ji sledi IME/NAME nosilca ID priponke.
Matična številka zaposlene osebe v URSZP je sestavljena iz
sedmih števil. Vsak delavec URSZP pridobi matično številko
z dnem sklenitve delovnega razmerja v URSZP.
Pod matično številko in imenom je PRIIMEK/SURNAME nosilca ID priponke.
V višini spodnjega roba slike je številčna oznaka 12/03,
to je mesec in letnica veljavnosti ID priponke, to je do
31. 12. 2003.
Na ID priponki ne sme biti drugih oznak, razen tistih, ki
so navedene v tem členu.
Vsebina in oblika ID priponke za osebe, zaposlene v
URSZP je razvidna iz slike v prilogi, ki je sestavni del tega
pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
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3. člen
(barve, vrsta, namen uporabe)
Zaposlenim v URSZP so glede na delovna področja
dodeljene naslednje barvne podlage ID priponk:
1. Rumena – barva podlage je namenjena izključno
delavcem tehnične službe OTS in delavcem, ki svojo delovno obveznost opravljajo na različnih objektih URSZP v Republiki Sloveniji, kar pomeni:
– dovoljen dostop v vse prostore URSZP, vse objekte
radionavigacijskih, telekomunikacijskih in radarskih naprav,
posredovalnih in prenosnih tehničnih sredstev kontrole letenja na vseh letališčih Republike Slovenije,
– dovoljen vstop v varovane prostore.
2. Modra – barva podlage je namenjena izključno operativnim delavcem kontrole letenja in delavcem informacijskih služb, kar pomeni:
– operativnim delavcem kontrole letenja je dovoljen
dostop v vse delovne prostore kontrole letenja URSZP na
vseh mednarodnih letališčih v Republiki Sloveniji in ATCC
center na Kotnikovi 19a.
Operativni delavci kontrole letenja vstopajo v prostore
drugih operativnih služb s privolitvijo vodij izmen v oddelku
informacijskih služb in dežurnega tehnika v OTS za prostore
tehnične službe,
– operativnim delavcem informacijskih služb je dovoljen dostop v vse delovne prostore teh služb.
Operativni delavci služb AIS vstopajo v druge delovne
prostore s privolitvijo vodij izmen v ATCC centru in TWR za
kontrolo letenja in dežurnega tehnika v OTS za prostore
tehnične službe,
– operativnim delavcem kontrole letenja in informacijskih služb ni dovoljen vstop v prostore varnostne službe.
3. Bela – barva podlage je namenjena izključno delavcem, ki svojo delovno obveznost opravljajo v registru letalskega osebja, registru zrakoplovov, splošnem sektorju, nabavni službi s skladiščno službo in v tajništvu, kar pomeni:
– dovoljen dostop v delovne prostore na Kotnikovi 19a
za naštete obveznosti.
Delavcem z ID priponko z BELO podlago ni dovoljeno
gibanje in zadrževanje v operativnih prostorih kontrole letenja (ATCC, TWR), COMM centru in tehničnih prostorih OTS
brez spremstva odgovorne osebe (vodja izmene, dežurni
tehnik, varnostnik, pooblaščena oseba s strani direktorja
URSZP).
4. Pripravnikom, zaposlenim v službah URSZP, se izdaja ID priponke z barvno podlago kot to določa 1., 2. in
3. točka tega člena, v odvisnosti, kje se opravlja pripravništvo.
ID priponka za pripravnika ima na prostoru za sliko
oznako P z navedbo službe.
Glede gibanja pripravnika veljajo smiselno enake pravice, obveznosti in prepovedi, kot to izhaja iz 1., 2. in 3. točke
tega člena. Gibanje v prostorih, kjer ne opravlja neposredno
pripravništva, je možno le ob prisotnosti pooblaščene osebe
ali mentorja.
Številčna oznaka 10/10 pomeni veljavnost te ID priponke do 30. 10. 2010.
5. ID priponka ni prenosljiva.
6. Uporaba ID priponke v nasprotju z določili v 1.–5.
točke tega člena pomeni prekoračitev pooblastil.
4. člen
(obveznost nošenja)
Vsi delavci URSZP, ki morajo zaradi delovne obveznosti prestopati področje označeno kot “državna meja” na
mednarodnih letališčih Republike Slovenije, so dolžni nositi
ID priponke določene s tem pravilnikom na vidnem mestu in
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na zahtevo varnostnika ali policije pokazati “dovoljenje za
gibanje in muditev na mejnem območju”. ID priponka, ki jo
izda URSZP, je samo dokaz, da se bo dotična oseba gibala
po najkrajši poti do svojega delovnega prostora.
Vlogo za izdajo navedenega dovoljenja za delavce
URSZP podpiše direktor URSZP. Za delavce URSZP ureja
dovoljenja Kadrovska služba URSZP.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 107-2/98-421
Ljubljana, dne 22. maja1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

III. ID PRIPONKA ZA DRUGE OSEBE
5. člen
(vrste, barvne oznake, izdaja)
Druge osebe, katerim se izdajajo ID priponke, so
varnostniki, zunanji sodelavci, akreditirane osebe in obiskovalci.
Barvna podlaga ID priponke za druge osebe je BELA.
ID priponka za druge osebe ima na prostoru za sliko posebno črkovno oznako. Oznake so naslednje:
– V: varnostna služba,
– Z: zunanji sodelavec,
– A: akreditirana oseba,
– O: obiskovalec.
Kadrovska služba URSZP izda ID priponko varnostni
službi, zunanjim osebam in akreditiranim osebam. Receptor
URSZP izda ID priponko obiskovalcem.
Ob končanju delovne zadolžitve oziroma zapustitve prostorov URSZP in javnih letališč, mora uporabnik ID priponke
za druge osebe, le-to vrniti kadrovski službi URSZP oziroma
receptorju.
Veljavnost teh ID priponk je do 30. 10. 2010.
6. člen
(namen uporabe)
ID priponka delavcem varnostne službe dovoljuje neomejeno gibanje v objektu URSZP in na javnih letališčih;
varnostnik mora svojo prisotnost v delovnih prostorih služb
vodenja zračnega prometa predhodno sporočiti pristojnim
delavcem.
ID priponka dovoljuje zunanjim sodelavcem in akreditiranim osebam omejeno gibanje v objektu URSZP in na
javnih letališčih. Gibanje je dovoljeno le v prostorih, kjer
zunanji sodelavec oziroma akreditirana oseba opravlja delovne zadolžitve, drugje pa le v spremstvu pristojnih delavcev URSZP.
Osebam, ki so upravičene do ID priponk, navedenih v
drugem odstavku tega člena, ni dovoljeno gibanje v prostorih varnostne službe.
Osebam, ki ravnajo v nasprotju z določili tega člena, se
ID priponka takoj odvzame.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
(obveznost zamenjave)
Vsi delavci URSZP, ki nosijo ID priponke, so dolžni
priponke zamenjati z novimi do 15. junija 1998.

Priloga
Vsebina in oblika ID priponke

1874.

Pravilnik o merilih za razvrščanje bolnišnic

Na podlagi 26. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) izdaja minister za
zdravstvo

PRAVILNIK
o merilih za razvrščanje bolnišnic
1. člen
Ta pravilnik določa merila, na podlagi katerih se razvrščajo bolnišnice v Sloveniji glede na svojo dejavnost in so
podlaga za sklepanje dogovora o programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja iz 63. člena zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98).
2. člen
Bolnišnice izvajajo specialistično ambulantno dejavnost
in specialistično bolnišnično dejavnost.

Uradni list Republike Slovenije
Specialistična ambulantna dejavnost je nadaljevanje oziroma dopolnitev osnovne zdravstvene dejavnosti ter obsega
poglobljeno diagnostiko, zdravljenje bolezni ali bolezenskih
stanj ter izvajanje ambulantne rehabilitacije.
Specialistična bolnišnična dejavnost obsega poglobljeno diagnostiko, zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo,
zdravstveno nego, nastanitev in prehrano.
Bolnišnica mora imeti poleg enot, ki jih določa drugi
odstavek 15. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, organizirano tudi najmanj enoto za opravljanje ene neoperativne in
ene operativne stroke, vključno z diagnostičnimi dejavnostmi, ki omogočajo izvajanje teh dejavnosti.
Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za specialistične bolnišnice na področju psihiatrije.
3. člen
Splošna bolnišnica opravlja praviloma svojo dejavnost
za bolnike iz določene regije, specialne bolnišnice pa opravljajo svojo dejavnost praviloma za bolnike iz več regij oziroma za bolnike iz celotne države.
Izjemoma lahko splošna bolnišnica opravlja svojo dejavnost za regijsko neomejen krog bolnikov, pri čemer pa
mora določen del dejavnosti, dogovorjen z regijsko splošno
bolnišnico, opravljati za bolnike iz določene regije (posebna
bolnišnica).
4. člen
Bolnišnice in klinični oddelki posameznih bolnišnic, ki
poleg sekundarne dejavnosti opravljajo tudi terciarno
zdravstveno dejavnost, jo opravljajo za področje celotne
države.
Bolnišnice in klinični oddelki iz prejšnjega odstavka
morajo izpolnjevati pogoje, določene s pravilnikom o pogojih za pridobitev naziva klinika oziroma klinični inštitut (Uradni
list RS, št. 7/95 in 54/96).
5. člen
Terciarna zdravstvena dejavnost v Sloveniji obsega največ 15 odstotkov celotne bolnišnične dejavnosti v državi,
njeno konkretno razporeditev na posamezne bolnišnice pa
določi minister za zdravstvo v skladu z drugim odstavkom
17. člena zakona o zdravstveni dejavnosti.
6. člen
Splošna bolnišnica mora razvijati in izvajati dejavnosti
vseh medicinskih strok, ki jih prebivalci določene regije
potrebujejo na sekundarni ravni, pri čemer pa te dejavnosti
obsegajo najmanj splošno internistično, kirurško in pediatrično specialistično ali ginekološko dejavnost. Dodatne specialistične dejavnosti lahko na predlog bolnišnice določi
razširjeni strokovni kolegij posamezne stroke, potrditi pa jih
mora Zdravstveni svet Republike Slovenije. V posamezni
regiji je lahko le ena splošna bolnišnica.
V predlogu iz prejšnjega odstavka mora bolnišnica utemeljiti strokovne, kadrovske, tehnične in druge pogoje, ki jih
izpolnjujejo za izvajanje dodatnih specialističnih dejavnosti.
7. člen
Seznam storitev, ki jih izvaja splošna bolnišnica, določi
Zdravstveni svet Republike Slovenije na predlog pristojnega
razširjenega strokovnega kolegija. Pri pripravi predloga mora razširjeni strokovni kolegij upoštevati najmanjši še sprejemljivi obseg posameznih storitev, pri čemer mora upoštevati tudi vse strokovne in ekonomske razloge za opravljanje
dogovorjenih storitev v določeni bolnišnici.
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8. člen
Specialna bolnišnica mora razvijati najmanj eno od specialnih dejavnosti, pri razvijanju drugih medicinskih strok pa
se povezuje s splošno bolnišnico na svojem področju.
Specialna bolnišnica mora zagotavljati storitve s področja urgentne in intenzivne medicine najmanj v obsegu, ki
ga določi pristojni razširjeni strokovni kolegij.
9. člen
Specialna bolnišnica lahko izvaja svojo dejavnost na
sekundarni ravni za potrebe bolnikov iz ene ali več regij.
Specialna bolnišnica mora zagotavljati storitve s področja urgentne in intenzivne medicine najmanj v obsegu, ki
ga določi pristojni razširjeni strokovni kolegij.
Specialna bolnišnica se lahko ustanovi kot samostojen
zavod, lahko pa se organizira tudi kot organizacijska enota
splošne bolnišnice.
10. člen
Bolnišnice iz 2. člena tega pravilnika morajo imeti v
posameznem oddelku najmanj 30 postelj, bolnišnice iz 3.
člena najmanj 25 postelj in bolnišnice iz 4. člena tega pravilnika najmanj 20 postelj.
11. člen
Vse bolnišnice morajo zagotoviti stalno dostopnost
zdravstvenih storitev, zato v ta namen organizirajo dežurno
službo, ki lahko traja največ 16 ur dnevno, razen ob sobotah
in nedeljah, ko traja 24 ur. V dejavnostih, ki ne zahtevajo
stalne prisotnosti zdravstvenih delavcev, organizirajo bolnišnice stalno pripravljenost, ki traja od ponedeljka do petka
16 ur dnevno, ob sobotah in nedeljah pa 24 ur.
12. člen
Minister za zdravstvo podrobneje določi sestavo dežurnih ekip in ekip oziroma zdravstvenih delavcev, ki so v pripravljenosti v posamezni bolnišnici.
13. člen
Razvrstitev bolnišnic po tem pravilniku opravi minister
za zdravstvo na predlog Zdravstvenega sveta Republike Slovenije v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50-33/98
Ljubljana, dne 18. maja 1998.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

1875.

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o kakovosti
zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega
mesa

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni
list RS, št. 1/95), v zvezi s 7. členom zakona o organizaciji
in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/74
in 47/97) ter 99. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o dopolnitvah pravilnika o kakovosti zaklanih
prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa
1. člen
Za sedanjim petim odstavkom 25. člena pravilnika o
kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa
(Uradni list RS, št. 68/95, 53/96 in 71/97) se doda nov
šesti odstavek, ki se glasi:
“Cena storitev iz tega člena in 26. člena pravilnika je
odvisna od števila zaklanih prašičev v klavnici na mesec ter
je določena v prilogi 6 k pravilniku, ki je kot njegov sestavni
del objavljena skupaj z njim.“
Sedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
2. člen
Za prilogo 5 se doda priloga 6, ki se glasi:
“Cena storitev iz 25. in 26. člena
Priloga 6
Štev. zakl.
praš./mesec

do 1000
1001–2000
2001–3000
3001–4000
4001–5000
nad 5000

Neto sit/prašiča
po 25. členu

Neto sit/prašiča
po 26. členu

Neto cena
storitve

122
97
85
81
73
65

18
15
13
12
11
10

140
112
98
93
84
75“.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 305-029/98
Ljubljana, dne 5. maja 1998.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

USTAVNO SODIŠČE
1876.

Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča RS
in odločb upravnih organov in o vrnitvi zadeve v
novo odločanje ter o razveljavitvi nekaterih
besed v 23. členu zakona o zaposlovanju tujcev

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi I. S. iz L. na seji dne 7. maja 1998

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št.
U 1294/93 z dne 20. 7. 1994, odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 073-038/93 z dne 10. 6.
1993 in odločba Republiškega zavoda za zaposlovanje,
Enota Ljubljana, št. 04 24404583 z dne 7. 10. 1992 se
odpravijo in se zadeva vrne pristojnemu organu prve stopnje
v ponovno odločanje.
2. V 23. členu zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni
list RS, št. 33/92) se razveljavijo:

– besede: “za nedoločen čas“ v prvi alinei prvega odstavka in v drugem odstavku za besedami: “v delovnem
razmerju“;
– druga alinea prvega odstavka.

Obrazložitev
A)
1. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je zavrnilo tožbo, ki jo je vložil pritožnik zoper dokončno odločitev, sprejeto v postopku za izdajo osebnega delovnega dovoljenja za
nedoločen čas. Sodba in odločbe so bile sprejete na podlagi stališča, da pritožnik lahko pridobi le osebno delovno
dovoljenje za določen čas, ker je bil, kot to določa 23. člen
v prehodnih določbah, na dan uveljavitve zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) v delovnem razmerju
za določen čas.
2. Pritožnik med drugim navaja, da se je v Sloveniji
zaposlil leta 1964 kot vajenec pri gradbenem podjetju in da
je pri tem podjetju delal do leta 1991, ko je postal tehnološki presežek in bil napoten na Republiški zavod za zaposlovanje, kjer mu je bilo priznano denarno nadomestilo med
brezposelnostjo za dobo najdlje 24 mesecev. Dne 15. 6.
1992 je sklenil delovno razmerje za določen čas pri drugem
gradbenem podjetju, kjer ga je tudi zatekla uveljavitev zakona. Ker je celotno delovno dobo, ki je daljša od dvajset let,
dosegel v Sloveniji, meni, da mu gre osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas in zato prosi ustavno sodišče za
zaščito pravic.
3. Ustavno pritožbo, ki jo je pritožnik vložil po
82. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je ustavno sodišče potem,
ko so se na podlagi četrtega odstavka 55. člena ZUstS za
to izrekli trije sodniki, s sklepom z dne 6. 2. 1997 sprejelo v
obravnavo. V postopku obravnavanja ustavne pritožbe pa je
na podlagi drugega odstavka 59. člena v zvezi s 30. členom
ZUstS začelo še postopek za oceno ustavnosti določbe
zakona o zaposlovanju tujcev, na kateri temelji izpodbijana
sodba. Državni zbor je bil o navedenem sklepu obveščen in
pozvan, naj sporoči svoje stališče glede 23. člena zakona o
zaposlovanju tujcev, vendar na poziv ni odgovoril. Tudi vrhovno sodišče na vloženo ustavno pritožbo ni odgovorilo.
B)
4. Zakon o zaposlovanju tujcev, ki je v letu 1992 nadomestil zakon o pogojih za sklenitev delovnega razmerja s
tujimi državljani (Uradni list SFRJ, št. 11/78 in 64/89), je v
prehodnih določbah posebej uredil pogoje za pridobivanje
osebnega delovnega dovoljenja za državljane nekdanje
SFRJ oziroma državljane drugih republik nekdanje SFRJ.
Pogoji izhajajo predvsem iz vrste sklenitve in dolžine trajanja
delovnega razmerja. Takšna ureditev je bila sprejeta na podlagi predloga obravnavanega zakona. Predlagatelj zakona je
v obrazložitvi, objavljeni v Poročevalcu številka 9 iz leta
1992, navedel, da so spremembe oziroma dopolnitve prehodnih določb (v primerjavi z besedilom osnutka zakona)
predvsem posledica pripomb, danih na sejah delovnih teles
in zborov Skupščine RS. “Predlagano je razlikovanje med
tistimi državljani SFRJ oziroma drugih republik nekdanje
SFRJ, ki v Republiki Sloveniji delajo že dlje časa, in med
tistimi, ki pri nas delajo le krajši čas. Prvi dobijo osebno
delovno dovoljenje za nedoločen čas, drugi pa le za čas
enega leta (23. člen). Za čas enega leta pridobijo osebno
delovno dovoljenje tudi dnevni delovni migranti. Prav tako
lahko dobijo osebno delovno dovoljenje tudi tisti, ki so trenutno brezposelni, če so bili pred tem v delovnem razmerju
v Republiki Sloveniji in so izgubili delo brez svoje volje ali
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krivde, vendar pa glede na gostoto svoje minule delovne
dobe prejemajo denarno nadomestilo ali denarno pomoč
pri Republiškem zavodu za zaposlovanje.“ Nekateri predlagatelji amandmajev k tako spremenjeni določbi so si prizadevali ohraniti enotno ureditev, kot je bila predvidena v besedilu osnutka zakona, torej brez delitve tu obravnavanih
oseb na dve skupini, drugi pa so zahtevali še daljši čas dela
v Sloveniji, torej še ostrejše pogoje za pridobitev osebnega
delovnega dovoljenja za nedoločen čas. Razprava v zborih
republiške skupščine je tekla le v smeri utemeljevanja potrebnosti pogoja večletnega dela v Sloveniji za pridobitev
delovnega dovoljenja za nedoločen čas, ne pa tudi o potrebnosti uvedbe dodatnega pogoja delovnega razmerja,
sklenjenega za nedoločen čas.
5. Razlikovanje med delavci, ki so dosegli zahtevana
leta dela v delovnih razmerjih, sklenjenih za določen čas, in
v delovnih razmerjih, sklenjenih za nedoločen čas (oziroma
jih je zakon ob izpolnjenih delovnih letih zatekel v času
prejemanja denarnih prejemkov v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti), torej niti v
obrazložitvi predloga zakona niti v razpravah v zborih skupščine ni bilo posebej deležno pozornosti. Tehtanje razlikovanja
delavcev po kriteriju zatečenega delovnega razmerja za določen ali nedoločen čas pa bi bilo nujno potrebno, ker bi se
morala izkazati utemeljenost razlikovanja znotraj dejanskega
stanja, ki se je razlikovalo le po obliki sklenjenega delovnega razmerja, ne pa tudi po pravicah in obveznostih.
6. Po ureditvi iz tretjega odstavka 12. člena zakona o
temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ,
št. 60/89, 42/90 in Uradni list RS, št. 4/91) ima delavec,
ki je sklenil delovno razmerje za določen čas, vse pravice,
obveznosti in odgovornosti, kot jih imajo delavci, ki so sklenili delovno razmerje za nedoločen čas. Temu načelu sledi
na primer tudi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96), ki z
8. členom v obvezno zavarovanje vključuje vse delavce,
zaposlene v Sloveniji, in kot okoliščino pri ugotavljanju pokojninske dobe upošteva čas, prebit v obveznem zavarovanju s polnim delovnim časom (204. člen), ne da bi se oziral
na to, ali je bil polni delovni čas dosežen v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas. Delavec, ki je sklenil
delovno razmerje za določen čas, plačuje enake prispevke
in druge dajatve (med drugimi tudi po zakonu o dohodnini –
Uradni list RS, št. 71/93). Zakon o zaposlovanju tujcev
pojmoma zaposlitve za določen čas in zaposlitve za nedoločen čas ni določil posebnih oziroma drugačnih lastnosti,
veljavnih za okvir svojega ureditvenega področja.
7. Sledeč poteku oblikovanja 23. člena obravnavanega zakona je mogoče sklepati, da je namen tega člena
delitev tu zajetih oseb v dve skupini, od katerih tista z daljšo
v Sloveniji doseženo delovno dobo lahko dobi delovno dovoljenje za nedoločen čas. O tem, ali je dolžina tega obdobja določena skladno z načelom enakosti pred zakonom, se
ustavno sodišče ne izreka, ker to za odločitev v obravnavani
zadevi ni potrebno. Potreben pa je bil preizkus, ali določitev
delitve delavcev po kriteriju zatečenega delovnega razmerja
za določen ali nedoločen čas ne pomeni nedopustnega
posega.
8. Splošno načelo enakosti pred zakonom terja, da
zakonodajalčeva rešitev ni samovoljna. Poseg v načelo enakosti ni samovoljen, kadar zanj obstaja razumen razlog, izhajajoč iz narave urejane stvari. Zato je bila v obravnavanem
primeru potrebna ocena, ali je razlikovanje med osebami iz
obravnavanega člena glede na na to, ali so bile na dan
uveljavitve zakona v delovnem razmerju za določen čas ali
za nedoločen čas, razumno oziroma stvarno (glede na naravo tu urejanih razmerij) povezano z legitimnim državnim inte-

Št.

43 / 5. 6. 1998 / Stran 3093

resom, da se posebej uredi prehod od dotedanjega načina
zaposlovanja tu zajetih oseb na način zaposlovanja po tem
zakonu. Ob upoštevanju dejstva, da delovna doba po vseh
omenjenih predpisih delavcu teče enako, če je zaposlen za
nedoločen čas ali če je zaposlen za določen čas, določitev
obravnavanega pogoja ni v razumni in stvarni zvezi z zasledovanim ciljem 23. člena. Določitev pogoja delovnega razmerja za določen oziroma nedoločen čas na način, kot je ta
vključen v obravnavani člen, zato pomeni nedopusten poseg in ni v skladu z načelom enakosti pred zakonom (drugi
ostavek 14. člena ustave).
9. V konkretnem primeru je vrhovno sodišče odločilo o
(ne)izpolnjevanju pogoja za izdajo osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas na podlagi zakonske določbe, ki
jo je ustavno sodišče sedaj kot neustavno razveljavilo. Zato
je bilo treba izpodbijane posamične akte odpraviti in omogočiti, da se na podlagi spremenjene pravne podlage v
zadevi ponovno odloči.
C)
10. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter
sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter
Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc
Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo v prvi točki soglasno, v drugi točki pa s
sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ude,
ki je dal odklonilno ločeno mnenje. Sodnik Jambrek je dal
pritrdilno ločeno mnenje. Sodnik Šturm je napovedal pritrdilno ločeno mnenje.
Št. 40/93-12
Ljubljana, dne 7. maja 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

1877.

Odločba o razveljavitvi 9. točke 1. člena in tarife
št. 9 odloka o komunalnih taksah v Občini
Ravne-Prevalje

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem na pobudo gospodarske družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Mitja Ulčar, odvetnik v Kranju, na seji
dne 14. maja 1998

o d l o č i l o:
Točka 9 člena 1 in tarifa št. 9 odloka o komunalnih
taksah v Občini Ravne–Prevalje (Uradni list RS, št. 61/96)
se razveljavita.

Obrazložitev
1. Pobudnica navaja, da je Občina Ravne–Prevalje z
določbo 9. točke 1. člena in s tarifo št. 9 izpodbijanega
odloka predpisala komunalno takso na točilna mesta za
prodajo pogonskega goriva. Ta vrsta takse naj bi bila nezakonita, saj naj bi ne imela podlage v zakonu o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 ter Uradni
list RS, št. 18/91 – v nadaljevanju: ZKT). ZKT naj bi namreč
določal, da smejo občine predpisati komunalne takse le za
dejavnosti oziroma predmete, ki jih zakon izčrpno našteva.
ZKT pa ne predvideva takse na točilna mesta za prodajo
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pogonskega goriva. Pobudnica je predlagala tudi začasno
zadržanje izpodbijanih določb, saj naj bi njihovo izvajanje
(45.000 SIT mesečne takse za točilno mesto – tarifna številka 5) prinašalo hude finančne posledice.
2. Občinski svet občine Ravne–Prevalje je v odgovoru
na pobudo navedel, da je izpodbijani odlok glede na prej
veljavnega v resnici uvedel nove taksne predmete. Zgled za
to naj bi bile nekatere druge – predvsem obmejne – občine,
ki naj bi imele z bencinskimi servisi podobno situacijo in ki
so zato uvedle komunalno takso za točilna mesta goriva.
Tuji državljani naj bi namreč zaradi nižjih cen goriva pri nas
množično prihajali na obmejne črpalke, s tem pa povzročali
večjo komunalno obremenitev teh krajev. Takšna naj bi bila
tudi bencinska servisa Petrola na Prevaljah in na Ravnah.
Večja komunalna obremenjenost naj bi se kazala v večjem
onesnaženju kraja, večji količini komunalnih odpadkov in v
izjemni prometni obremenitvi kraja. Od takšnega stanja naj
bi imel dobiček le lastnik črpalk, to je družba Petrol, prizadeti kraji pa le negativne posledice.
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo ter v skladu s
četrtim odstavkom 26. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami. Dejansko stanje v zadevi je
namreč pojasnjeno, nasprotni udeleženec pa se je o zadevi
izjavil.
4. Ustava v 147. členu določa, da lokalne skupnosti
predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Možnost občinskega predpisovanja komunalne takse omogoča ZKT. Občine pri predpisovanju komunalnih taks torej ne smejo prekoračiti pogojev, ki jih ZKT
za njihovo predpisovanje postavlja. Ta predpis v
2. členu določa, da se komunalne takse plačujejo za uporabo predmetov in storitev, ki jih v tarifi komunalnih taks določi
občinski svet. Pri tem ZKT občinsko predpisovanje komunalnih taks omejuje v dveh smereh. Kot prvo na splošno določa,
da se komunalne takse ne morejo odmerjati po vrednosti
predmeta, po dejanskem prometu ali po dejanskem dohodku
(3. člen), zatem pa v 4. členu navaja predmete oziroma storitve, za katere občina komunalne takse lahko predpiše. Gre
za glasbene avtomate v javnih lokalih (prva alinea), uporabo
javnega pločnika pred poslovnimi prostori (druga alinea), igralna sredstva v javnih lokalih (tretja alinea), reklamne napise,
objave in razglase, pritrjene na javnih mestih (peta alinea),
sporočila, objave in razglase po lokalnih ozvočevalnih postajah (šesta alinea), vitrine za razstavljanje blaga zunaj poslovne
stavbe (sedma alinea), uporabo prostora za parkiranje avtomobilov, ki ga določi občina in zanj organizira čuvanje vozil
(osma alinea), uporabo javnega prostora za parkiranje in druge začasne namene (deveta alinea) in uporabo trgov in drugih
prostorov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav itn.
(deseta alinea 4. člena ZKT).
5. Člen 4 ZKT nikjer ne govori, da smejo občine predpisovati komunalne takse za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva. Izpodbijani predpis v tem delu torej obdavčuje povsem druge predmete, kot jih določa ZKT, in s
tem močno presega okvir in pogoje, ki jih ta za predpisovanje komunalnih taks postavlja (glej o zelo podobnem primeru odločbo ustavnega sodišča št. U-I- 269/97, Uradni list
RS, št. 33/98). Najbrž bi pri posamezni bencinski črpalki
res lahko našli katerega od navedenih predmetov ali storitev, ki se lahko taksirajo po ZKT, vendar pa bi morala občina v tem primeru takso predpisati prav za ta predmet oziroma storitev in jo tudi odmerjati prav od teh predmetov (vitrin,
reklamnih napisov ipd.). Pri tem ni pomembno, kakšni nagibi so vodili občino pri predpisovanju takse na točilna mesta.
Komunalna taksa po ZKT ni finančni instrument za omejevanje obremenjevanja okolja oziroma za poplačilo stroškov
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obremenjevanja okolja. Ustavno sodišče je zato izpodbijani
določbi razveljavilo.
6. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Lovro Šturm in sodnici ter sodniki: dr. Miroslava Geč–
Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam–Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-297/97-6
Ljubljana, dne 26. maja 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

SODNI SVET
1878.

Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 117. seji dne
14. 5. 1998 sprejel

SKLEP
Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv
sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:
namestnika predstojnice Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) pošljejo na naslov: Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639 v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
1879.

Sklepi o imenovanju volilnih komisij
referendumskih območij

Na podlagi prvega odstavka 20. člena zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
(Uradni list RS, št. 44/96) in sklepa 19. seje Republiške
volilne komisije, ki je bila 24. aprila 1998, izdajam

SKLEPE
o imenovanju volilnih komisij referendumskih
območij
1. V volilno komisijo referendumskega območja, ki naj
bi se izločilo iz občine Destrnik-Trnovska vas v novo občino
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, se imenujejo:
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za predsednika:
Marija FAJT, roj. 1936
Orešje 127, 2250 Ptuj
za namestnika predsednika:
Metod GRAH, roj. 1959
Maistrova 13, 2250 Ptuj
za člana:
Božena ČAKOVIČ, roj. 1941
Vičava 84, 2250 Ptuj
za namestnika člana:
Irena LETONJA, roj. 1962
Krempljeva 8, 2250 Ptuj
za člana:
Emil MESARIČ, roj. 1960
Panonska 4, 2250 Ptuj
za člana:
Edvard KOZEL, roj. 1934
CMD 7, 2250 Ptuj
Sedež volilne komisije je Slomškova 10, 2250 Ptuj.
2. V volilno komisijo referendumskega območja, ki naj
bi se izločilo iz občine Videm v novo občino Podlehnik, se
imenujejo:
za predsednika:
Biserka ROJIC, roj. 1954
Štuki 7 b, 2250 Ptuj
za namestnika predsednika:
Marija KRAJNC, roj. 1961
Osojnikova 22, 2250 Ptuj
za člana:
Alojz POŽGAN, roj. 1964
Kungota pri Ptuju 9, 2325 Kidričevo
za namestnika člana:
Marjan PILINGER, roj. 1958
Draženska 14 f, 2251 Ptuj
za člana:
Jožef MEŠKO, roj. 1950
Volkmerjeva 5, 2250 Ptuj
za namestnika člana:
Vladimir ARACKI, roj. 1946
Cankarjeva 3, 2250 Ptuj
za člana:
Anton BRATUŠEK, roj. 1956
Cirkulane 44, 2282 Cirkulane
za namestnika člana:
Milorad PAVLOVIČ, roj. 1938
Videm pri Ptuju 13 b, 2284 Videm pri Ptuju
Sedež volilne komisije je Prešernova 29, 2250 Ptuj.
3. V volilno komisijo referendumskega območja, ki naj
bi se izločilo iz občine Majšperk v novo občino Žetale, se
imenujejo:
za predsednika:
Albina HRNEC-PEČNIK, roj. 1962
Kajuhova 11, 2325 Kidričevo
za namestnika predsednika:
Stanislav KLEMENČIČ, roj. 1953
Ul. Jožefe Lacko 35, 2250 Ptuj
za člana:
Ivan JURKOVIČ, roj. 1942
Vodova 11, 2250 Ptuj
za namestnika člana:
Milan MASTEN, roj. 1942
Spolenakova 18, 2250 Ptuj
za člana:
Franc PREMUŽIČ, roj. 1944
Na postajo 1, 2250 Ptuj
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za namestnika člana:
Hinko TOVORNIK, roj. 1948
Črtkova 4, 2250 Ptuj
za člana:
Terezija MEŠKO, roj. 1954
Volkmerjeva 5, 2250 Ptuj
za namestnika člana:
Valter PLIBERŠEK, roj. 1942
Rimska ploščad 5, 2250 Ptuj
Sedež volilne komisije je Slomškova 10, 2250 Ptuj.
4. V volilno komisijo referendumskega območja, ki naj
bi se izločilo iz občine Črenšovci v novo občino Velika
Polana, se imenujejo:
za predsednika:
Karin ŠČAP GUBIČ, roj. 1968
Kidričeva 2, 9220 Lendava
za namestnika predsednika:
Andrej BENKOVIČ, roj. 1972
Bogojina 77/c, 9222 Bogojina
za člana:
Stanko SOBOČAN, roj. 1954
Žižki 74, 9232 Črenšovci
za namestnika člana:
Jože MAGDIČ, roj. 1961
Renkovci 155, 9224 Turnišče
za člana:
Marjan KARDINAR, roj. 1957
Dobrovnik 60, 9223 Dobrovnik
za namestnika člana:
Štefan VINČEC, roj. 1957
Obrtniška 10, 9224 Turnišče
za člana:
Jože VIDIČ, roj. 1936
Kidričeva 31, 9220 Lendava
za namestnika člana:
Gabriela SOBOČAN, roj. 1972
Dolga vas 144/d, 9220 Lendava
Sedež volilne komisije je Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava.
5. V volilno komisijo referendumskega območja, ki obsega del občine Domžale, ki naj bi se izločil iz občine
domžale v novo občino Trzin, se imenujejo:
za predsednika:
Peter GOLOB, roj. 1964
Ceneta Štuparja 3, Ljubljana Črnuče
za namestnika predsednika:
Urša ILIČ VIDERGAR, roj. 1965
Pot pod hribom 10, 1230 Domžale
za člana:
Stane VRHOVEC, roj. 1921
Prešernova 32, 1230 Domžale
za namestnika člana:
Jože CUZAK, roj. 1947
Depala vas 24, 1230 Domžale
za člana:
Milan PIRMAN, roj. 1966
Podrečje 46, 1230 Domžale, Vir
za namestnika člana:
Milan PREŠEREN, roj. 1927
Prešernova 49, 1236 Trzin
za člana:
Marija KAVKA, roj. 1946
Miklošičeva 1 b, 1230 Domžale
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za namestnika člana:
Franc TEKAVEC, roj. 1946
Habatova 7 A, 1236 Trzin
Sedež volilne komisije je Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

6. V volilno komisijo referendumskega območja, ki obsega del občine Šentjur pri Celju, ki naj bi se izločil v novo
občino Dobje, se imenujejo:
za predsednika:
Pavla ŽMAHAR, roj. 1940
Ul. talcev 15, 3230 Šentjur
za namestnika predsednika:
Bogomir BRLOŽNIK, roj. 1967
Na Lipico 1, 3230 Šentjur
za člana:
Stanislav ZATLER, roj. 1944
Hotunje 5, 3232 Ponikva
za namestnika člana:
Majda KOP, roj. 1958
Poljska ul. 14, 3230 Šentjur
za člana:
Anton KREBS, roj. 1938
Ul. Miloša Zidanška 10/a, 3230 Šentjur
za namestnika člana:
Martina LUBEJ, roj. 1965
Ul. Franja Malgaja 44, 3230 Šentjur
za člana:
Janez ŠKOBERNE, roj. 1973
Cesta na brdo 31, 3230 Šentjur
za namestnika člana:
Irena ERJAVEC, roj. 1952
Ul. Valentina Orožna 8/c, 3230 Šentjur
Sedež volilne komisije je Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
7. V volilno komisijo referendumskega območja, ki obsega del občine Radovljica, ki naj bi se izločil v novo občino
Lipnica, se imenujejo:
za predsednika:
Terezija ZORKO, roj. 1942
Gradnikova 48, 4240 Radovljica
za namestnika predsednika:
Miroslav BIRK, roj. 1948
Gradnikova 103, 4240 Radovljica
za člana:
Alojz GAŠPERŠIČ, roj. 1939
Kropa 61, 4245 Kropa
za člana:
Dragomil ROZMAN, roj. 1948
Bevkova 36, 4240 Radovljica
za člana:
Rafael PODLOGAR, roj. 1956
Finžgarjeva 4, 4248 Lesce
za namestnika člana:
Milan POHAR, roj. 1949
Brezje 24, 4243 Brezje
Sedež volilne komisije je Gorenjska c. 18, 4240 Radovljica.
8. V volilno komisijo referendumskega območja, ki obsega del občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, ki naj bi se
izločil v novo občino Horjul, se imenujejo:
za predsednika:
Lidija NIKOLIČ,
Malči Beličeve 65, Ljubljana
za namestnika predsednika:
Maja TRATAR, roj. 1963
Rožna dolina C V/27, Ljubljana
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za člana:
Janez RAJK, roj. 1923
Koseskega 3, Ljubljana
za namestnika člana:
Robert GERŠAK, roj. 1976
Založnikova ul. 23/a, Brezovica
za člana:
Franc MALOVRH, roj. 1935
Horjulska 69, Dobrova
za namestnika člana:
Stanka RITONJA, roj. 1954
Trubarjeva 7, Ljubljana
za člana:
Anton POTOČNIK, roj. 1940
Pot na Gornje polje 10, Dobrova
za namestnika člana:
Boštjan PLANINA, roj. 1954
Prevalje 18, Preserje
Sedež volilne komisije je Trg MDB 7, 1111 Ljubljana.
9. V volilno komisijo referendumskega območja, ki obsega del občine Novo mesto, ki naj bi se izločil v novo
občino Mirna Peč, se imenujejo:
za predsednika:
Franci CVELBAR, roj. 1938
Šegova ul. 20, 8000 Novo mesto
za člana:
Franci JURŠIČ, roj. 1956
Šegova ulica 3, 8000 Novo mesto
za člana:
Branka BUKOVEC, roj. 1954
Ul. Slavka Gruma 14, 8000 Novo mesto
za člana:
Antonija HOČEVAR, roj. 1942
Postaja 32, 8216 Mirna Peč
Sedež volilne komisije je Kettejev drevored 3, Novo
mesto.
10. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega del občine Novo mesto, ki naj bi se izločil v novo
občino Šmarjeta, se imenujejo:
za predsednika:
Tomislav KOCUVAN, roj. 1951
Košenice 100, 8000 Novo mesto
za člana:
Jože VIDIC, roj. 1956
Bela Cerkev 14, 8220 Šmarješke Toplice
za člana:
Marjan JENKO, roj. 1950
Šmarjeta 34, 8220 Šmarješke Toplice
za člana:
Vladimir GAČNIK, roj. 1960
Slavka Gruma 58, 8000 Novo mesto
Sedež volilne komisije je Kettejev drevored 3, Novo
mesto.
11. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega del občine Lenart, na katerem naj bi se ustanovila
nova občina Benedikt, se imenujejo:
za predsednika:
Ivan BUKOVNIK, roj. 1952
Trg osvoboditve 15, 2230 Lenart
za namestnika predsednika:
Janez KLEPEC, roj. 1956
Sv. Trije Kralji 12/a, 2234 Benedikt
za člana:
Milan KOCUVAN, roj. 1965
Trotkova 12, 2234 Benedikt
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za člana:
Silvo PROSIČ, roj. 1956
Benedikt 3/a, 2234 Benedikt
za člana:
Franc RAJTER, roj. 1950
Benedikt 27, 2234 Benedikt
za namestnika člana:
Mirko ŠIJANEC, roj. 1940
Benedikt 98, 2234 Benedikt
Sedež volilne komisije je Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.
12. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega del občine Lenart, na katerem naj bi se ustanovila
nova občina Cerkvenjak, se imenujejo:
za predsednika:
Vinko LORENČIČ, roj. 1936
Na produ 2, 2351 Kamnica
za namestnika predsednika:
Joško ZORKO, roj. 1955
Čagona 77, 2236 Cerkvenjak
za člana:
Franc KOCUVAN, roj. 1953
Kadrenci 4, 2236 Cerkvenjak
za člana:
Vlado POLJANEC, roj. 1951
Cerkvenjak 35/a, 2236 Cerkvenjak
za člana:
Rihard ROJS, roj. 1943
Brengova 6, 2236 Cerkvenjak
za namestnika člana:
Drago PLOJ, roj. 1957
Kadrenci 8, 2236 Cerkvenjak
Sedež volilne komisije je Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.
13. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega del občine Lenart, na katerem naj bi se ustanovila
nova občina Lenart, se imenujejo:
za predsednika:
Marija GOLEŽ, roj. 1943
Rožnodolska 55, 2341 Limbuš, Pekre
za namestnika predsednika:
Jožica MAURIČ, roj. 1968
Pernica 8/d, 2231 Pernica
za člana:
Angelca BANIČ, roj. 1946
Heroja Lacka 64, 2230 Lenart
za namestnika člana:
Marija PAVLIČ, roj. 1957
Partizanska 5, 2230 Lenart
za člana:
Alojzija ZEMLJIČ, roj. 1944
Heroja Lacka 47, 2230 Lenart
za namestnika člana:
Anica GRIVEC, roj. 1951
Radehova 18, 2230 Lenart
za člana:
Maks ŠUMAN, roj. 1974
Zg. Žerjavci 26, 2230 Lenart
Sedež volilne komisije je Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.
14. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega del občine Lenart, na katerem naj bi se ustanovila
nova Sveta Ana v Slovenskih goricah, se imenujejo:
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za predsednika:
Vlado FERČEC, roj. 1956
Kragujevških žrtev 77, 2000 Maribor
za namestnika predsednika:
Danica ZEMLJIČ, roj. 1967
Žice 17, 2233 Sveta Ana
za člana:
Marinka NIKL-TROJNER, roj. 1969
Zg. Ščavnica 1, 2233 Sveta Ana
za člana:
Milan ROPERT, roj. 1965
Lokavec 6/a, 2213 Zg. Velka
za člana:
Jože HORVAT, roj. 1937
Zg. Ščavnica 101/a, 2233 Sveta Ana
za namestnika člana:
Netaša DREGANIČ, roj. 1949
Sv. Ana 27, 2233 Sveta Ana
Sedež volilne komisije je Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.
15. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega del občine Lenart, na katerem naj bi se ustanovila
nova občina Sveti Jurij, se imenujejo:
za predsednika:
Simona EMERŠIČ, roj. 1969
Ptujska 5, 2230 Lenart
za namestnika predsednika:
Mateja ŽIGART, roj. 1969
Ul. Planinčevih, 2204 Miklavž
za člana:
Franc ČRNČEC, roj. 1954
Jurovski Dol, 2223 Jurovski Dol
za člana:
Branko VERBOŠT, roj. 1957
Jurovski Dol 103, 2223 Jurovski Dol
za člana:
Jožica ANDREJČ, roj. 1952
Jurovski Dol 90, 2223 Jurovski Dol
za namestnika člana:
Jelica SAGADIN, roj. 1968
Sp. Gasteraj 51, 2204 Miklavž
Sedež volilne komisije je Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.
16. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega del občine Lenart, na katerem naj bi se ustanovila
nova občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, se imenujejo:
za predsednika:
Jožef KRANER, roj. 1958
Zg. Senarska 39, 2235 Sv. Trojica
za namestnika predsednika:
Dragica KRAMBERGER, roj. 1960
Gočova 55, 2235 Sv. Trojica
za člana:
Ivanka DIVJAK, roj. 1956
Ruška 9, 2000 Maribor
za člana:
Peter LEOPOLD, roj. 1946
Zg. Senarska 41/a, 2235 Sv. Trojica
za člana:
Miroslav MAUKO, roj. 1974
Zg. Porčič 51, 2235 Sv. Trojica
za namestnika člana:
Kamilo KIRBIŠ, roj. 1944
Trojiški trg 3, 2235 Sv. Trojica
Sedež volilne komisije je Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.
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17. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega del občine Lenart, na katerem naj bi se ustanovila
nova občina Volčina, se imenujejo:
za predsednika:
Elizabeta KRAJNC, roj. 1942
Cankarjeva 14, 2230 Lenart
za namestnika predsednika:
Martin ČUČEK, roj. 1955
Zg. Voličina 135, 2232 Voličina
za člana:
Venčeslav ZRIM, roj. 1955
Črmljenšak 32, 2232 Voličina
za člana:
Anton GOZNIK, roj. 1965
Rogoznica 3, 2232 Voličina
za člana:
Darja ORNIK, roj. 1963
Sp. Voličina 112/a, 2232 Voličina
za namestnika člana:
Slavica VOGRIN, roj. 1945
Sp. Voličina 86/b, 2232 Voličina
Sedež volilne komisije je Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.
18. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega občino Nazarje, h kateri naj bi se priključil del občine Mozirje, se imenujejo:
za predsednika:
Terezija PLAZNIK, roj. 1951
Ljubija 127, 3330 Mozirje
za namestnika predsednika:
Rudi HRAMEC, roj. 1955
Praprotnikova 1, 3330 Mozirje
za člana:
Anton BITENC, roj. 1932
Cvetlična ul. 8, 3331 Nazarje
za namestnika člana:
Milena CIGALE, roj. 1966
Savinjska 14, 3331 Nazarje
za člana:
Jure ZAKRAJŠEK, roj. 1959
Šmartno ob Dreti 15, 3341 Šmarje
za namestnika člana:
Bojana HREN, roj. 1964
Kokarje 23, 3331 Nazarje
za člana:
Igor SOLAR, roj. 1964
Zadrečka c. 21, 3331 Nazarje
za namestnika člana:
Irena ŠINKOVEC, roj. 1965
Dobletina 9, 3331 Nazarje
Sedež volilne komisije je Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
19. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega del občine Jesenice, ki naj bi se izločil v novo
občino Žirovnica, se imenujejo:
za predsednika:
Maja KOSTANJŠEK, roj. 1954
Jelovška 11/a, Radovljica
za namestnika predsednika:
Simona FERJAN, roj. 1953
Moste 22, Žirovnica
za člana:
Vitomir PRETNAR, roj. 1953
Smokuč 75, Žirovnica
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za namestnika člana:
Majda ZUPAN, roj. 1956
Zabreznica 17, Žirovnica
za člana:
Jakob MEDJA, roj. 1928
Cesta Maršala Tita 1/a, Jesenice
za namestnika člana:
Milan ŠULC, roj. 1951
Cesta Maršala Tita 96, Jesenice
za člana:
Karmen HRIBLJAN, roj. 1964
Hrušica 7a/d, Jesenice
za namestnika člana:
Asna STOŠIČ, roj. 1960
Cesta Talcev 7/b, Jesenice
Sedež volilne komisije je Cesta Maršala Tita 78, Jesenice.
20. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega občino Destrnik-Trnovska vas za spremembo sedeža občine, se imenujejo:
za predsednika:
Milena VAJDA, roj. 1955
Orešje 124, 2250 Ptuj
za namestnika predsednika:
Martin GRAJ, roj. 1949
Vintarovci 43 a, 2253 Destrnik
za člana:
Jože TOMAŽIČ, roj. 1934
Nova vas pri Ptuju 86, 2250 Ptuj
za namestnika člana:
Alojz ANŽEL, roj. 1962
Placar 43, 2253 Destrnik
za člana:
Vekoslav ČAGRAN, roj. 1958
Tibolci 22, 2272 Gorišnica
za namestnika člana:
Branko HORVAT, roj. 1957
Juršinci 19 a, 2256 Juršinci
za člana:
Boris TUMPEJ, roj. 1967
Zoisova pot 13, 2250 Ptuj
za namestnika člana:
Darko BRIŠKI, roj. 1966
Slekovčeva 5, 2250 Ptuj
Sedež volilne komisije je Slomškova 10, 2250 Ptuj.
21. V volilno komisijo referendumskega območja, ki
obsega del občine Mozirje, ki naj bi se priključil k občini
Nazarje in obsega naselje Prihova, se imenujejo:
za predsednika:
Janja PORT, roj. 1964
Brezje 42, Mozirje
za namestnika predsednika:
Vida PETRIN, roj. 1957
Loke 19, Ljubno
za člana:
Venčeslav ŽAGAR, roj. 1940
Loke 26 a, Mozirje
za namestnika člana:
Gorazd VENEK, roj. 1969
Aškerčeva 40, Mozirje
za člana:
Marija MUTEC, roj. 1943
Praprotnikova 19, Mozirje
za namestnika člana:
Marija VISOČNIK-MELAVC, roj. 1958
Šentjanž 29, Rečica
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za člana:
Mija SLAPNIK, roj. 1950
Varpolje 46, Rečica
za namestnika člana:
Jože TLAKER, roj. 1949
Varpolje 25 a, Rečica
Sedež volilne komisije je Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
Št. 3-5/96-III
Ljubljana, dne 21. maja 1998.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
razvrstitvi zdravil na liste

Registrirano ime
ANGAL S pršilo 30ml
ARICEPT f-tbl 28X5mg
ARICEPT f-tbl 28X10mg
ATROVENT sol 20ml (261mcg/ml)
ATROVENT aer 300 inh. (0,021mg/inh)
CILAZIL TABLETE 30X0,5mg
CILAZIL TABLETE 30X1mg
CILAZIL TABLETE 30X2,5mg
CILAZIL TABLETE 30X5mg
CODEINI PHOSPHATIS tbl 10X0,3g
CONCOR 5 f-tbl 30X5mg
CONCOR 10 f-tbl 30X10mg
DAIVONEX ung 30g
DAIVONEX ung 100g
DIFLAZON caps 1X150mg
DIFLAZON caps 7X200mg
DIFLAZON caps 20X200mg
DIFLAZON caps 7X50mg
DIFLAZON caps 28X100mg
DIHYDERGOT nasal spray 4mg/1ml
DIPROSALIC sol 100ml
DIPROSALIC ung 50g
DISOPYRAMIDE caps 50X100mg
ELOCOM cr 50g (1mg/g)
EXELON caps 28X0,5mg
EXELON caps 28X1mg
EXELON caps 28X1,5mg
EXELON caps 28X3mg
EXELON caps 28X4,5mg
EXELON caps 28X6mg

1. člen
S tem sklepom se dopolni sklep o razvrstitvi zdravil na
liste (Uradni list RS, št. 39/96) ter sklep o spremembah in
dopolnitvah sklepa o razvrstitvi zdravil na liste (Uradni list
RS, št. 70/96, 25/97, 47/97, 77/97 in 15/98).

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi določil 26. in 100. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) in pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95,
39/96, 70/96, 47/97 in 3/98 – prečiščeno besedilo) je
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
na 10. seji, dne 19. 5. 1998 sprejel

EKZ
120
088
088
114
114
103
103
103
103
115
107
107
159
159
327
327
327
327
327
105
153
153
101
152
088
088
088
088
088
088

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi
zdravil na liste

2. člen
Dopolni in spremeni se seznam zdravil, ki so razvrščena na pozitivno listo in vmesno listo. Seznam se dopolni tudi
z zdravili, ki niso več razvrščena na nobeno od list. Spremenjen in dopolnjen seznam je kot priloga sestavni del tega
sklepa.

Anton Gašper Frantar l. r.
Predsednik
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Št. 0202/10-8/98
Ljubljana, dne 19. maja 1998.

Generično ime
klorheksidin/lidokain
donepezil
donepezil
ipratropijev bromid
ipratropijev bromid
cilazapril
cilazapril
cilazapril
cilazapril
kodein
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
kalcipotriol
kalcipotriol...
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
dihidroergotamin
betametazon/salic.k.
betametazon/salic.k.
dizopiramid
mometazon
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin

Predsednik
Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Sandi Bartol l. r.

Lista
N*
N*
N*
P
P
N*
N*
N*
N*
P
N*
N*
P
P
P
P
P
P
P
V
P
P
P
P
N*
N*
N*
N*
N*
N*

Del. šifra
000752
000876
000809
000930
000965
001872
001880
001899
001902
011371
011584
011444
099260
011363
001023
001031
001147
001317
001341
001562
001597
001627
011142
001643
011738
011770
011789
011797
011827
011894
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EKZ
152
152
152
029
029
029
043
086
167
152
152
104
104
104
135
135
070
070
086
106
025

Registrirano ime
ELOCOM sol 100ml (1mg/g)
ELOCOM ung 50g (1mg/g)
ELOCOM cr 50g (1mg/g)
FLAGYL 250 f-tbl 20x250mg
FLAGYL 500 f-tbl 14x500mg
FLAGYL vag 10x500mg
GLUCOPHAGE 850 f-tbl 100x850mg
IMIGRAN tbl 12X50mg
KETONAL cr 50g (50mg/g)
KUTERID 0,05% cr 1000g
KUTERID 0,05% ung 1000g
LIPOBAY 0,1 f-tbl 30X0,1mg
LIPOBAY 0,2 f-tbl 30X0,2mg
LIPOBAY 0,3 f-tbl 30X0,3mg
MINULET drg 21X
MINULET drg 3X21
NOZINAN 100mg f-tbl 20x100mg
NOZINAN 25mg f-tbl 20x25mg
PARACETAMOLI SUPP 10x500mg
PENTILIN ret-tbl 20X400mg
RIFATER obl-tbl 100X

025
025
102
102
102
102
087
110
114
403
087
087

RIFINAH 150 obl-tbl 84X
RIFINAH 300 obl-tbl 56X
STIMOKAL tbl 30X10mg
STIMOKAL tbl 30X20mg
STIMOKAL tbl 60X10mg
STIMOKAL tbl 60X20mg
TADOL r-tbl 30x100mg
TAFEN aer za 200 inh. (50mcg/inh)
TAFEN NASAL 200 vpih. (50mcg/vpih)
TARKA r-caps 28X
TRAMAL 150mg f-r-tbl 30x150mg
TRAMAL 200mg f-r-tbl 30x200mg
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Generično ime
mometazon
mometazon
mometazon
metronidazol
metronidazol
metronidazol
metformin
sumatriptan
ketoprofen
betametazon
betametazon
cerivastatin
cerivastatin
cerivastatin
kombinacija sustasc
kombinacija sustasc
levomepromazin
levomepromazin
paracetamol
pentoksifilin
rifampicin/izoniazid
pirazinamid
rifampicin/izoniazid
rifampicin/izoniazid
nikorandil
nikorandil
nikorandil
nikorandil
tramadol
budezonid
budezonid
verapamil/trandolapril
tramadol
tramadol

Lista
P
P
P
P
P
P
P
V
N*
N*
N*
N*
N*
N*
P
P
P
P
P
V
P

Del. šifra
001678
001694
001643
012033
012041
012068
011320
001708
011126
012130
012149
002003
002011
002046
076740
076805
012025
012017
011134
089893
002054

P
P
V
V
V
V
P
P
P
N*
P
P

002232
002240
011223
011266
011258
011304
012084
002062
002070
002259
012114
012122

Ljubljana, dne 31. marca 1998.

1881.

Aneks h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tisk in
Združenje delodajalcev Slovenije Sekcija za grafično, časopisno informativno, založniško in knjigotrško dejavnost, kot
predstavnika delodajalcev ter
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam kot predstavnik delojemalcev sklenejo

ANEKS
h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
1. člen
Prvi odstavek D točke uvodnih določb kolektivne pogodbe grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/95, 42/
95, 68/97, 1/98 in 10/98) se spremeni, tako da glasi:
“Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa in velja do
30. 4. 1998.”
2. člen
V drugih določbah kolektivna pogodba grafične dejavnosti ostane nespremenjena.
Ta aneks začne veljati z dnem podpisa dosedanjih
podpisnikov na strani predstavnikov delodajalcev in delojemalcev.

GZS – Združenje za tisk
Predsednik UO
Andrej Lesjak l. r.
GZS – Združenje za tisk
Predsednik odbora
združenja grafičarjev
Zvone Novak l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za
grafično, časopisnoinformativno, založniško in
knjigotrško dejavnost
Predsednica
Kristina Kobal l. r.
Konfederacija sindikatov
Slovenije PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register
kolektivnih pogodb z datumom 21. 5. 1998 pod zap. št.
56/5 in št. spisa 121-03-0007/95-016.
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za maj
1998

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za maj 1998
Cene življenjskih potrebščin so se maja 1998 v primerjavi z marcem 1998 povišale za 0,9%, cene na drobno pa
za 0,5%.
Št. 941-02-7/98
Ljubljana, dne 1. junija 1998.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE
BREŽICE
1883.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v
letu 1998 za območje KS Pišece

Na podlagi 31., 33., 39., 43. in 46. člena zakona o
urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), na podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
29/95) ter 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 38/95) je župan Občine Brežice dne 2. 6. 1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v
letu 1998 za območje KS Pišece
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za
območje KS Pišece.
2
Osnutek bo za dobo enega meseca v času uradnih ur
javno razgrnjen na Zavodu za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice in na sedežu KS Pišece.

3
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe k osnutku v knjigo pripomb ali pa jih posredujejo po pošti na Občino Brežice Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
V pripombi je potrebno poleg podatkov o predlagatelju
(ime, priimek, naslov) napisati še parcelno številko in katastrsko občino, na katero se nanaša pripomba.
Če gre za pripombo glede dela parcele oziroma za pripombo, ki jo je potrebno prostorsko določiti, mora predlagatelj pripombe predlog vrisati na kopijo katastrskega načrta.
Kopija katastrskega načrta z označenimi parcelami, ki
jo izda Republiška geodetska uprava OE Sevnica, izpostava
Brežice je obvezna priloga k vsaki pripombi, ki se nanaša na
parcelo in ne sme biti starejša od 6 mesecev.
4
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice organiziral javno obravnavo.
Javna obravnava bo v torek, dne 23. 6. 1998 ob 17. uri v
prostorih Krajevne skupnosti Pišece, Pišece 13, Pišece.
5
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji
dan javne razgrnitve. Pripombe naj se nanašajo na razgrnjeno gradivo. Novih dodatnih predlogov za spremembo dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območje KS Pišece ne bo mogoče upoštevati programa priprave (Uradni list RS, št. 35/97).
6
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-76/98
Brežice, dne 2. junija 1998.
Župan
Občine Brežice
Jože Avšič l. r.
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GROSUPLJE
1884.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Gospodarska cona sever

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju naselij (Uradni
list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 38. seji dne
1. 4. 1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
Gospodarska cona sever
1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Gospodarska cona sever, ki ga je izdelal Razvojni center Celje –
Planiranje, v marcu 1998.
2. člen
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor v Občini Grosuplje, Kolodvorska 2 in
v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5.
Razgrnitev bo trajala en mesec in se začne 3 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta
lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času
javne razgrnitve, pisno na sedežu KS ali na Uradu za prostor
Občine Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizirana javna razprava. O datumu javne razprave bodo občani
obveščeni naknadno na krajevno običajen način.
4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-96/97
Grosuplje, dne 1. aprila 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angela Likovič, dipl. org. l. r.

ILIRSKA BISTRICA
1885.

Program priprave za zazidalni načrt Mikoza

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 34. člena statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 39. seji dne 27. 5.
1998 sprejel
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PROGRAM PRIPRAVE
za zazidalni načrt Mikoza
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
V urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je sestavni del dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za
obdobje od 1986 do 2000 (Uradne objave, št. 30/87 in
36/90), je območje okrog t.i. Mikoze namenjeno centralnim dejavnostim. Območje je označeno z oznako C4, za
katerega je predvidena izdelava zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN).
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja ZN, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo
pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter
sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.
II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega
načrta
Koncept zazidave bo v kar največji meri upošteval obstoječo parcelacijo in možno fazno gradnjo, ki bo narejena
iz več sklopov, ki so lahko med sabo neodvisni in ne zavirajo
oziroma omejujejo izgradnjo drugega sklopa. Sam kompleks
bo z ustrezno razmestitvijo objektov in poti zaokrožen tako v
vsebinskem kot prostorskem pogledu.
Območje se bo uredilo tako, da bodo v objektih urejeni
prostori za uslužnostno-storitvene, trgovske, športno-rekreativne, zabavno prireditvene in druge poslovne dejavnosti ter
stanovanja.
Na jugozahodu meji območje na Cesto Nikole Tesle,
na jugovzhodu na Bazoviško cesto, na severnem delu pa na
Športni park Nade Žagar (parc. št. 341 k.o. Ilirska Bistrica)
in zajema naslednje parcele št. 362/1, 362/2, 366/1,
369, 370, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 in 1904, vse v
k.o. Ilirska Bistrica. Površina območja, ki se ureja z ZN
znaša 8.496 m2.
ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUNDPP)
in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) (v
nadaljevanju: navodilo).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Primorske novice, št.
30/87 in 36/90),
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– ureditveni načrt za območje »Stara sodnija« v Ilirski
Bistrici (Uradne objave Primorske novice, št. 5/87),
– odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za
Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice,
št. 17/94),
– idejno programska zasnova območja Mikoza v Ilirski
Bistrici (Atelje Villa d.o.o. Ilirska Bistrica, marec 1998),
– idejni projekt obvoznice (Urbanistični zavod Projektivni atelje Ljubljana 1969), podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in navodilom se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage (situacijski načrt in druge potrebne strokovne podlage).
III. SOGLASODAJALCI
4. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo
posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja ZN.
Soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, morajo najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge in tega programa, posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in
zato njihovo sodelovanje in soglasje pri izdelavi ZN ni potrebno.
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k
dopolnjenemu osnutku ZN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
enota Postojna, Ljubljanska 50 a, 6230 Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna,
Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine –
Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica,
5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47,
6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4,
6000 Koper,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija
za varstvo okolja in urejanje voda, izpostava Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
9. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Dunajska 48, 1535 Ljubljana,
10. Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000
Koper,
11. APEGAS, Linhartova 3/a, 1000 Ljubljana,
12. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12,
6250 Ilirska Bistrica.
Poleg zgoraj naštetih soglasodajalcev se v postopek
vključi še Športna unija Slovenije, Tabor 14, 1000 Ljubljana, Društvo upokojencev Ilirska Bistrica, Bazoviška 28 ter
Grbec Ivana in Možina Leon, Bazoviška 30, kot lastnike
oziroma uporabnike objektov, ki se nahajajo v območju za
katerega se pripravlja ZN.
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6. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek ZN morajo soglasodajalci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu
vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da
je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN
upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA
NAČRTA
7. člen
Investitor in naročnik zazidalnega načrta je SM&A
d.o.o., Koželjeva 6, Ljubljana.
ZN bo izdelal Atelje Villa d.o.o. Ilirska Bistrica. Javni
razpis za oddajo del ni potreben, ker se ZN ne bo financiral
iz občinskega proračuna.
Naloga izdelovalca ZN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu
z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogoji soglasodajalcev,
– izdelava poročila o presoji vplivov na okolje,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,
ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska
Bistrica.
V. TERMINSKI PLAN
8. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev
pogojev soglasodajalcev v 40 dneh po sprejemu programa
priprave.
2. Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 30 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časovno vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje.
3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni
razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu
gradiva.
4. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava osnutka ZN.
5. Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v
desetih dneh po preteku javne razgrnitve.
6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu,
se v desetih dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na
katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in
predlogi.
7. Na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja
soglasodajalcev.
8. Dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji
posreduje v sprejem na občinski svet.
9. Odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.
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9. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska
Bistrica.
Št. 352-22/98-231
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.

KUZMA
1886.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma

Na podlagi prvega odstavka 18. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS)
(Uradni list RS, št. 70/97) in na podlagi 23. in 135. člena
statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95), je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 15. maja 1998 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Kuzma
1. člen
V statutu Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) se
v 8. členu doda nov stavek, ki glasi: Občina ima pravico do
uporabe lastnega grba in zastave, ki se morata razlikovati od
grbov in zastav drugih lokalnih skupnosti.
2. člen
V 10. členu se v prvem odstavku besedilo “V občini so
ustanovljene naslednje krajevne skupnosti” nadomesti z naslednjim besedilom: “Na območju občine so ustanovljene
krajevne skupnosti, katerih imena in območja so določena s
tem statutom:”.
3. člen
V 11. členu se črta tretji stavek.
4. člen
V 16. členu se pod točko 6 črta druga alinea: “izvensodno poravnavo dolgov”.
5. člen
V 17. členu se črta 15. alinea: “izdajanje lokacijskih in
gradbenih dovoljenj.”
6. člen
V 23. členu besedilo v prvem stavku: “Občinski svet je
najvišji organ odločanja v občini”, nadomesti z stavkom “Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v
okviru pravic in dolžnosti občine”.
7. člen
V 42. členu se v prvem odstavku besedilo “nadzorni
odbor” nadomesti z besedilom: “Nadzorni odbor je najvišji
organ odločanja javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:”.
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8. člen
Doda se 42.a člen:
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti
poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
9. člen
Doda se 42.b člen:
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je
pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij porabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
10. člen
Doda se 42.c člen:
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet,
župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter
upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi
pristojnostmi. Nadzorni odbor v skladu s statutom občine
sprejme svoj poslovnik.
11. člen
V 43. členu se v drugem odstavku črta besedilo “na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja”.
12. člen
Doda se 43.a člen, ki se glasi:
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet.
13. člen
Črta se celotno besedilo 44. člena in se nadomesti z
naslednjim besedilom:
Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno
uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena
zakona o lokalni samoupravi. Razrešitev opravi občinski svet
na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka
mandatne dobe članov sveta.
14. člen
V 51. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del
občine (krajevne ali vaške skupnosti) ali spremeni njegovo
območje. Sprememba statuta, s katero se ukine ožji del
občine oziroma spremeni njegovo območje, lahko začne
veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine.
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15. člen
Doda se 58.a člen, ki glasi:
Statut občine lahko določi, da ožji del občine nima
sveta KS.
Če s statutom občine niso ustanovljeni ožji deli občine
ali če statut občine določi, da ožji del občine nima sveta,
lahko občinski svet ustanovi krajevne, vaške ali četrtne odbore v skladu s tretjim odstavkom 30. člena ZLS.
16. člen
Doda se 58.b člen, ki glasi:
Število članov sveta ožjega dela občine določi občinski
svet. Svet ožjega dela občine ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta ožjega dela občine.
Svet ožjega dela občine lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine.
Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah
sveta ožjega dela občine brez pravice glasovanja.
17. člen
Doda se 58.c člen, ki glasi:
Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta KS.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem. Za obveznosti ožjega dela občine subsidiarno odgovarja občina.
Če ožji del občine, ki je v skladu s statutom občine
pravna oseba, preneha obstajati ali če mu preneha pravna
subjektiviteta, njegove pravice in obveznosti preidejo na občino oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo pravne
osebe, ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih
ožjih delov občine.
18. člen
Doda se 58.d člen, ki glasi:
Krajevna skupnost se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s
plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine. Ožji del občine se ne sme zadolževati oziroma najemati kreditov. Osnovnih sredstev in ostalega drugega premoženja ne sme odtujiti brez soglasja občinskih organov. Prihodki in odhodki ožjega dela občine
morajo biti zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni
del občinskega proračuna.
19. člen
Doda se 58.e člen, ki glasi:
Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z
odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore.
Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet. Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine,
če v občini niso ustanovljeni ožji deli, pa izmed prebivalcev
posameznih območij občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjih
delov oziroma z odlokom določenih območij občine. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da ima krajevni,
vaški ali četrtni odbor pravico občinskemu svetu predlagati
odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine.
20. člen
68. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov občinske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.
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21. člen
V 69. členu se črtajo prvi trije odstavki in se nadomestijo z naslednjimi odstavki:
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske
uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
22. člen
V 70. členu se črta besedilo drugega odstavka.
23. člen
Besedilo v 71. členu se nadomesti z naslednjim besedilom:
Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi
o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni
upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika občine
določi količnik za določitev osnovne plače največ v višini, ki
ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne
enote.
24. člen
Doda se 72.a člen:
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so
po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov
občin, sprejmejo občinski sveti.
25. člen
Doda se 72.b člen:
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se
lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo
izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o upravi.
Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti
in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.
26. člen
Črta se drugi odstavek v 78. členu.
27. člen
Črtajo se prvi, drugi in tretji odstavek v 79. členu in se
nadomestijo z naslednjim besedilom: “O pritožbah zoper
posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na
podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.”
28. člen
Spremembe oziroma dopolnitve statuta pričnejo veljati
z dnem objave, uporabljajo pa se od 15. maja 1998.
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Št. 249/98
Kuzma, dne 14. maja 1998.

LENDAVA
1888.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

1887.

Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini
Kuzma za leto 1998

Odlok o proračunu Občine Lendava za leto
1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 24., 50. in 100. člena statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97)
je Občinski svet občine Lendava na 27. seji dne 20. 5.
1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Lendava za leto 1998

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) in
40. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) je
Občinski svet občine Kuzma na seji dne 22. maja 1998
sprejel

1. člen
Proračun Občine Lendava za leto 1998 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lendava, ki sta sestavni
del tega odloka.

SKLEP
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest
za kmetijske traktorje v Občini Kuzma
za leto 1998

2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo
1.255,000.000 SIT in se razporedijo za:
– delo občinskih organov
115,000.000
– socialne transferje
2,400.000
– plačila na področju družbenih
dejavnosti
346,970.000
– plačila storitev ter subvencije
in intervencije v gospodarstvu
122,330.000
– druge odhodke
159,423.000
– odhodke investicijskega značaja
455,177.000
– finančne tokove, oblikovanje rezerv
in druge obveznosti
53,700.000

1. člen
Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna
povračila – za dobo 12 mesecev za uporabo cest, glede na
moč motorja, v naslednjih višinah:
– do 18 KW
– nad 18 KW do 28 KW
– nad 28 KW do 46 KW
– nad 46 KW do 60 KW
– nad 60 KW

(do 25 KM)
(od 26 do 40 KM)
(od 41 do 63 KM)
(od 64 do 82 KM)
(nad 82 KM)

SIT
2.620
4.050
4.960
6.140
7.710

2. člen
Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbirajo krajevne skupnosti. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin so
odgovorni sveti krajevnih skupnosti.
3. člen
Sredstva pridobljena iz povračil za uporabo cest za
kmetijske traktorje so dohodek krajevnih skupnosti in se
uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v
upravljanju krajevnih skupnosti.
Vsak lastnik traktorja je dolžan v skladu z zakonom o
cestah plačati predpisano povračilo za uporabo cest. Kolikor ne plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih
predpisih.

3. člen
V stalne rezerve Občine Lendava se izloči 0,5% od
doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za
namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona
o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1998 to je 6,300.000 SIT.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo
mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

4. člen
Višina povračil se med letom usklajuje s sklepom Občinskega sveta občine Kuzma v skladu z dvigom pristojbin
za ostala motorna vozila.

5. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti odloča
župan in sicer pri plasmajih v poslovne banke brez omejitve,
pri plasmajih drugim uporabnikom pa v skladu s sklepom
odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja
Občine Lendava.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 250/98
Kuzma, dne 21. maja 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

Št. 015-03-04/98
Lendava, dne 20. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.
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Bilanca prihodkov in odhodkov
proračuna Občine Lendava za leto 1998
– v tolarjih
PRIHODKI
Plan 1998
I. Prenešeni prihodki
II. Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseb
III. Prihodki od davkov od prometa proizvodov in storitev
IV. Prihodki od davkov na premoženje
V. Prihodki od taks, povračil in denarnih kazni
VI. Prihodki od lastne dejavnosti in drugi prihodki

457,000.000
350,000.000
20,000.000
4,000.000
37,450.000
386,550.000

Skupaj prihodki proračuna

1.255,000.000

ODHODKI
Plan 1998
I. Delo občinskih organov in uprave
II. Socialni transferji
III. Plačila na področju družbenih dejavnosti
IV. Plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu
V. Drugi odhodki
VI. Odhodki investicijskega značaja
VII. Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in druge obveznosti
Skupaj odhodki proračuna

115,000.000
2,400.000
346,970.000
122,330.000
159,423.000
455,177.000
53,700.000
1.255,000.000

Posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lendava za leto 1998
PRIHODKI
Plan 1998
I. Prenešeni prihodki
1. Presežek prihodkov iz prejšnjega leta
2. Prihodki prenešeni iz republiškega proračuna za finančno izravnavo
3. Prihodki od Ministrstva za ekonomske odnose za demografsko ogrožena območja
4. Prihodki od Ministrstva za kulturo za kulturni dom Lendava
5. Prihodki od republiškega zavoda za zaposlovanje za javna dela
6. Prihodki od R Madžarske za izgradnjo Kulturnega doma v Lendavi
7. Prihodki od Ministrstva za šolstvo za dejavnost predšolske vzgoje otrok Romov
8. Prihodki od Ministrstva za kmetijstvo
II. Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseb
1. Dohodnina
III. Prihodki od davkov od prometa proizvodov in storitev
1. Davek na promet nepremičnin
IV. Prihodki od davkov na premoženje
1. Davek na dediščine in darila
2. Davek na dobitke od iger na srečo
3. Davek na premoženje
V. Prihodki od taks, povračil in denarnih kazni
1. Turistične takse
2. Posebna taksa od igralnih avtomatov
3. Prispevek za uporabo stavbnega zemljišča
4. Pristojbine za uporabo gozdnih cest
5. Prihodki od požarne takse
6. Prihodki od takse za obremenjevanje okolja
7. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
VI. Prihodki od lastne dejavnosti in drugi prihodki
1. Obresti
2. Najemnine za opravljanje špedicijskih dejavnosti
3. Prihodki od anuitet od prodanih stanovanj
4. Nadomestilo za spremembo namembnosti zemljišča
5. Mejna pristojbina
6. Participacija za prevoze otrok
7. Vračilo anuitet kreditov
8. Prihodki od računovodskih storitev
9. Prihodki od prodaje premoženja

457,000.000
5,115.847
329,000.000
15,000.000
94,646.000
5,560.813
5,000.000
1,108.536
1,568.804
350,000.000
350,000.000
20,000.000
20,000.000
4,000.000
1,000.000
2,000.000
1,000.000
37,450.000
6,000.000
4,000.000
17,000.000
70.000
2,230.000
8,000.000
150.000
386,550.000
1,000.000
4,000.000
14,000.000
160,000.000
160,000.000
6,000.000
1,500.000
2,000.000
20,000.000
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10. Najemnine za upravne prostore
11. Pristojbina za plakatiranje
12. Prispevki za oskrbnine v domovih ostarelih
13. Prihodki za obratovalne stroške v upravni zgradbi
14. Vračilo sredstev Razvojnega sklada
15. Drugi prihodki
Skupaj prihodki za razporeditev
ODHODKI
I. Delo občinskih organov in uprave
1. Delo občinskih organov in uprave
1.1. Bruto plače
1.2. Drugi osebni prejemki
1.3. Prispevki delodajalca
1.4. Materialni stroški
1.5. Sejnine
2. Sredstva za izvajanje posebnih pravic madžarske narodne skupnosti
2.1. Madžarska narodna skupnost Lendava
II. Socialni transferji
1. Subvencije najemnin
III. Plačila na področju družbenih dejavnosti
1. Kultura
1.1. Sofinanciranje Zveze kulturnih organizacij Lendava
1.2. Sofinanciranje deleža republiških programov
1.3. Sredstva za občinske programe
1.4. Sofinanciranje Knjižnice Lendava
1.5. Sofinanciranje Galerije-muzeja Lendava
1.6. Kulturna društva
2. Zdravstvo
2.1. Sofinanciranje Rdečega križa Lendava
2.2. Mrliško ogledna služba
2.3. Zdravstveno varstvo nezavarovanih občanov
2.4. Strokovna opravila Centra za socialno delo Lendava v zvezi z zdravstvenim varstvom
2.5. Sofinanciranje nujne medicinske pomoči – 24h na dan
3. Predšolska vzgoja
3.1. Vzgojno varstveni zavod Lendava
3.2. Sofinanciranje obdaritev otrok in prireditev
3.3. Vzgojno varstvene storitve drugih občin
3.4. Sofinanciranje dejavnosti predšolske vzgoje otrok Romov
4. Socialno varstvo
4.1. Sofinanciranje Centra za socialno delo Lendava
4.2. Sofinanciranje humanitarnih organizacij
4.3. Domska oskrba
4.4. Stroški skrbništva in pogrebnine
4.5. Drugi odhodki
5. Osnovno izobraževanje
5.1. Sofinanciranje Glasbene šole Lendava
5.2. Sofinanciranje Ljudske univerze Lendava
5.3. Štipendije za pedagoške delavce
5.4. Prevozi učencev
5.5. DOŠ I. Lendava
5.6. DOŠ Dobrovnik
5.7. DOŠ Genterovci
5.8. DOŠ II. Lendava
5.9. Sofinanciranje obdaritev otrok in prireditev
5.10. Drugi odhodki
6. Šport
6.1. Dotacije športnim društvom in klubom
6.2. Mednarodno sodelovanje
6.3. Tekmovanje posameznikov in perspektivnih športnikov
6.4. Izobraževanje strokovnih kadrov
6.5. Nabava pokalov, medalj, plaket itn.
6.6. Nadomestila kategoriziranim športnikom
6.7. Stroški strokovne službe in ostali odhodki
IV. Plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu
1. Plačila storitev organizacijam s področja komunale
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4,000.000
1,000.000
2,500.000
3,000.000
5,000.000
2,550.000
1.255,000.000
115,000.000
100,000.000
58,000.000
1,500.000
12,000.000
25,000.000
3,500.000
15,000.000
15,000.000
2,400.000
2,400.000
346,970.000
66,200.000
4,200.000
10,000.000
6,600.000
28,000.000
14,000.000
3,400.000
25,270.000
1,375.000
900.000
20,000.000
495.000
2,500.000
147,000.000
139,891.464
1,000.000
5,000.000
1,108.536
39,900.000
5,050.000
1,600.000
32,000.000
1,000.000
250.000
50,600.000
2,600.000
2,700.000
300.000
18,000.000
17,600.000
3,000.000
3,600.000
1,700.000
1,000.000
100.000
18,000.000
14,280.000
750.000
320.000
900.000
300.000
350.000
1,100.000
122,330.000
15,000.000
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1.1. Vzdrževanje občinskega središča
1.2. Zimska služba mesta Lendava
2. Plačila storitev organizacijam z drugih področij gospodarstva
2.1. Vzdrževanje lokalnih cest
3. Subvencije organizacijam z drugih področij gospodarstva
3.1. Pospeševanje razvoja kmetijstva
3.2. Promocija občine in vinarske družbe
4. Sredstva za požarno varnost
4.1. Dotacija Gasilski zvezi Lendava
4.2. Sredstva požarnega sklada
4.3. Sredstva za civilno zaščito
4.4. Sredstva za intervencije ob požarih
5. Sredstva za razvoj gospodarskih dejavnosti
5.1. Subvencioniranje obrestnih mer podjetnikom
5.2. Sredstva za razvoj malega gospodarstva
5.3. Naloge iz razvojnega programa Občine Lendava
5.4. Sofinanciranje Razvojnega centra
5.5. Javna dela
5.6. Pospeševanje turizma
5.7. Sofinanciranje Regionalnega podjetniškega centra
V. Drugi odhodki
1. Obresti
2. Stroški plačilnega prometa in bančni stroški
3. Sredstva za krajevne skupnosti
3.1. Financiranje krajevnih skupnosti
3.2. Stroški javne razsvetljave po krajevnih skupnostih
3.3. Sofinanciranje krajevne infrastrukture ter investicij v krajevnih skupnostih
4. Sredstva za druge javne potrebe
4.1. Sredstva za prostorsko planiranje in ureditvene načrte
4.2. Sredstva za policijske postaje
4.3. Ureditev gozdnih cest
4.4. Poraba takse za obremenjevanje okolja
4.5. Okrasitev Občine Lendava
4.6. Sredstva za geodezijo
4.7. Sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4.8. Prispevek za fundacijo Štefana Galiča
4.9. Stroški priznanj Občine Lendava
5. Drugi odhodki
5.1. Financiranje političnih strank
5.1.1. Slovenski krščanski demokrati
5.1.2. Socialdemokratska stranka
5.1.3. Združena lista
5.1.4. Zeleni Lendava
5.1.5. Liberalna demokracija
5.2. Dotacije društvom in zvezam
5.2.1. Območno združenje slovenskih častnikov Lendava
5.2.2. Dotacije turističnim organizacijam
5.2.3. Dotacije ostalim društvom
5.3. Stroški volitev
VI. Odhodki investicijskega značaja
1. Investicije v družbenih dejavnostih
1.1. Vzdrževanje zavodov na področju vzgoje in izobraževanja
1.2. Kulturni dom Lendava
1.3. Sofinanciranje spomeniško varstvenih posegov
1.4. Sofinanciranje investicij v zdravstvu
1.5. Vzdrževanje in financiranje nabave opreme za vrtec
1.6. Adaptacija knjižnice
1.7. Sofinanciranje nabave opreme za Galerijo-muzej
1.8. Sofinanciranje ureditve cerkev
2. Investicije na področju dela občinskih organov
2.1. Investicije na področju dela občinskih organov – oprema
2.2. Investicijsko vzdrževanje na področju dela občinskih organov
2.3. Investicije na področju dela občinskih organov – nepremičnine
3. Investicije na področju komunale
3.1. Vzdrževanje mejnih prehodov
3.2. Sofinanciranje ločenega zbiranja odpadkov mesta Lendava
3.3. Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Lendava

Št.

43 / 5. 6. 1998 / Stran 3109
12,000.000
3,000.000
20,000.000
20,000.000
22,000.000
12,000.000
10,000.000
16,530.000
10,600.000
2,230.000
2,500.000
1,200.000
48,800.000
1,000.000
10,000.000
5,000.000
8,200.000
13,000.000
10,000.000
1,600.000
159,423.000
2,000.000
1,500.000
119,500.000
20,000.000
9,500.000
90,000.000
24,568.000
9,918.000
500.000
1,000.000
6,000.000
1,500.000
850.000
300.000
3,000.000
1,500.000
11,855.000
2,355.000
672.000
355.000
410.000
346.000
572.000
5,500.000
500.000
2,000.000
3,000.000
4,000.000
455,177.000
319,650.000
25,000.000
261,150.000
10,000.000
6,500.000
10,000.000
1,000.000
3,000.000
3,000.000
43,000.000
10,000.000
3,000.000
30,000.000
66,827.000
13,500.000
2,000.000
5,000.000
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3.4. Sofinanciranje izgradnje elektroenergetskih objektov
3.5. Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Kapca in Hotiza
3.6. Ureditev struge Kobiljskega potoka
3.7. Sofinanciranje ureditve pločnikov in javne razsvetljave v Hotizi
3.8. Sofinanciranje ureditve odlagališča odpadkov
4. Investicije v stanovanjski izgradnji
4.1. Nakup stanovanj in stanovanjskih hiš
5. Druge investicije
5.1. Odkup drugih zemljišč (stavbnih in kmetijskih)
5.2. Investicije na področju požarne varnosti
VII. Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in druge obveznosti
1. Sredstva rezerv
1.1. Stalna proračunska rezerva
1.2. Tekoča proračunska rezerva
2. Druge obveznosti
2.1. 20% od anuitet za Stanovanjski sklad Republike Slovenije
2.2. 10% od anuitet za Slovenski odškodninski sklad
2.3. Stroški tiskanja obrazcev za komunalne takse
2.4. Odmera in pobiranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3. Odplačila glavnice iz investicijskih kreditov
3.1. Odplačila glavnice kreditov
Skupaj odhodki proračuna

1889.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik
in DOŠ Genterovci

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 5. člena
uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,
javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 24. in
72. člena statuta Občine Lendava (Uradni list 32/95, 20/96
in 21/97) je Občinski svet občine Lendava v soglasju s
svetom Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Lendava, na seji dne 20. 5. 1998 sprejel

Za DOŠ I Lendava in DOŠ Genterovci se določi skupni
šolski okoliš Dolga vas-Hosszúfalu.
DOŠ Dobrovnik za naselja:
Dobrovnik-Dobronak, Žitkovci-Zsitkóc, Strehovci.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0007/96
Lendava, dne 20. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi javnih
zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik in DOŠ
Genterovci
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava,
DOŠ Dobrovnik in DOŠ Genterovci (Uradni list RS, št. 4/97),
se spremeni 7. člen tako, da glasi:
Zavodi so ustanovljeni za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za sledeče šolske okoliše:
DOŠ I Lendava za naselja:
Lendava-Lendva, Lendavske gorice-Lendvahegy, Dolgovaške gorice-Hosszúfaluhegy, Trimlini-Hármasmalom, Petišovci-Petesháza, Pince Marof-Pince major, Benica, PincePince, Dolina-Völgyifalu, Čentiba-Csente, Gaberje-Gyertyános, Kapca-Kapca, Gornji Lakoš-Felsőlakos, Dolnji Lakoš-Alsólakos, Kot-Kót.
V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo ter
dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten
zavod.
DOŠ Genterovci za naselja:
Banuta-Bánuta, Mostje-Hídvég, Genterovci-Göntérháza, Radmožanci-Radamos, Kamovci-Kámaháza.

1,100.000
20,527.000
2,000.000
15,000.000
7,700.000
20,000.000
20,000.000
5.700.000
5,000.000
700.000
53,700.000
36,300.000
6,300.000
30,000.000
8,400.000
2,800.000
1,400.000
2,200.000
2,000.000
9,000.000
9,000.000
1.255,000.000

LITIJA
1890.

Odlok o sprejemu dopolnitev in sprememb
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urejanja GS 4 in GS 4/1 Graška
Dobrava v Litiji

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), 44. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 41/95, 70/95, 6/96) je Občinski svet občine
Litija na 11. izredni seji sveta dne 18. 5. 1998 sprejel

ODLOK
o sprejemu dopolnitev in sprememb odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja GS 4 in GS 4/1 Graška Dobrava v Litiji

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Sprejmejo se dopolnitve in spremembe besedila odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja GS
4 in GS 4/1 Graška Dobrava v Litiji.
2. člen
Spremeni se zadnji stavek 5. člena tako, da glasi: M4
– območje poudarjene kmetijske rabe zemljišč, individualne
stanovanjske gradnje in šolskih dejavnosti.

Št.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-52/97
Litija, dne 18. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

3. člen
V 8. členu se doda peta alinea, ki glasi:
– novogradnje objektov šole in vzgojno-varstvene ustanove.
4. člen
Spremeni se 9. člen tako, da glasi:
V območju poudarjene kmetijske rabe zemljišč, individualne stanovanjske gradnje in šolskih dejavnosti z oznako
M4 so dovoljene naslednje gradnje in urejanja:
– novogradnja gradnja individualnih stanovanjskih objektov ter objektov za potrebe šolstva in vzgojnega varstva,
– nadomestna gradnja, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in adaptacije obstoječih stanovanjskih individualnih
objektov,
– gradnja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti, ob
upoštevanju zadostnih odmikov od sosednjih družbenih in
stanovanjskih objektov ter sanitarno tehničnih pogojev,
– izkoriščanje in urejanje površin za kmetijsko proizvodnjo,
– urejanje zelenic na obrobju s sosednjimi območji.
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 19. člena tako, da glasi:
V območju M1 je višinski gabarit stanovanjskih objektov klet + pritličje + izkoriščeno podstrešje. Tlorisna velikost
stanovanjskih objektov mora biti usklajena z velikostjo objektov v neposredni bližini, z velikostjo gradbene parcele ob
upoštevanju zadostnih odmikov od posestnih mej in se določa z lokacijsko dokumentacijo. Objekti so lahko tudi atrijsko
zasnovani pod pogojem, da so oblikovno usklajeni z objekti
v neposredni bližini.
6. člen
Spremeni se enajsti odstavek 19. člena tako, da glasi:
V območju M4 je višinski gabarit stanovanjskih objektov klet + pritličje + izkoriščeno podstrešje. Tlorisna velikost
stanovanjskih objektov mora biti usklajena z velikostjo objektov v neposredni bližini (vendar ne sme presegati velikosti
8m x 10m s toleranco ± 2m), z velikostjo gradbene parcele
ob upoštevanju zadostnih odmikov od posestnih mej in se
določa z lokacijsko dokumentacijo. Objekti so lahko tudi
atrijsko zasnovani pod pogojem, da so oblikovno usklajeni z
objekti v neposredni bližini. Območje M4 je pretežno kmetijskega značaja in se mora novogradnja kot tudi bivanje v
novozgrajenih stanovanjskih objektih prilagajati obstoječemu kmetijskemu okolju.
7. člen
19. členu se doda nov dvanajsti odstavek, ki glasi:
V območju M4 se za potrebe šolstva in vzgojnega
varstva rezervira območje na južni strani obstoječe osnovne
šole do ceste, parcelna številka 1395/6 k.o. Hotič.
Dosedanji dvanajsti odstavek 19. člena postane trinajsti odstavek.
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LJUTOMER
1891.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
celotno območje Krajevne skupnosti LogarovciBerkovci

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96)
ter na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 do 14/95) in na podlagi 61. člena statuta KS
Logarovci-Berkovci ter odločitve volivcev KS Logarovci-Berkovci na referendumu, dne 24. 5. 1998 je Svet KS Logarovci-Berkovci na seji dne 26. 5. 1998 sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno
območje Krajevne skupnosti Logarovci-Berkovci
1. člen
Za naselja Berkovci, Berkovski Prelogi, Kokoriči, Logarovci, Gajševci in Grabe se po odločitvi volivcev na referendumu, dne 24. 5. 1998 uvede krajevni samoprispevek v
denarju za obdobje petih let in sicer od 1. 7. 1998 do
30. 6. 2003.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom bodo
uporabljena za naslednji program:
Berkovci: asfaltiranje cest, vzdrževanje in gramoziranje
cest, dokončanje del pri kapeli, ureditev gasilskega doma,
vzdrževanje in obnavljanje vaških jarkov in propustov, sofinanciranje izgradnje kabelske televizije, priprave na izgradnjo kanalizacije in cestne razsvetljave;
Kokoriči in Berkovski Prelogi: odplačilo kredita, fina
asfaltna prevleka na vse ceste, ki je še nimajo, vzdrževanje
obcestnih jarkov, kanalizacija, vzdrževanje vaške kapele,
vzdrževanje cest in vzdrževanje gasilskega doma;
Logarovci: fina asfaltna prevleka na vse ceste, ki je še
nimajo, vzdrževanje cest, vzdrževanje in ureditev stare in
nove kapele, vzdrževanje gasilskega doma in postavitev dveh
hidrantov;
Gajševci: asfaltiranje ca. 600 m ceste, postavitev dveh
hidrantov (mlin, Benko), vzdrževanje cest;
Grabe: odplačilo kredita za cesto, vzdrževanje gasilskega doma, električno zvonenje v vaško kapelo, vzdrževanje cest, postavitev dveh hidrantov, izgradnja kabelske televizije, kanalizacija.
Za financiranje krajevne samouprave se zagotavlja 5%
od zbranih sredstev krajevnega samoprispevka.
3. člen
Krajevni samoprispevek v denarju bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem v KS Logarovci-Berkovci in lastniki
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zemljišč iz drugih krajev, ki imajo zemljo na območju naselja
Berkovci in sicer:
Berkovci: 2% od plače in nadomestil, 10% od katastrskega dohodka, 1% od pokojnine, 2% od zavarovalne osnove nosilca obrti in podjetništva, 5000 SIT po ha zemlje
lastniki, ki nimajo stalnega bivališča na območju naselja
Berkovci.
Kokoriči in Berkovski Prelogi: 1% od plače in nadomestil, 1% od pokojnine, 10% od katastrskega dohodka, 2%
od zavarovalne osnove nosilca obrti in podjetništva.
Logarovci: 2% od plače in nadomestil, 20% od katastrskega dohodka, 1% od pokojnine, 2% od zavarovalne osnove nosilca obrti in podjetništva.
Gajševci: 2,5% od plače in nadomestil, 12% od katastrskega dohodka, 2% od zavarovalne osnove nosilca obrti
in podjetništva.
Grabe: 2% od plače in nadomestil, 10% od katastrskega dohodka, 2% od pokojnine, 2% od zavarovalne osnove
nosilca obrti in podjetništva.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od plač in pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec plač in pokojnin.
Samoprispevek, ki se plačuje od katastrskega dohodka in zavarovalne osnove nosilca obrti in podjetništva pa
obračunava DURS, izpostava Ljutomer.
Samoprispevek od lastnikov zemljišč, ki nimajo stalnega bivališča na območju naselja Berkovci, pa odmerja krajevna skupnost dvakrat letno ter o roku in plačilu obvesti
vsakega zavezanca.
Ob vsakem obračunu samoprispevka se krajevni skupnosti dostavi seznam zavezancev za samoprispevek.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
6. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu KS
Logarovci-Berkovci št. 51930-842-063-82063.

Naselje
Grabe
Logarovci
Gajševci
Kokoriči
Berkovci
Skupaj

7. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev krajevnega
samoprispevka opravlja Svet KS Logarovci-Berkovci.
O realizaciji plana in porabi sredstev poroča enkrat
letno zboru občanov.
8. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odšteva od osnove dohodnine (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1998 dalje.

Št. 54/98
Logarovci, dne 26. maja 1998.

Predsednik
Sveta KS
Logarovci-Berkovci
Franjo Kapun l. r.

1892.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka za celotno
območje Krajevne skupnosti Logarovci-Berkovci

Volilna komisija Krajevne skupnosti Logarovci-Berkovci, na podlagi izida referenduma objavlja

POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za celotno območje
Krajevne skupnosti Logarovci–Berkovci

Vp. vol.

Glas.

%

ZA

%

PROTI

%

Nev. gl.

%

89
238
40
144
130
641

52
71
16
79
62
280

58,4
29,8
40,0
54,8
47,7
43,6

38
47
10
51
35
181

73,1
66,1
62,5
64,5
56,5
64,6

14
23
5
28
27
97

26,9
32,3
31,2
35,4
43,5
34,6

–
1
1
–
–
2

–
1,4
6,2
–
–
0,8

Volilna komisija KS je ugotovila, da je referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka uspela v celotnem območju KS.
Predsednik
Volilne komisije Krajevne skupnosti
Logarovci-Berkovci
Milan Kovačič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

MEŽICA
1893.

Št.

43 / 5. 6. 1998 / Stran 3113

kov, razen če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.

Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 1998

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Mežica
dne 11. 5. 1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Mežica za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Mežica za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom
opravljajo občine.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998
znašajo 328,134.000 SIT in se razporejajo na:
– tekoče obveznosti,
– investicijske obveznosti.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem
delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo dovolj predvidenih sredstev.
6. člen
Občina oblikuje stalno proračunsko rezervo, v katero
se izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, vendar najmanj 0,5% prihodkov zagotovljene porabe.
7. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge
naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom ter
za odhodke, ki so posledica epidemije, živalske kužne bolezni in škode, ki jo povzročijo rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo
enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihod-

9. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim porabnikom nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
10. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki
veljajo za državni proračun.
11. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim
s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno
in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole,
direktor zavoda oziroma druga odgovorna oseba kot odredbodajalec.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
13. člen
Občina se lahko zadolžuje le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb.
Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega
10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
14. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
15. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
16. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva
delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri upravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta
sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti občinski svet.
17. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni predračune in finančne načrte za leto 1998 ter zaključne račune za
leto 1997 dostaviti občini najpozneje do 28. 2. 1998.
18. člen
V proračun občine za leto 1998 se vključi občini pripadajoči del prihodkov in odhodkov od 1. 1. 1998 dalje.
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19. člen
Pregled prihodkov v proračunu za leto 1998 in njegova
razporeditev sta zajeta v bilanci proračuna, ki je sestavni del
tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998.
Št. 405-02-1/98
Mežica, dne 12. maja 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ekon. l. r.

BILANCA 1998

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Bilanca proračuna
Prihodki
Izvirni prihodki
Finančna izravnava
Prenos sred. iz pret. leta
Davki in druge dajatve
Prihodki od premoženja
Sofinanciranje
L.D.
Drugi prihodki
Primanjkljaj – zadolžitev
Skupaj:
Odhodki
Sredstva za delo upr. org.
Sredstva za delo izvaj. org.
Socialni transferji
Dotacije na podr. druž. dej.
Vplačila s podr. druž. dej.
Plačila storitev ter subvenc.
in intervencije v gospodarst.
Drugi odhodki
Fin. tok., obl. rezerv in dr. obv.
Invest. in invest. vzdrževanje
Skupaj odhodki (tek. + inv. del)

Realizacija
I – XII 1997

REBALANS
1997

Proračun
1998

114.841
60.564
647
11.295
21.937
26.516
24.489
16.741

119.583
56.403
647
17.670
23.870
17.680
24.820
14.500

128.620
62.380
1.364
26.670
29.400
34.400
27.300
18.000

277.030

275.173

328.134

33.226
46.652
9.740
22.303
395
66.719

33.100
48.180
10.400
23.834
450
74.490

37.200
47.900
11.430
33.444
4.000
73.600

4.909
7.903
83.718
275.565

4.506
6.400
73.713
275.073

8.760
18.000
93.800
328.134

MORAVSKE TOPLICE
1894.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana
Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990,
dopolnjenega v letu 1987, za območje nove
Občine Moravske Toplice

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), ter na podlagi 20. člena statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95, 60/95 in
23/96) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji
dne 25. 5. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana
Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990,
dopolnjenega v letu 1987, za območje nove
Občine Moravske Toplice
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Ur. objave, št. 24/86),
dopolnjenega v letu 1990 (Ur. objave, št. 10/90) – v nadaljevanju: dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje
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od leta 1986–1990 (Ur. objave, št. 24/86), dopolnjenega
v letu 1987 (Ur. objave, št. 7/87) – v nadaljnjem besedilu:
srednjeročni plan, na območju Občine Moravske Toplice,
ustanovljene z zakonom o lokalni upravi (Uradni list RS,
št. 72/93).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe in organizacije dejavnosti zaradi predvidenih
širitev poselitvenih, rekreacijskih, turističnih in proizvodnih
območij, ter zaradi dodatnih kmetijskih in vodnogospodarskih ureditev (namakanje, komasacije).
2. člen
Spremembe in dopolnitve obravnavajo na območje nove Občine Moravske Toplice, ki zavzema naslednje katastrske občine: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci,
Moravci, Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci,
Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče, Suhi Vrh, Tešanovci,
Vučja Gomila.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se spremenijo in dopolnijo poglavja:
a) 6.1.2 Vodnogospodarske ureditve, objekti in naprave
Na koncu poglavja se doda:
Predvidene so akumulacije v Ratkovcih in Berkovcih na
Ratkovskem potoku, v Fokovcih na Kobiljskem potoku in v
Vučji Gomili na Brezovici (območje Karpati).
b) 6.2.1 Območja kmetijskih zemljišč
V poglavju b) Hidromelioracije – namakanje se doda še
območje : Ivanci
V poglavju d) Komasacije – se doda:
Lukačevci, Suhi Vrh, Martjanci, Krnci, Lončarovci, Sebeborci, Berkovci, Ratkovci, Kančevci.
c) 6.2.7 Poselitvena površina zunaj ureditvenih območij naselij in sicer se na koncu poglavja doda:
Območja vinskih kleti (vinorodna območja) so še v
naslednjih katastrskih občinah: Lončarovci, Ivanjševci, Središče, Berkovci, Kančevci, Fokovci, Ratkovci, Motvarjevci,
Prosenjakovci, Čikečka vas, Krnci.
d) 6.3.2 Krajinske zasnove območij
K naštetim območjem se doda še :
– območje predvidenega zdraviliško-turističnega kompleksa Bukovnica,
– območje predvidenega igrišča za golf v Vučji Gomili.
4. člen
Predvideni so izjemni posegi na najboljša kmetijska
zemljišča. Tabela posegov je podana v obrazložitvi.
5. člen
Kartografski del dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota v merilu 1:25000 na območju nove Občine Moravske Toplice se dopolni z novimi kartami in sicer:
– zasnova primarne rabe prostora,
– kmetijstvo, gozdarstvo,
– rudnine,
– promet,
– vodnogospodarske ureditve,
– zasnova varstva naravne in kulturne dediščine,
– načini urejanja,
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– zasnova energetskega omrežja,
– zasnova urejanja.
Dopolnijo se tudi karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana in sicer karte z oznakami:
Šalovci 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, Mačkovci 50, Radgona 10, Turnišče
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24,
25.
6. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Ur. objave, št.
24/86) se spremeni in dopolni poglavje 11.1. Načini urbanističnega urejanja in sicer se na koncu poglavja doda nov
odstavek: Za nekatera navedena območja bodo podana
izhodišča v programskih zasnovah, ki se pripravijo na podlagi urbanističnih in krajinskih zasnov, ko bo znan program in
sicer:
– zdraviliško-turističnega kompleksa Bukovnica,
– golf igrišče v Vučji Gomili,
– gramoznica Ivanci,
– namakanje kmetijskih zemljišč v Ivancih,
– več območij v naselju Moravske Toplice,
– več akumulacij.
V poglavju 11.1.1. Prostorski izvedbeni načrti se seznamu naselij, za katera je predvidena izdelava zazidalnih ali
ureditvenih načrtov dodajo naselja : Andrejci, Ratkovci, Prosenjakovci, Tešanovci, Vučja Gomila.
Ob navedbah območij kmetijsko zemljiških operacij,
akumulacij in območij sanacij se v oklepaju dodajo označbe
območij in sicer:
– območja kmetijsko zemljiških operacij (namakanje
Ivanci),
– akumulacije (Ratkovci – Berkovci, Vučja Gomila, Fokovci),
– območja sanacij (odlagališče komunalnih odpadkov
Ratkovci).
7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega
plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, in
sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 za območje
nove Občine Moravske Toplice, navedeni že v 5. členu tega
odloka, zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Murska Sobota.
8. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
območje nove Občine Moravske Toplice pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 247/98
Moravske Toplice, dne 25. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.
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MURSKA SOBOTA
1895.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni
občini Murska Sobota za leto 1998

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne
občine Murska Sobota na seji dne 21. maja 1998 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini
Murska Sobota za leto 1998
1. člen
S tem sklepom se določa povprečna gradbena cena in
povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota.
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1896.

Sprememba pravilnika o dodeljevanju sredstev
za subvencioniranje kmetijske pridelave in
preskrbe hrane iz proračuna v Mestni občini
Murska Sobota

Na podlagi 14. in 23. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97)
je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne
21. maja 1998 sprejel

SPREMEMBO PRAVILNIKA
o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje
kmetijske pridelave in preskrbe hrane
iz proračuna v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V 9. členu pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane iz proračuna v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št.
34/96) se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
“– dobo vračanja kredita”.
2. člen
Sprememba pravilnika velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Murska
Sobota, kot osnovna elementa za izračun prometne vrednosti nepremičnine, v letu 1998 znašata:
– povprečna gradbena cena za kvadratni meter neto
koristne uporabne stanovanjske površine znaša 118.323
SIT
– povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč pa znašajo 15% povprečne gradbene cene, od
tega 10% za napravo kolektivne rabe in 5% za napravo
individualne rabe.

Št. 41407-6/98
Murska Sobota, dne 21. maja 1998.

3. člen
Korist za stavbno zemljišče se določi v odstotku od
povprečne gradbene cene, ki se je oblikovala v preteklem
letu za kvadratni meter neto koristne stanovanjske površine
v družbeni gradnji in znaša:
– na območju mesta Murska Sobota 1%, kar znaša
1.183 SIT/m2,
– na območjih izven mesta Murska Sobota (Bakovci,
Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci, Polana,
Rakičan, Satahovci, Veščica) 0,8% kar znaša 947 SIT/m2.

1897.

4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Murska Sobota za leto 1997 (Uradni list RS, št. 8/97).
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 1998 naprej.
Št. 351-2/98
Murska Sobota, dne 21. maja 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

NOVA GORICA
Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za
obvoznico Kromberk–Solkan

Na podlagi 11. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/95 in 5/95) in 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Mestni svet mestne
občine Nova Gorica na seji dne 21. maja 1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za
obvoznico Kromberk–Solkan
1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za obvoznico Kromberk–Solkan, ki ga je izdelal SISTEM 9, g.i.z.,
v maju 1998.
Razgrnitev vsebuje:
a) sklep o javni razgrnitvi;
b) grafični del:
– prikaze prostorskih sestavin republiškega in občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje;
– publikacijsko karto s prikazom območja lokacijskega
načrta v merilu 1:25000 ali 1:50000;
– pregledni situacijski načrt v merilu 1:5000 z vključujočo namensko rabo prostora;
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– ureditveno situacijo lokacijskega načrta v merilu
1:1000, ki vsebuje:
– tehnične rešitve (trase, cestne priključke, objekte),
– krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske ureditve in rešitve,
– prikaz območja izključne in obmejne rabe,
– objekte, predvidene za odkup in/ali odstranitev;
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in
ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in
naprav s področja gospodarskih javnih služb;
– karakteristične prečne profile in normalen vzdolžni
profil ceste;
– načrt gradbenih parcel v merilu 1:1000 ali 1:2880;
c) tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
– seznam objektov, predvidenih za odkup in odstranitev z navedbo namembnosti objekta, lastnika, naselja in
hišne številke;
– podatki o infrastrukturnih objektih in napravah ter
opis tehničnih rešitev;
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov ter zaščita pred zalednimi vodami s pobočja Kekca,
– zasnova ureditve zelenih površin;
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu;
– etape izvajanja lokacijskega načrta;
– pogoje pristojnih organov in organizacij;
d) poročilo o vplivih na okolje z naslednjo vsebino:
– uvod;
– zapisnik sestanka med naročnikom in izvajalcem ter
drugimi udeleženci;
– opis začetnega stanja okolja;
– opis in ocena pričakovanih vplivov predloga obvoznice;
– usmeritve in predlog ukrepov za zmanjšanje vplivov
na okolje;
– opozorila glede celovitosti projekta in poročila ter
težav pri izdelavi;
– povzetek poročila s sklepno oceno za širšo javnost;
e) osnutek odloka o lokacijskem načrtu.

Št.

5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 352-19/95
Nova Gorica, dne 21. maja 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Nova Gorica
Rajko Harej l. r.

PODČETRTEK
1898.

4. člen
Pripombe in predloge k osnutku lokacijskega načrta za
obvoznico Kromberk–Solkan lahko vsi zainteresirani posredujejo v času javne razgrnitve Oddelku za okolje in prostor
Mestne občine Nova Gorica.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 10/98) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na
24. redni seji dne 21. 5. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št.
2035/10 pot v izmeri 169 m2, vpisana pri ZK vl. št. 628,
k.o. Verače. Nepremičnina preneha imeti značaj zemljišča v
splošni rabi in postane last Občine Podčetrtek.
2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-244/98
Podčetrtek, dne 22. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v avli Mestne občine Nova
Gorica in na sedežih Krajevne skupnosti Solkan in Krajevne
skupnosti Nova Gorica, najmanj 30 dni. Javna razgrnitev bo
trajala od 29. maja do 29. junija 1998.
3. člen
Javne obravnave osnutka lokacijskega načrta za obvoznico Kromberk–Solkan bodo v Krajevni skupnosti Solkan, Krajevni skupnosti Nova Gorica ter na sedežu Mestne
občine Nova Gorica. Datum in kraj javne obravnave bosta
naknadno objavljena na krajevno običajen način.
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1899.

Sklep o ustanovitvi zemljišča v splošni rabi na
parceli št. 962/4 in 964/3, k. o. Lastnič

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70797
in 10/98) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 30/95), je Občinski svet občine Podčetrtek na
24. redni seji dne 21. 5. 1998 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi zemljišča v splošni rabi na parceli
št. 962/4 in 964/3, k. o. Lastnič

Stran

3118 / Št. 43 / 5. 6. 1998

1
Ustanovi se zemljišče v splošni rabi na parc. št. 962/4,
travnik v izmeri 310 m2 in parc. št. 964/3, pašnik v izmeri
506 m2, k. o. Lastnič.
2
Parceli št. 962/4, travnik v izmeri 310 m2 in 964/3,
pašnik v izmeri 506 m2, se vpišeta v seznam javnega dobra
k. o. Lastnič.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
Št. 06202-245/98
Podčetrtek, dne 22. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

1900.

Pravilnik o dežurstvih prodajaln v Občini
Podčetrtek

Na podlagi 12. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) in v skladu s 17. členom zakona o
trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) in 4. člena pravilnika o
obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97), je
Občinski svet občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 21.
5. 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Trgovina na drobno z motornimi gorivi lahko obratuje
kot dežurna prodajalna vsak delovni dan, med 21. in
24. uro, v soboto med 18. in 24. uro, na praznik in dela
prost dan pa med 6. in 24. uro.
6. člen
Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilnimi sredstvi
in zelišči lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo
in ob praznikih ter dela prostih dnevih med 8. in 13. uro
7. člen
Ne glede na določbe 3. in 4. člena tega pravilnika sme
pristojni organ občine dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v
primeru:
– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– ostalih dogodkov, če tako narekuje širši javni interes.
Dovoljenje za obratovanje velja samo v času trajanja
dogodka. Časovno obdobje se določi ob nastanku vzroka.
8. člen
Določbe tega pravilnika uporablja Oddelek za gospodarstvo pri potrjevanju obratovalnega časa prodajaln na območju Občine Podčetrtek.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-243/98
Podčetrtek, dne 22. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

PRAVILNIK
o dežurstvih prodajaln v Občini Podčetrtek
1. člen
S tem pravilnikom se ureja delovni čas prodajaln, ki
obratujejo izven rednega delovnega časa, določenega s
pravilnikom o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS,
št. 79/97).
2. člen
Kot merila za določitev dežurstev prodajaln se upoštevajo naslednje značilnosti območja Občine:
– turizem;
– gostota poseljenosti;
– krajevni običaji;
– nakupovalne navade potrošnikov.
3. člen
V hotelskih in drugih objektih, ki so registrirani za sprejem gostov na prenočevanje, lahko prodajalne obratujejo
kot dežurne prodajalne v:
– soboto med 18. in 21. uro,
– v nedeljo in ob praznikih ter dela prostih dnevih med
9. in 20. uro.
4. člen
V drugih naseljih v primeru dveh ali več zaporednih dni
praznikov ali dela prostih dni, so trgovine z živili lahko odprte
drugi in vsak naslednji dan praznika ali dela prostega dneva
kot dežurne prodajalne med 8. in 13. uro.

PUCONCI
1901.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Puconci za leto 1998

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
in 20. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št.
34/95, 4/97, 68/97 in 87/97) je Občinski svet občine
Puconci na seji dne 20. aprila 1998 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Puconci za leto 1998
1. člen
S tem sklepom se določa povprečna gradbena cena in
povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Puconci.
2. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Puconci iz leta

Uradni list Republike Slovenije
1997 kot osnovni element za izračun vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v letu 1998 znaša:
– povprečna gradbena cena za kvadratni meter uporabne stanovanjske površine znaša 90.000 SIT/m2,
– povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč znašajo 15% gradbene vrednosti zgradbe oziroma
objekta, od tega 10% za napravo kolektivne rabe in 5% za
napravo individualne rabe.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotkih od
povprečne gradbene cene iz 2. člena tega sklepa in znaša:
– v naselju Puconci 0,8%, kar znaša 720 SIT/m2
– v ostalih naseljih Občine Puconci pa 0,6%, kar znaša
540 SIT/m2.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Murska Sobota za
leto 1995 (Uradni list RS, št. 18/95).
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997
dalje.
Št. 42306-1/98
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2. člen
V 2. členu se drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo
tako, da glasijo:
»Sedež zavoda: Rogatec, Ptujska cesta št. 30, Rogatec.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Rogatec.
V sestavo osnovne šole sodijo:
– podružnica šole v Dobovcu pri Rogatcu št. 35c,
– podružnica šole v Donački Gori št. 1,
– enota vrtec Rogatec v Rogatcu, Strmolska ulica št. 7
(v nadaljevanju vrtec).«
3. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Znotraj šolskega okoliša šole iz prejšnjega odstavka
obsega šolski okoliš podružnice šole v Dobovcu območje
naselij Dobovec, Log in Trlično, šolski okoliš podružnice
šole v Donački Gori pa območje naselij Donačka Gora, Sv.
Jurij, Tlake in Žahenberc.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
glasi:
»Otroke se vpisuje v osnovno šolo ter v dnevno varstvo
in druge oblike oskrbe za celoten zavod na sedežu matične
šole v Rogatcu, Ptujska cesta št. 30.«
4. člen
V odloku se v celotnem besedilu v vseh stavčnih zvezah:

Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

ROGATEC
1902.

Št.

– besedi »podružnična šola« ali besedi »podružnični
šoli« nadomestita z besedama »podružnici šole« ali besedama »podružnica šole« v ustreznem sklonu.
5. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-42/98
Rogatec, dne 13. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Rogatec

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne
mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št.
16/98) ter 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 42/95, 19/96 in 39/97) je Občinski svet občine
Rogatec na seji dne 13. 5. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Rogatec
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 31/96 in
38/96) se v 1. členu v prvem odstavku na koncu stavka pika
nadomesti z vejico in doda besedilo:
»kot matično šolo.«

SEVNICA
1903.

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) ter 22. člena in 6. poglavja statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 27. 5. 1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sevnica za leto 1998
1. člen
Proračun Občine Sevnica sestavljata splošni in posebni del. Splošni del predstavlja bilanco prihodkov in odhodkov ter račun financiranja, posebni del pa sestavljajo odhodki po uporabnikih in posameznih postavkah.
Prihodki so razdeljeni na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog občine.
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2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Sevnica za leto 1998 znašajo:
Bilanca
prihodkov in odhodkov
Prihodki
Odhodki
Presežek
Primanjkljaj

1.024,748.661
1.084,608.661

Račun
financiranja
71,360.000
11,500.000
59,860.000

59,860.000

Pregled in razporeditev prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja in razporeditev odhodkov po uporabnikih in posameznih postavkah
so sestavni del tega odloka.
3. člen
V rezerve proračuna Občine Sevnica se izloča 0,5%
skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo med vse porabnike v skladu z dinamiko prihodkov.
5. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Sevnica je odgovoren župan Občine Sevnica.
Župan sme, če pri financiranju nalog nastanejo nepričakovne težave, ali če se odloči za varnejšo ali bolj smotrno
porabo sredstev zaradi ohranitve proračunskega ravnotežja,
začasno spremeniti namen in višino sredstev, ki so razporejena v posebnem delu proračuna.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
Občinski svet občine Sevnica in predlagati ukrepe oziroma
spremembe proračuna.
6. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati svoje
naloge v mejah sredstev, ki so jim določena s tem proračunom.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob
zaključku leta oziroma po potrebi.
7. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
– odloča o najetju posojila za začasno kritje odhodkov,
če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov ne more
uravnovesiti izvrševanje proračuna, vendar le do višine 5%
sprejetega proračuna, kar mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.
8. člen
Občinski svet občine Sevnica odloča o uporabi sredstev rezerv za odhodke, nastale kot posledica naravnih in
drugih nesreč ter za kritje proračunskega primanjkljaja.
Občinski svet odloča tudi o zadolžitvi občine za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene opravljanju gospodarskih in drugih javnih služb, ven-

dar le v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe v
letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v
posameznem letu pa v posameznem letu odplačila ne sme
preseči 5% zagotovljene porabe.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz drugega odstavka tega člena sklepa župan Občine Sevnica.
9. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Sevnica in o
svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu
svetu.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40200-0003/98
Sevnica, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

1904.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odločba US in Uradni list RS,
št. 1/96) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne
27. 5. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju
z odpadki na območju Občine Sevnica
1. člen
V odloku o ravnanju z odpadki na območju Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95, v nadaljevanju: odlok) se
v drugem odstavku 1. člena dodajo naselja v Občini Sevnica, in sicer pri:
– Krajevni skupnosti Boštanj: Gabrje, Jablanica, Laze
pri Boštanju, Mrtovec, Novi Grad, Preska,
– Krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu: Čelovnik, Slap, Žirovnica,
– Krajevni skupnost Primož: Češnjice, Dedna Gora,
Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle,
Mala Hubajnica, Znojile pri Studencu,
– Krajevni skupnosti Sevnica: Ledina, Metni Vrh, Orešje nad Sevnico, Podgorica, Prešna Loka,
– Krajevni skupnosti Šentjanž: Hinje,
– Krajevni skupnosti Zabukovje: Mrzla Planina, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Stržišče, Trnovec, Vranje.
Naselja se v odlok vključijo po abecednem redu.
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2. člen
Besedilo 2. člena se v celoti spremeni, tako da nov
glasi:
»Subjekti ravnanja z odpadki so:
– izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci);
– vse pravne osebe, ki opravljajo dejavnost na območju Občine Sevnica in vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica, ki imajo organiziran odvoz odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji).«
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »pri katerih
nastajajo odpadki« nadomesti z besedilom »ki imajo organiziran odvoz odpadkov«.
V drugem odstavku 3. člena se za besedo »skupnosti«
briše ločilo pika in nadaljuje stavek: »najkasnje v roku treh
mesecev po pričetku izvajanja organiziranega odvoza odpadkov na območju pobiralnih poti.«
4. člen
V 15. členu se beseda »proizvajalec« nadomesti z besedo »povzročitelj«.
5. člen
V 16. členu se na koncu tretjega odstavka briše ločilo
pika in nadaljuje stavek »in v soglasju sveta krajevne skupnosti, ki deluje na tem območju.«
6. člen
V 17. členu se besedilu »ki povzročajo smrad ali požar« dodata besedi »ali onesnaževanje«.
7. člen
V 18. členu se v celoti spremeni prva alinea in se nova
glasi: »za svoje potrebe sami nabaviti tipizirane posode ustrezne prostornine za odpadke;«.
V tretji alinei se za besedi »odjemno mesto« dodajo
besede »ob pobiralni poti«.

Št.

13. člen
Besedilo 27. člena se v celoti spremeni, tako da nov
glasi:
»Za odvažanje kosovnih odpadkov organizira oddelek
za okolje in prostor Občine Sevnica, najmanj enkrat letno
posebno akcijo odvoza iz posebnih odjemnih mest.
O izvedbi posebne akcije obvesti organizator občane
na krajevno običajen način.«.
14. člen
32. člen se v celoti spremeni, tako da nov glasi:
»Izvajalci odlagajo komunalne in del kosovnih odpadkov na primerno urejeno deponijo, ki jo upravlja in vzdržuje
upravljalec deponije, sekundarne surovine in del kosovnih
odpadkov pa odlagajo pri registriranih zbiralcih sekundarnih
surovin.«.
15. člen
V drugem odstavku 33. člena se na koncu za besedo »Studenec« briše ločilo pika in dodata besedi »ter
Sevnica.«.
16. člen
V 37. členu se črtajo besede »taksa in povračilo za
obremenjevanje okolja« in se nadomestijo z besedami »morebitni ostali uvedeni prispevki«.
17. člen
V drugem odstavku 38. člena se »m-b 2« spremeni v
»m 2 «.
18. člen
V 40. členu se besede »Oddelek za okolje in prostor
občine Sevnica« nadomestijo z besedo »izvajalec in v soglasju sveta krajevne skupnosti, ki deluje na tem območju«.
Št. 35300-0013/98
Sevnica, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

8. člen
V prvem odstavku 20. člena se prva beseda »Izvajalci«
nadomesti z besedo »Lastniki«.
9. člen
V 23. členu se v drugem odstavku za besedo »Občine
Sevnica« briše ločilo pika in nadaljuje stavek »in s soglasjem
sveta krajevne skupnosti, ki deluje na tem območju.«.
10. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedami »ustreznimi posodami za odpadke« briše ločilo pika in dodajo besede »in mobilnimi sanitarijami.«. Za besedo »odlagališče« se
briše ločilo pika in se dodajo besede »na stroške organizatorja.«.
V tretjem odstavku 24. člena se na koncu stavka briše
ločilo pika in dodata besedi »po ceniku.«.
11. člen
V četrtem odstavku 25. člena se besede »v soglasju z
občinskim svetom« črtajo, briše se ločilo pika in doda besedilo », ki ga dostavijo oddelku za okolje in prostor najkasneje
do konca tretjega meseca v tekočem letu.«.
12. člen
V 26. členu se namesto besede »dovoz« uporabi beseda »odvoz«.
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1905.

Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega
vira z vrtino TV- 1/96 na Telčah, na območju
Krajevne skupnosti Tržišče

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83), zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 66/93) ter 22. člena
statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 27. 5. 1998 sprejel

ODLOK
o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira
z vrtino TV- 1/96 na Telčah, na območju
Krajevne skupnosti Tržišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo varstveni pasovi in ukrepi za
zavarovanje zajetja vodnega vira z vrtino TV-1/96 na Telčah
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pred onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na
higiensko neoporečnost in kakovost pitne vode na območju
Krajevne skupnosti Tržišče.
2. člen
Zavaruje se kaptažna vrtina TV-1/96, ki se izkorišča za
oskrbovanje pitne vode za vasi: Telče, Nova Gora, Male
Drušče in Velike Drušče.
3. člen
Varstveni pasovi za zavarovanje zajetja z vrtino TV-1/96
so naslednji:
1. najožji varstveni pas – območje z najstrožjim režimom zavarovanja – CONA 1
2. ožji varstveni pas – območje z strogim sanitarnim
režimom zavarovanja – CONA 2
3. širši varstveni pas – območje z blagim režimom
zavarovanja – CONA 3.
4. člen
Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira, ki bi lahko
vplival na spremembe lastnosti vodnega vira, je potrebno
pridobiti presojo vpliva posega na vodni vir, ki naj jo izdela za
to usposobljena organizacija.
II. VARSTVENI PASOVI
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3. prepovedano je vsako gnojenje in uporaba vseh
sredstev za zaščito rastlin in živalskih škodljivcev;
4. gradnja kanalizacije preko območja najožjega varstvenega pasu ni dovoljena;
5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov.
2. Ožji varstveni pas – cona 2
7. člen
V ožjem pasu s sanitarnim režimom se zavaruje vodozbirno območje s strogim režimom varovanja in zanj veljajo
naslednje določbe:
1. na vseh cestah in poteh ob vstopu v ožji varstveni
pas se postavijo vidne opozorilne table;
2. prepovedana je uporaba vseh sredstev za zaščito in
varstvo rastlin ter zatiranje živalskih škodljivcev;
3. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
4. prepovedano je odvzemanje zemlje in gramoza ter
odpiranje novih peskokopov;
5. prepovedano je vsakršno gnojenje z naravnimi (gnoj,
gnojevka) in umetnimi gnojili;
6. zemljišče je lahko namenjeno samo za določene
kulture: travnik, pašnik ali gozdno površino.
3. Širši varstveni pas – cona 3

5. člen
1. Najožji varstveni pas zavzema ograjeno površino v
polmeru 3 metre od vrtine in je namenjen zaščiti samega
zajetja, kjer je možno namerno onesnaževanje vode v zajetju. To je parcelna številka 1597/1 k.o. Telče.
2. Ožji varstveni pas obsega območje, kjer je možno
podzemno vodo, ki priteka v zajetje, razmeroma hitro onesnažiti. Ta pas sega proti jugu 150 m, proti vzhodu 180 m,
proti zahodu 150 m, proti severu 100 m od vrtine TV-1/96
in ga tvorijo naslednje parcelne številke: 1597/1, 1597/2,
1599/2, 1598, 1599/3, 1984, 1961, 1986/3, 1996,
1545/1, 1656 in 1653 k.o. Telče.
3. Širši varstveni pas obsega preostali del vodozbirnega območja zajetja. Ta pas prekrivajo travniki, njive in gozd.
Tvorijo ga parcelne številke: 1597/1, 1610, 1608, 1611,
1619, 1605, 2831, 1604, 1658, 1653, 1648, 1644,
1656, 1640, 1979, 1969, 1978, 1981/1, 1966, 1958,
1959, 1948, 1947, 2046, 2049, 2041, 2039, 2048,
2004/1, 1995, 1993, 1987, 1960, 2047 in 2043 k.o.
Telče.

8. člen
Za širši varstveni pas, ki zajema zbirno območje vodnega vira pa veljajo naslednje določbe:
1. gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov je dovoljena pod pogojem, da je urejeno odvajanje odplak in odpadnih voda v kanalizacijsko omrežje, ki bo odvajalo odpadne vode izven širšega pasu;
2. dovoljen je lokalni promet z nevarnimi škodljivimi
snovmi oziroma naftnimi derivati. Za lokalni promet oziroma
dovoz naftnih derivatov je omejena hitrost na 40 km/h;
3. prepovedana je uporaba zaščitnih sredstev, ki vsebujejo nevarne in škodljive snovi (fungicidi, insekticidi), gnojnice in mineralnih gnojil v času ko narava miruje;
4. dovoljeno je zmerno gnojenje s preležanim gnojem v
času vegetacije (15.3 do 15.11).
5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
6. vsa obstoječa gnojišča je potrebno sanirati v skladu
s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč.

III. VARSTVENI UKREPI

IV. KAZENSKE DOLOČBE

1. Najožji varstveni pas – cona 1

9. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 200.000 SIT se
kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki krši 6., 7. ali
8. člen tega odloka.
Prav tako se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 do
50.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe ter posameznik
za storjene prekrške iz zgoraj omenjenih členov odloka o
zaščiti zajetja vodnega vira z vrtino TV-1/96 na Telčah,
območje Krajevne skupnosti Tržišče.
Oseba, pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora, lahko kazen izterja takoj na kraju samem. Kdor povzroči
vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo varstvenih
ukrepov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške
morebitne škode, sanacije in odprave škode.

6. člen
V najožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen poseg v prostor. Površina je namenjena izključno objektom, ki
služijo za preskrbo z vodo in z njim upravlja upravljalec
javnega vodovoda.
Najožji varstveni pas predstavlja območje s strogim
režimom zavarovanje, za katerega veljajo naslednje določbe:
1. najožji varstveni pas je potrebno ograditi v skladu z
opredelitvami hidrogeoloških raziskav z varnostno ograjo
višine najmanj 1,80 m;
2. prepovedana je gradnja novih objektov, z izjemo
objektov, ki so namenjeni vodovodu;
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Obstoječe dejavnosti v varstvenih pasovih morajo njihovi izvajalci urediti po določilih tega odloka.
Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč morajo
prilagoditi razmere zahtevam tega odloka v najožjem varstvenem pasu v roku šestih mesecev, v ožjem varstvenem pasu
v enem letu in v širšem varstvenem pasu v dveh letih po
uveljavitvi tega odloka.
11. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč v varstvenih pasovih, kjer
se omeji izkoriščanje zemljišč so upravičeni do davčne olajšave oziroma odškodnine v skladu z zakonskimi predpisi.
12. člen
Postopek za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstvenem območju pasov, začeti pred sprejetjem tega odloka, se
nadaljuje pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim v
določenem pasu, v katerem se nahaja lokacija.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena inšpekcija ter ostale pristojne inšpekcije (okolje – varstvena, komunalna, kmetijska, gozdarska…).
14. člen
Obseg varstvenih pasov zajetja pitja vode je določen v
strokovnih podlagah za zavarovanje zajetja pitne vode z vrtino TV-1/96 v Telčah in grafičnih prilogah (kartah) v merilu
1:5000. Karta in ostala dokumentacija je na vpogled na
sedežu občinske uprave Občine Sevnica.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300-0018/98
Sevnica, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
1906.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Zgornja Polskava

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), odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
19/96) in statuta Krajevne skupnosti Zgornja Polskava je
Svet KS Zgornja Polskava na 3. seji dne 20. 5. 1998 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Zgornja Polskava

Št.
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1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava se
razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za financiranje izgradnje šolskega prostora s telovadnico in prostora za ambulanto.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah
maja 1998 ocenjen na 200,000.000 SIT.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in
delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 21. junija 1998 od 7. do 19.
ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija krajevne skupnosti.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
računu Krajevne skupnosti Zgornja Polskava. Z njimi bo v
skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O
uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka
mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov
Krajevne skupnosti Zgornja Polskava.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za dobo pet let, in sicer od
1. 9. 1998 do 31. 8. 2003.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Zgornja Polskava, in
sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 1,5% mesečno od
bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane
za prispevke in davke po stopnji 1,5%;
– upokojenci po stopnji 1,5% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki
prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka
gozdnih in negozdnih površin po stopnji 6%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 1,5%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 1,5% od
bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v
navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini plačujejo letno
200 DEM in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Zgornja Polskava zgrajene hiše ali počitniške hišice in
stalno bivajo drugje, plačujejo letno 100 DEM v tolarski
protivrednosti.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike
Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Zgornja Polskava dostavi seznam zavezancev, za katere se samoprispevek nakazuje.
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8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih
pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in
nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in
odpravnin.
9. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v
volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Zgornja Polskava in so starejši od 18 let, oziroma starejši
od 15 let, če so v delovnem razmerju.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Zgornja Polskava, pri čemer smiselno uporablja določila
zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi.
11. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor
Krajevne skupnosti Zgornja Polskava. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica v
okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Zgornja Polskava
GLASOVNICA
Na referendumu dne 21. 6. 1998 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 9. 1998 do
31. 8. 2003, za financiranje programa Krajevne skupnosti
Zgornja Polskava
glasujem
PROTI

ZA
(pečat)

Tisti, ki glasuje izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA,
če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se
z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Zgornja Polskava.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o
dohodnini).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem
referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
se objavita v Uradnem listu RS.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Zgornja Polskava, dne 20. maja 1998.
Predsednik
Sveta KS Zgornja Polskava
Franc Pišek l. r.

SLOVENSKE KONJICE
1907.

Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki
sestavljajo javno infrastrukturo na področju
kulture v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 14/95 in 70/97), 29. člena in
63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 13. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 35. seji dne 20.
5. 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo
javno infrastrukturo na področju kulture
v Občini Slovenske Konjice
1. člen
S tem sklepom postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine
Slovenske Konjice, ki so namenjene pretežno opravljanju
kulturnih dejavnosti in so javna lastnina:
– Kulturni dom Slovenske Konjice (parc. št. 373, k.o.
Slovenske Konjice, št. vl. 51), naslov: Mestni trg 4, 3210
Slovenske Konjice,
– Kulturni dom Loče (parc. št. 25/2, k.o. Loče, št. vl.
280), naslov: Loče 44, 3215 Loče,
– Kulturni dom Žiče (parc. št. 190, k.o. Žiče, št. vl.
774), naslov: Žiče 14, 3215 Loče.
2. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih
pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
3. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna
infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški
knjigi.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 025-1/98-9101/353
Slovenske Konjice, dne 20. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stane Frim, dipl. ek. l. r.
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SEŽANA
1908.

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 23. 4. 1998 in po ponovni obravnavi
dne 21. 5. 1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sežana za leto 1998
1. člen
Proračun Občine Sežana za leto 1998 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Sežana.
2. člen
Občinski proračun za leto 1998 obsega
1.255,058.000 SIT, in sicer v bilanci prihodkov in odhodkov:
SIT
– prihodkov
1.170,558.156
– odhodkov
1.255,058.156
– primanjkljaj
84,500.000
v računu financiranja:
– prihodkov
84,500.000
– odhodkov
0
– presežek
84,500.000
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ter v računu financiranja, ki sta sestavni del proračuna.

Št.

– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje
likvidnih težav.
– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
11. člen
O razdelitvi sredstev finnčnih pomoči krajevnim skupnostim odloči občinski svet s posebnim sklepom na predlog
župana.
Pri delitvi sredstev finančne pomoči Krajevnim skupnostim imajo prednost tiste krajevne skupnosti, ki urejajo osnovno komunalno infrastrukturo in ki prispevajo vsaj 30%
lastnih sredstev. Prednostni vrstni red urejanja komunalne
infrastrukture je naslednji: vodooskrba, urejanje pokopališč,
ceste v naseljih, kanalizacija in javna razsvetljava.
12. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa kot to velja za uporabnike
republiškega proračuna.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 401-34/97
Sežana, dne 21. maja 1998.

3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad
odvaja 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja
mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. 1998.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja
ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodki občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru
doseženih prihodkov.
6. člen
Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le
za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati
na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale
sredstva odobrena s proračunom.
7. člen
O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale
zaradi posledic izrednih okoliščin kot so zlasti: poplava, suša,
požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske
kužne bolezni in rastlinski škodljivci odloča občinski svet.
8. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje
premalo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov. O porabi
sredstev obvesti občinski svet.
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Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

1909.

Odredba o razporeditvi delovnega časa in
uradnih ur v Upravni enoti Sežana

Na podlagi 37. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94) in skladno z določili uredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93)
izdaja načelnica

ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur
v Upravni enoti Sežana
1. člen
S to odredbo se določa začetek in konec, trajanje in
razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v
Upravni enoti Sežana.
2. člen
Delovni čas v Upravni enoti Sežana traja: v ponedeljek,
torek in četrtek od 7. do 15. ure, v sredo od 7. do 16. ure in
v petek od 7. do 14. ure.
3. člen
Uradne ure v Upravni enoti Sežana so:
– v ponedeljek, torek in petek od 7. do 11. ure,
– v sredo od 7. do 11. ure in od 12. do 15.30.

Stran

3126 / Št. 43 / 5. 6. 1998

4. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega
organa, lahko načelnica za celotno upravno enoto, za posamezno notranjo organizacijsko enoto oziroma za posamezno upravno področje, določi večji obseg uradnih ur, kot je to
določeno v 3. členu.
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Št. 004-3/98-100
Šentjur pri Celju, dne 26. maja 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. junija 1998 dalje.

ŠKOFLJICA
Št. 152-1/98
Sežana, dne 20. maja 1998.
Načelnica
Upravne enote Sežana
Sonja Kovačič l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
1910.

Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za dele naselij: Šentjur,
Planina, Gorica pri Slivnici, Dramlje, Proseniško,
Ponikva in Loka pri Žusmu

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 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) ter 40. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 44/95) je
Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 25. maja
1998 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za dele naselij: Šentjur, Planina, Gorica
pri Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka
pri Žusmu

1911.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in
70/97) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94) je Občinski svet občine Škofljica na 29. seji dne
17. 3. 1998 sprejel

DOPOLNITEV STATUTA
Občine Škofljica
1. člen
V statutu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96)
se 87. člen dopolni tako, da se pika nadomesti z vejico in
doda naslednje besedilo:
», razen za del proračuna, ki je namenjen za delo
občinskega sveta, za izvrševanje katerega je odgovoren
odredbodajalec predsednik občinskega sveta.«
2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Škofljica, dne 17. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

1. člen
S tem odlokom se dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij: Šentjur, Planina, Gorica pri
Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka pri Žusmu
(Uradni list RS, št. 12/91, 80/94 in 14/97).
2. člen
Območje, ki ga urejajo prostorski ureditveni pogoji pod
zaporedno številko 17 in oznako P 6 – območje poslovnih
dejavnosti, se razširi tako, da obsega tudi območje pod isto
zaporedno številko in oznako P 11 – R.
3. člen
Meja in parcelne številke zemljišč so razvidni v grafičnih prilogah.
4. člen
Za razširjeno območje P 6 veljajo vsa določila navedenega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Dopolnitev statuta Občine Škofljica

ŠKOFJA LOKA
1912.

Dopolnitev družbenega plana Občine Škofja
Loka za obdobje 1986–1990, programska
zasnova obrtne cone Trata, v delu ureditvenega
območja P1/2 – Gorenjska predilnica Lokateks,
EGP

Na podlagi 2. člena zakona o urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je
Občinski svet občine Škofja Loka na 29. seji dne 7. 5.
1998 sprejel

DOPOLNITEV DRUŽBENEGA
PLANA
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990,
programska zasnova obrtne cone Trata, v delu
ureditvenega območja P1/2 – Gorenjska
predilnica Lokateks, EGP

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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I. UVOD
Podjetje Domplan Kranj d.d., je na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Škofja Loka št. 352-3/96 z dne
18. 7. 1996 o sprejemu programa priprave programskih
zasnov in zazidalnega načrta obrtne cone Trata, v delu ureditvenega območja P1/2 – Gorenjska predilnica, Lokateks,
EGP in na podlagi pogodbe sklenjene med Občino Škofja
Loka in podjetjem Domplan Kranj d.d., pristopilo k izdelavi
programske zasnove za obrtno cono Trata v delu ureditvenega območja P1/2 – Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP.
Območje je namenjeno proizvodni, skladiščni, trgovski
in poslovni dejavnosti.

Za osvetlitev skupnih dovoznih poti je predvidena javna
razsvetljava.

II. OPREDELITEV OBMOČJA

V. USMERITVE Z VIDIKA OBRAMBE IN ZAŠČITE

Območje obsega zemljišča, ki so namenjena izgradnji
novih objektov in naprav namenjenih proizvodni, skladiščni,
trgovski in poslovni dejavnosti in območje že obstoječega
podjetja z embalažno grafično dejavnostjo.
Območje obdelave meji na severu na železniško progo
Ljubljana–Jesenice, na vzhodu na Traški graben in EGP, na
zahodu na proizvodne prostore Gorenjske predilnice in DIFE
d.o.o. in na jugu na dovozno cesto k EGP in obsega zemljišča naslednjih parcelnih številk vse k.o. Suha: 318/1 del,
343/2 del, 343/3, 337/6, 343/1, 337/1, 1221/3,
354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 351/2, 351/7, 354/2,
363/2, 360/1, 350/1del, 350/3 del, 312/9, 324, 478/2,
371/1 del, 318/16, 318/17, 318/18, 318/19, 312/17,
1221/2 del, 351/3, 351/5, 351/4, ter obsega površino
53 575 m2.

Pri načrtovanju ureditve območja je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja obrambe in zaščite.
Do vseh objektov mora biti omogočen dostop z intervencijskim vozilom in urejena protipožarna hidrantna mreža
v skladu z veljavno zakonodajo.

III. SKLADNOST PREDVIDENIH POSEGOV
Z DOLGOROČNIM PLANOM OBČINE ŠKOFJA LOKA
ZA OBDOBJE 1986–2000

Na obravnavanem območju ni objektov naravne in kulturne dediščine.
Območje meji na Traški graben.

Dolgoročni plan Občine Škofja Loka za obdobje 1986–
2000 območje P1/2 – Gorenjska predilnica, Lokateks,
EGP opredeljuje kot poslovno proizvodna cono, ki se ureja
s prostorskim izvedbenim načrtom.
IV. POGOJI IN USMERITVE ZA INFRASTRUKTURNO
OMREŽJE
Prometno omrežje
Dostop v obrtno industrijsko cono bo na severnem
delu ob železniški progi. Na skrajnem južnem robu objektov
Gorenjske predilnice se predvidi nova cesta.
Priključek dostopne ceste na Kidričevo se izvede na
mestu obstoječega priključka. Priključek te ceste na Kidričevo cesto se preoblikuje tako, da so na dovozni cesti
ustrezni horizontalni elementi, in da so na Kidričevi cesti
izvedeni pasovi za levo zavijanje.
Industrijski tir, ki območje urejanja prepolavlja, se
ohranja.

Telefonsko omrežje
Telefonsko omrežje predvidene zazidave bo vezano na
telefonsko centralo ATC Trata.
Plinovodno omrežje
Za energetsko oskrbo predvidenega območja se uporablja plin.
Območje je možno priključiti na nizko toplovodni sistem Gorenjske predilnice.

VI. VARSTVO OKOLJA
Območje se projektira in zgradi v skladu z veljavnimi
predpisi iz varstva okolja, tako da ne bo prekomerno obremenjevala okolja.
Cona naj se uredi tako, da bo varovana podtalnica.
Uporabljajo naj se energetski viri, ki ne onesnažujejo
okolja.
VII. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

VIII. KONČNO DOLOČILO
Programska zasnova obrtne cone Trata, v delu ureditvenega območja P1/2 – Gorenjska predilnica, Lokateks,
EGP začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/96
Škofja Loka, dne 7. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

1913.
Odvajanje odpadnih voda
Sistema odvajanja meteornih in fekalnih odpadnih vod
na tem območju sta ločena.
Vodovodno in hidrantno omrežje
Potrebe po pitni in požarni vodi se bodo pokrivale iz
javnega vodovodnega omrežja.
Električno omrežje
Za potrebe električnega napajanja bo potrebno zgraditi
nove trafo postaje.

Sprememba programa priprave programskih
zasnov in lokacijskega načrta za cesto
R-319/1100 obvoznica Škofja Loka

Na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka
na 29. seji dne 7. 5. 1998 sprejel

SPREMEMBO PROGRAMA
PRIPRAVE
programskih zasnov in lokacijskega načrta
za cesto R-319/1100 obvoznica Škofja Loka

Stran
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Program priprave programskih zasnov in lokacijskega
načrta za cesto R-319/1100 obvoznica Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 50/96) se spremeni tako, da se črtata zadnji
alinei 7. člena.
Št. 351-42/75
Škofja Loka, dne 7. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

ZAVRČ
1914.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Zavrč za leto 1997

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 8. in 17. člena statuta Občine Zavrč
(Uradni list RS, št. 25/95) je Občinski svet občine Zavrč na
prvi redni seji dne 30. 1. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Zavrč za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Zavrč za leto 1997 (Uradni list RS, št. 23/97) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1997
znašajo 326,290.080 SIT od tega

Prihodki
Odhodki

Bilanca prihodkov
in odhodkov
326,290.080
326,290.080

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč
za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zavrč za
leto 1997.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki proračuna občine po
zaključnem računu za leto 1997 znašajo:
– prihodki
326,673.254 SIT
– odhodki
314,587.089 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 12,086.166 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in
odhodkov v višini 12,086.166 SIT se prenese v proračun
Občine Zavrč za naslednje leto.
4. člen
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev je
zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
proračuna.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 063-1/98
Zavrč, dne 20. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

Račun
financiranja

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, vključno z investicijami, so v bilanci prihodkov
in odhodkov, ki sta sestavni del proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne z dnem sprejema na
občinskem svetu.
Št. 063-1/98
Zavrč, dne 30. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

1915.

statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 25/95) je Občinski
svet občine Zavrč na 4. redni seji dne 20. 4. 1998 sprejel

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zavrč za leto 1997

Na podlagi 25. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 13. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena

1916.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Zavrč za leto 1998

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97), 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 80/94)
in na podlagi 8. in 17. člena statuta Občine Zavrč (Uradni
list RS, št. 25/95) je Občinski svet občine Zavrč na prvi
redni seji dne 30. 1. 1998 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v Občini
Zavrč za leto 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Zavrč za leto 1998, se
bodo potrebe javne porabe financirale na podlagi odloka o
proračuna Občine Zavrč za leto 1997.
2. člen
Financiranje potreb proračunskih porabnikov se začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah na podlagi proračuna
občine za naloge oziroma namene kot v letu 1997.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Zavrč za leto 1998.
4. člen
Določbe odloka o proračunu občine za leto 1997 se
smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati vsi predpisi, ki urejajo status navedenih
naselij.
Št. 004-06-02/98-6
Zreče, dne 25. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r

Št. 061-1/98
Zavrč, dne 30. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

ZREČE
1917.

Odlok o preimenovanju naselij v Občini Zreče

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86,
8/90) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št.
30/95, 48/95 in 1/98), je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 25. 5. 1998 sprejel

ODLOK
o preimenovanju naselij v Občini Zreče
1. člen
S tem odlokom se preimenujejo zemljepisna imena
naselij v Občini Zreče in sicer:
1. naselje Koroška vas se preimenuje v naselje z imenom Koroška vas na Pohorju;
2. naselje Loška gora se preimenuje v naselje z imenom Loška gora pri Zrečah;
3. naselje Osredek se preimenuje v naselje z imenom
Osredek pri Zrečah;
4. naselje Skomarje (del) se preimenuje v naselje z
imenom Skomarje.
2. člen
Meje naselij ostanejo nespremenjene.

1918.

5. člen
Upravna enota Slovenske Konjice izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva občine v roku treh mesecev po uveljavitvi sprememb.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 30/95, 48/95 in 1/98), je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 25. 5. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1. člen
Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi:
1. parc. št. 1362, cesta v izmeri 250 m2 vpisana pri vl.
št. Seznam I, k.o. Zreče,
2. parc. št. 730/3, cesta v izmeri 154 m2, vpisana pri
vl. št. Seznam I, k.o. Radana vas,
3. parc. št. 1386/4, cesta v izmeri 52 m2, vpisana pri
vl. št. Seznam I, k.o. Zreče.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica
v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-08-03,04,05/98
Zreče, dne 25. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r

3. člen
Spremembe po tem odloku evidentira GURS – izpostava Slov. Konjice v evidenci RPE.
GURS – izpostava Slovenske Konjice je dolžna v roku
dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka naročiti in posredovati lastnikom stavb nove tablice s hišnimi številkami.
Stroške izdelave nove tablice nosi Občina Zreče.
4. člen
Občina Zreče v breme proračuna zagotovi naročilo in
postavitev napisnih tabel imen naselij pri vhodu v naselje.
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1919.

Sklep o prioriteti zahtevkov za dodelitev
sredstev za spodbujanje razvoja demografsko
ogroženih območij v RS za leto 1998

Na podlagi 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 30/95) in natečaja za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v RS za leto
1998 (Uradni list RS, št. 37/98) je Občinski svet občine
Zreče, na seji dne 25. maja 1998 sprejel

Stran
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SKLEP
o prioriteti zahtevkov za dodelitev sredstev
za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih
območij v RS za leto 1998

Andraž, Braslovče, Galicija, Gomilsko, Gotovlje, Griže, Letuš, Liboje, Petrovče, Polzela, Ponikva, Prebold, Šempeter,
Šešče, Tabor, Vransko, Vrbje in Žalec. Javna razgrnitev traja
en mesec od dneva uveljavitve tega sklepa.

S tem sklepom se določi vrstni red prioritetnih zahtevkov glede na ustrezni razvojni program in sicer:
Prioriteta številka 1:
– rekonstrukcija lokalne ceste L 7106 Skomarje–Resnik.

III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje
in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih
posreduje na Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec.

Prioriteta številka 2:
– rekonstrukcija lokalne ceste odsek Zlakova–Črešnova.
Št. 344-04-02/98-8
344-04-04/98-8
Zreče, dne 25. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

ŽALEC
1920.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 17/84, 37/85 in 29/86 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
in 51. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95,
16/96 in 1/97) je župan Občine Žalec dne 2. junija 1998
sprejel

IV
V času javne razgrnitve bodo v prostorih Občine Žalec
(sejna dvorana v prizidku) javne obravnave, ki jih bodo organizirali Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve
Občine Žalec in krajevne skupnosti, na območju katerih se
nahajajo predvideni posegi.
Terminski potek javnih obravnav:
Krajevna skupnost
Andraž, Gotovlje, Griže, Ponikva, Polzela,
Prebold, Šempeter, Šešče, Tabor, Vrbje
Letuš, Braslovče, Petrovče
Vransko, Gomilsko, Žalec
Galicija, Liboje

17. 6. 1998
17. 6. 1998
18. 6. 1998
18. 6. 1998

17.
18.
17.
19.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200/0004/97-02/02
Žalec, dne 2. junija 1998.
Župan
Občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

1921.

II
Osnutek aktov iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za okolje, prostor in komunalne
zadeve Občine Žalec in v prostorih krajevnih skupnosti:

Ura

V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine
Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih planov
Občine Žalec v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa
poskrbi za pripravo predloga sprememb in dopolnitev prostorskih planov.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (v
nadaljevanju besedila: spremembe in dopolnitve prostorskih planov Občine Žalec), ki ga je izdelal Razvojni center –
Planiranje, d.o.o., v maju 1998.
Spremembe in dopolnitve prostorskih planov Občine
Žalec se nanašajo predvsem na določitev območij večjih
posegov v prostor, ki so podrobneje prikazani tudi v programskih zasnovah.

Datum

Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti
Gotovlje o ugotovitvah izida glasovanja na
referendumu za uvedbo krajevnega
samoprispevka

Na območju Krajevne skupnosti Gotovlje je bil v nedeljo, 19. aprila 1998, referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Gotovlje za obdobje od 1. 5.
1998 do 31. 4. 2003, zato objavljamo

POROČILO
volilne komisije Krajevne skupnosti Gotovlje
o ugotovitvah izida glasovanja na referendumu
za uvedbo krajevnega samoprispevka
Volilna komisija je po končanem glasovanju dne 19. 4.
1998 po pregledu glasovnic ugotovila naslednji volilni izid:
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– v volilni imenik je bilo vpisanih 1105 volilnih upravičencev,
– na referendumu je glasovalo skupno 698 krajanov,
– ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo
162 krajanov,
– PROTI uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo 516 krajanov,
– neveljavnih je bilo 20 glasovnic.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija Krajevne
skupnosti Gotovlje ugotavlja, da referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Gotovlje 19. 4. 1998 ni bil
izglasovan.
Predsednik
volilne komisije
KS Gotovlje
Aleksander Žolnir l. r.

Št.
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ŽR ’izvrševanje proračuna RS’ 50100-630-10014
Na pravno osebo Republiko Slovenijo se preknjižijo
tudi delnice, ki se v delniških knjigah glasijo na gospodarske
družbe iz 2. člena te uredbe.
4. člen
Za izvajanje te uredbe skrbi Ministrstvo za finance.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 724-00/98-1
Ljubljana, dne 28. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

VLADA
1923.
1922.

Uredba o poenotenju vpisov Republike Slovenije
kot pravne osebe v sodnem registru in delniških
knjigah

Na podlagi 6. in 7. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97) in 65.
člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91,
55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot
pravne osebe v sodnem registru in delniških
knjigah
1. člen
V sodnem registru se poenoti vpisovanje Republike
Slovenije kot ustanoviteljice ali soustanoviteljice pravnih
oseb, tako da se vsi vpisi glasijo na:
Republika Slovenija
Gregorčičeva 20
matična številka: 5854814
Že obstoječi vpisi organov v sestavi Republike Slovenije
ter organov, katerih pravni naslednik je Republika Slovenija
oziroma organi v sestavi Republike Slovenije, se poenotijo,
tako da se vsi glasijo na pravno osebo Republiko Slovenijo.

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih
storitev

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1. člen
Cene proizvodov in storitev, ki so razvrščene po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94,
3/95, 33/95 in 15/96) v podrazredih:
– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode
– 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov
– 90.002 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov
– 90.004 kanalizacije in delovanje čistilnih naprav,
ki so bile oblikovane skladno s predpisi in uporabljene
na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot
najvišje.

2. člen
Kot ustanovitelj zavodov ali gospodarskih družb, ki so
jih ustanovili zavodi, v katerih ustanoviteljske pravice izvršuje
Vlada Republike Slovenije, se v sodnem registru vpiše pravna oseba Republika Slovenija.

2. člen
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo proizvode in
opravljajo storitve, navedene v 1. členu (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki so v času veljavnosti uredbe o načinu
oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 9/98)
z zahtevkom Vladi Republike Slovenije predlagali odreditev
višje stopnje povišanja cen, lahko povišajo cene v času
veljavnosti te uredbe v skladu s sprejetim sklepom Vlade
Republike Slovenije.

3. člen
Vse delnice, ki se v delniških knjigah glasijo na zavode,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in katerih ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada Republike Slovenije, se preknjižijo na pravno osebo Republiko Slovenijo:
Republika Slovenija
Gregorčičeva 20
matična številka: 5854814
davčna številka: 17659957

3. člen
Za storitev dejavnosti kanalizacije in delovanja čistilnih
naprav, ki se bo na nekem območju opravljala prvič, se cena
lahko oblikuje tako, da ne presega ravni cene, ki je na
nekem območju že uporabljena na tržišču za enako storitev
in vrsto uporabnika, opravljeno s podobno ali enako tehnologijo.
Najmanj petnajst dni pred uveljavitvijo cene komunalne
storitve iz prejšnjega odstavka morajo zavezanci o tem ob-
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vestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Obvestilo mora vsebovati:
– naziv in firmo zavezanca
– območje, na katerem se bo storitev izvajala
– mnenje župana občine na območju katere se bo
storitev izvajala
– razčlenitev predvidenih stroškov za opravljeno storitev
– opis tehnologije opravljanja storitve
– datum predvidenega pričetka opravljanja storitve
– raven cene storitve z navedbo primerljive cene za
enako storitev, ki se na tržišču že uporablja ter navedbo
območja, na katerem se ta storitev opravlja.
Zavezanec lahko prične uporabljati ceno za navedeno
storitev po pridobitvi pozitivnega mnenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko izda mnenje le na podlagi predhodno
pridobljenega mnenja Ministrstva za okolje in prostor.
4. člen
Zavezanec, ki opravlja storitve dejavnosti zbiranja in
odvoza odpadkov in dejavnosti deponij, sežiganja in drugih
načinov odstranjevanja trdnih odpadkov lahko oblikuje cene
storitve na način, kot to določajo predpisani standardi in
navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: metodologija).
Tako oblikovano ceno zavezanec posreduje občini, na
območju katere opravlja storitev navedene dejavnosti. Občina tako oblikovan predlog cene posreduje na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj bo na podlagi predhodno pridobljenega mnenja strokovne medresorske komisije, imenovane s strani državnih sekretarjev, pristojnih za področje nadzora cen in za področje gospodarskih javnih služb varstva okolja, posredovalo mnenje k predlagani ceni.
Ceno storitve bo občina lahko oblikovala in uporabljala
na način, kot bo navedeno v mnenju Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
5. člen
Predlogu občine, navedenemu v predhodnem členu,
morajo biti priloženi naslednji podatki:
– pogodba o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– opis obstoječega načina in obsega opravljanja storitev dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in dejavnosti
deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih
odpadkov na območju občine,
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter poprečno ceno, ki se uporablja na dan vložitve predloga,
– izračun kalkulativnih elementov poprečne lastne cene na način, kot ga predvideva metodologija, na dan vložitve
predloga,
– letni fizični obseg opravljene storitve, izražen v kg
ali m3,
– pregled vrste prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo za navedeno storitev za leto 1997 in za obdobje do
vložitve predloga v letu 1998,
– program predvidenih investicijskih del na področju
dejavnosti, kolikor je ta načrtovan ali se že izvaja.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva na željo strokovne komisije tudi dodatne podatke, če
oceni, da so ti potrebni za pripravo ustreznega mnenja.
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6. člen
Ta uredba začne veljati 10. junija 1998.
Št. 383-01/98-2
Ljubljana, dne 4. junija 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1924.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov
in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) ter drugega
in petega odstavka 58. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) je Vlada Republike Slovenije
na 63. seji 28. maja 1998 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju članov in
delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada
I
V sklepu o imenovanju članov in delovanju Odbora za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS, št.
22/94, 15/96 in 55/97) se I. točka spremeni v naslednjem:
– nadomesti se pokojni član odbora Tone Sentočnik,
kot predstavnik prostovoljnih gasilcev, z Matjažem Klaričem,
prav tako predstavnikom prostovoljnih gasilcev.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 221-00/98-4
Ljubljana, dne 28. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1925.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo
materiala in konstrukcij v javni raziskovalni
zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. in 40. člena zakona o raziskovalni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96
in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 63. seji dne 28.
maja 1998 sprejela
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Št.

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo
materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
1. člen
V prvem členu sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za
raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
(Uradni list RS, št. 23/94, 11/95 in 62/96) se besedilo ’in
je po zakonu o zavodih postal javni zavod’ črta.
Doda se novi drugi odstavek, ki glasi:
’Kot premoženje javnega raziskovalnega zavoda se izloči del premoženja Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij opredeljenega s sklepom Vlade Republike Slovenije
št. 022-07/93-9/5-8 z dne 6/7-1995 in...’
2. člen
Dejavnost zavoda v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94,
3/95, 33/95 in 15/96) glasi:
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
Zavod, kot javni raziskovalni zavod in osrednja slovenska inštitucija za gradbeništvo, opravlja v okviru registrirane
dejavnosti na področju gradbeništva, transportnih naprav,
varstva okolja, materialov, tehnične regulative in informatike,
naslednje dejavnosti:

43 / 5. 6. 1998 / Stran 3133

– temeljne in uporabne raziskave na področju graditeljstva,
– potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih materialov, proizvodov in izvedenih del,
– predkonkurenčni razvoj na področju gradbeništva,
– razvoj novih metod preskušanja in meritev,
– študije, preiskave, meritve, pregledi, opazovanja, ekspertno svetovanje in sodelovanje pri revizijah, ter analize
stanja gradbenih objektov, transportnih naprav, prometnic,
naravnega in bivalnega okolja,
– študije, preiskave, meritve, pregledi opazovanja, ekspertno svetovanje in sodelovanje pri revizijah, ter analize
stanja na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
– kalibriranje in overjanje meril, etalonov in referenčnih
materialov.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-02/98-1
Ljubljana, dne 28. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

Stran

1855. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3069

1856. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3069

1857. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3069

1858. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3069

1859. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3070

Stran

1924. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov
in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada
3132

1925. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
3132
1867. Sklep o postavitvi častnega generalnega konzula
v Wellingtonu
3071

1860. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3070

1861. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3070

1868. Sklep o povišanju konzulata Republike Slovenije
v Wellingtonu v generalni konzulat
3072

1862. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3070

1869. Odločba o imenovanju

3072

1863. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3071

1870. Odločba o imenovanju

3072

1864. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3071

1865. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3071

1866. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

3071

MINISTRSTVA
1871. Pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna

3073

1872. Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici 3079

VLADA
1922. Uredba o poenotenju vpisov Republike Slovenije
kot pravne osebe v sodnem registru in delniških
knjigah
3131
1923. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev

1873. Pravilnik o identifikacijskem znaku – priponki za
osebe, zaposlene v Upravi Republike Slovenije
za zračno plovbo in za druge osebe
3089
1874. Pravilnik o merilih za razvrščanje bolnišnic

3090

1875. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa 3091

Stran
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USTAVNO SODIŠČE
1876. Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča RS
in odločb upravnih organov in o vrnitvi zadeve v
novo odločanje ter o razveljavitvi nekaterih besed
v 23. členu zakona o zaposlovanju tujcev
3092
1877. Odločba o razveljavitvi 9. točke 1. člena in tarife
št. 9 odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne-Prevalje
3093

SODNI SVET
1878. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom

3094

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1880. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
3099
3100

1882. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za maj 1998
3101

MEŽICA
1893. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 1998 3113
MORAVSKE TOPLICE
1894. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje nove Občine Moravske Toplice
3114
1895. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini
Murska Sobota za leto 1998
3116
1896. Sprememba pravilnika o dodeljevanju sredstev za
subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane iz proračuna v Mestni občini Murska Sobota
3116
NOVA GORICA
1897. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za obvoznico Kromberk–Solkan
3116
PODČETRTEK

OBČINE

1898. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

BREŽICE
1883. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v letu 1998
za območje KS Pišece
3101
GROSUPLJE
1884. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona sever
3102
ILIRSKA BISTRICA
1885. Program priprave za zazidalni načrt Mikoza

1892. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Logarovci-Berkovci
3112

MURSKA SOBOTA

1879. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij
3094

1881. Aneks h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

Stran

3102

KUZMA
1886. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma 3104
1887. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Kuzma za
leto 1998
3106
LENDAVA
1888. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 1998 3106
1889. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnih
zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik in DOŠ
Genterovci
3110
LITIJA
1890. Odlok o sprejemu dopolnitev in sprememb odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja GS 4 in GS 4/1 Graška Dobrava v Litiji 3110
LJUTOMER
1891. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Logarovci-Berkovci
3111

3117

1899. Sklep o ustanovitvi zemljišča v splošni rabi na parceli št. 962/4 in 964/3, k. o. Lastnič
3117
1900. Pravilnik o dežurstvih prodajaln v Občini Podčetrtek
3118
PUCONCI
1901. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Puconci za leto 1998
3118
ROGATEC
1902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Rogatec
3119
SEVNICA
1903. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 1998 3119
1904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
3120
1905. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino TV- 1/96 na Telčah, na območju Krajevne skupnosti Tržišče
3121
SLOVENSKA BISTRICA
1906. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava
3123
SLOVENSKE KONJICE
1907. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture
v Občini Slovenske Konjice
3124
SEŽANA
1908. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1998 3125

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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1909. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Sežana
3125
ŠENTJUR PRI CELJU
1910. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij: Šentjur, Planina, Gorica pri Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in
Loka pri Žusmu
3126

Stran

1921. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Gotovlje o ugotovitvah izida glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
3130

MEDNARODNE POGODBE
21.

Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (BGBNSNJ)

141

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o dopolnitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Madžarske o ukinitvi vizumov
(BHUDSUV)

142

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom
za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo Republike Madžarske o sodelovanju na področju politike dela

143

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o zaposlovanju družinskih članov uslužbencev diplomatsko konzularnih predstavništev

146

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med
Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju
davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje

149

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti

149

–

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi železniške povezave

149

–

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prevoza

149

ŠKOFLJICA
1911. Dopolnitev statuta Občine Škofljica

3126

ŠKOFJA LOKA
1912. Dopolnitev družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990, programska zasnova obrtne cone Trata, v delu ureditvenega območja P1/2 – Gorenjska predilnica Lokateks, EGP 3126

22.

1913. Sprememba programa priprave programskih zasnov in lokacijskega načrta za cesto R-319/1100
obvoznica Škofja Loka
3127

23.

ZAVRČ
1914. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 1997
3128

24.

1915. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 1997
3128
1916. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Zavrč za leto 1998
3128

–

ZREČE
1917. Odlok o preimenovanju naselij v Občini Zreče

3129

1918. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

3129

1919. Sklep o prioriteti zahtevkov za dodelitev sredstev
za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih
območij v RS za leto 1998
3129

–

ŽALEC
1920. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec
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Velja od 1. maja 1998

ZAKON O VARNOSTI
CESTNEGA PROMETA
Zakon o varnosti cestnega prometa velja od 1. maja 1998. Objavljen je v priročni knjižici s
plastičnim ovitkom. Z uvodom izpod peresa ministra za notranje zadeve Mirka Bandlja smo vsi
vozniki in drugi udeleženci v prometu dobili popotnico, ki nas bo gotovo opozarjal, da se v
slovenskem cestnem prometu začenja novo obdobje.
Podrobnejša uvodna pojasnila k posameznim določbam zakona pa bodo izšla v Zbirki predpisov, ki
jih bomo izdali kmalu po uveljavitvi zakona. Uvodna pojasnila bodo pripravili sodelavci Ministrstva
za notranje zadeve, ki so tudi zasnovali zakonsko besedilo.
Cena knjižice s plastičnim ovitkom v velikosti
8 × 12 centimetrov je 1680 SIT
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