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DRŽAVNI ZBOR

2417. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-C)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah za-
kona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
28. maja 1998 in o njem ponovno odločal na seji 28. julija
1998.

Št. 001-22-69/98
Ljubljana, dne 29. julija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU (ZPIZ-C)

1. člen
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

(Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) se v prvi alinei
tretjega odstavka 14. člena za besedo “obrti” doda besedilo
“ter oddajanja zasebnih turističnih sob”.

2. člen
V 40. členu se v prvem odstavku črta druga alinea.

3. člen
V 160. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
Peti odstavek, ki postane drugi odstavek se spremeni

tako, da se glasi:

“Upokojencem pripada pokojnina, usklajena po prejš-
njem odstavku, od prvega dne meseca, v katerem je ugotov-
ljen skupni porast plač, ki za 1,5% presega povprečje plač,
glede na katero so bile pokojnine nazadnje usklajene. Izpla-
čilo pokojnin ne more biti nižje od izplačila pokojnin za
prejšnji mesec. Pri izvedbi uskladitve se upoštevajo vsa gi-
banja plač od zadnje uskladitve pokojnin.”

4. člen
Za 160. členom se doda nov 160.a člen, ki se glasi:

“160.a člen
Zavarovancu, ki na novo uveljavi pokojnino v času, ko

so pogoji za izvedbo uskladitve pokojnin izpolnjeni z upošte-
vanjem gibanj plač iz dveh zaporednih let, se pokojnina
uskladi le za del, ki ustreza gibanju plač, doseženih v tem
letu, ne glede na višino porasta plač.”

5. člen
V 230. členu se piko na koncu prvega odstavka nado-

mesti z vejico in doda besedilo “pri čemer izbrana osnova ne
sme biti nižja od osnove, določene s tem zakonom.”

V drugem odstavku se črta besedilo “11. in”.

6. člen
Za 230. členom se doda novi 230.a člen, ki se glasi:

“230.a člen
Osnova iz prvega odstavka 230. člena tega zakona se

za zavarovance iz 11. člena tega zakona določi glede na
doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani
plačani prispevki za obvezno socialno zavarovanje zavaro-
vanca in znižanje davčne osnove, skladno z zakonom, ki
ureja dohodnino, in sicer:

– če dosežena osnova ne preseže povprečne letne
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini naj-
nižje pokojninske osnove iz 231. člena tega zakona;

– če je osnova med eno in dvakratno povprečno letno
plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini
1,5- kratne najnižje pokojninske osnove iz 231. člena tega
zakona;

– če je osnova med dvakratno in trikratno povprečno
plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini dva-
kratne najnižje pokojninske osnove iz 231. člena tega
zakona;

– če je osnova nad trikratno povprečno letno plačo
zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini trikratne
najnižje pokojninske osnove iz 231. člena tega zakona.
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Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi
zadnje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti oziroma zad-
njega obračuna davka iz dejavnosti in glede na podatke o
povprečni plači za leto, na katero se nanaša davek iz dejav-
nosti.

Prispevki se obračunavajo in plačujejo od osnov, ki
veljajo v tekočem obdobju.

Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne os-
nove, ki presega znesek zavarovalne osnove, v katero je
uvrščen skladno s prvim odstavkom tega člena, vendar naj-
več od zneska v višini najvišje pokojninske osnove, poveča-
ne za davke in prispevke iz 44. člena tega zakona.

Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne us-
treza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu, in bi
plačevanje prispevkov od osnove iz drugega odstavka prejš-
njega člena ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, kar potr-
di pristojni zavod za zaposlovanje, lahko pri zavodu zahteva
znižanje zavarovalne osnove vendar največ do zneska naj-
nižje zavarovalne osnove iz 231. člena tega zakona. O zah-
tevi odloči zavod z odločbo, ki jo posreduje pristojnemu
davčnemu organu.

Podrobnejše določbe o določanju zavarovalnih osnov,
o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove in drugih
postopkih določi minister, pristojen za finance, v soglasju z
zavodom.”

7. člen
V 235. členu se v prvem odstavku besedilo “iz

309. člena” nadomesti z besedilom “iz 216. in 309. člena”.

8. člen
239. člen se črta.

9. člen
V 250. členu se peti odstavek nadomesti z novim petim

in šestim odstavkom, ki se glasita:
“Skupščino kapitalskega sklada imenuje Vlada Repub-

like Slovenije tako, da je med vsemi člani ena tretjina pred-
stavnikov upokojencev in delovnih invalidov, ena tretjina
predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, ter ena tretjina
predstavnikov Vlade Republike Slovenije.

Nadzorni svet kapitalskega sklada imenuje Vlada Re-
publike Slovenije.”

10. člen
274. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod upravlja skupščina.
Skupščino sestavlja trideset članov, od tega:
– deset predstavnikov upokojencev in delovnih invali-

dov, od katerih osem članov imenujejo organizacije upoko-
jencev, dva člana pa imenujejo organizacije delovnih invali-
dov;

– deset predstavnikov delodajalcev in zavarovancev,
od katerih pet članov imenujejo reprezentativni sindikati, pet
članov pa reprezentativna združenja delodajalcev;

– deset članov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije.”

11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 172-01/89-2/225
Ljubljana, dne 28. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2418. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena Balažic, na sodniško mesto sodnice za prekrške

na Senatu za prekrške Republike Slovenije v Ljubljani.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2419. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nasta Katušin, na sodniško mesto sodnice za prekrške

na Senatu za prekrške Republike Slovenije v Ljubljani.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2420. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Maja Pruša, na sodniško mesto sodnice za prekrške

na Senatu za prekrške Republike Slovenije v Ljubljani.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2421. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Alojzija Strašek Kocijan, na sodniško mesto sodnice za

prekrške na Senatu za prekrške Republike Slovenije v Ljub-
ljani.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2422. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1988 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Milena Bohinc, na sodniško mesto sodnice za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške Jesenice.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2423. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Lidija Bajželj, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Kranj.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2424. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zofija Redek, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Novo mesto.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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2425. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija Žvab, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Radovljica.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2426. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nuša Orel, na sodniško mesto sodnice za prekrške pri

Sodniku za prekrške Ribnica.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2427. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Valerija Polanec, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2428. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Tatjana Bohinc, na sodniško mesto sodnice za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2429. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bojana Pavlič, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Ljubljana.
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Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2430. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Dragan Vukovič, na sodniško mesto sodnika za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2431. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Dušanka Gorjanc, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Celje.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2432. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Livijana Juriševič, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Koper.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2433. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Anton Rožman, na sodniško mesto sodnika za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške Ljutomer.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2434. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nadja Čeligoj, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Postojna.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2435. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nadja Vrbič, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Velenje.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2436. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Hajdemarija Borbats-Poljanko, na sodniško mesto sod-

nice za prekrške pri Sodniku za prekrške Maribor.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2437. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Darja Šenica, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Maribor.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2438. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vlasta Kladnik-Fridl, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Maribor.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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2439. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. julija 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zvonka Karner–Vodušek, na sodniško mesto sodnice

za prekrške pri Sodniku za prekrške Maribor.

Št. 716-01/98-2/75
Ljubljana, dne 24. julija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2440. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za dvoje prostih mest sodnika ustavnega
sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prve-
ga in drugega odstavka 163. člena ustave Republike Slove-
nije ter 9., 12. in drugega odstavka 14. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) objavljam

P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za

dvoje prostih mest sodnika ustavnega sodišča

Po obvestilu predsednika Državnega zbora na seji Dr-
žavnega zbora 28. julija 1998 dva od predlaganih kandida-
tov za sodnika ustavnega sodišča na mesta sodnikov, ki jim
poteče mandat 30. oktobra 1998, nista bila izvoljena. Zato
je potrebno za dvoje prostih mest sodnikov ustavnega so-
dišča opraviti nove volitve na podlagi novih kandidatur.

Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvo-
ljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in
je star najmanj 40 let.

Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega
sodišča je treba poslati v roku 50 dni po objavi poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev in pisno
soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen
sprejeti.

Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.

Št. 001-23-3/98
Ljubljana, dne 29. julija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

2441. Odredba o izobraževalnih programih za
gimnazije

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96), minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnih programih za gimnazije

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraže-

valne programe:
– izobraževalni program gimnazija,
– izobraževalni program klasična gimnazija,
– izobraževalni program tehniška gimnazija,
– izobraževalni program ekonomska gimnazija,
– izobraževalni program umetniška gimnazija,
– izobraževalni program gimnazija s slovenskim učnim

jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri,
– izobraževalni program gimnazija z italijanskim učnim

jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri,
– izobraževalni program dvojezična slovensko madžar-

ska gimnazija,
– izobraževalni program ekonomska gimnazija s slo-

venskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v
slovenski Istri in

– izobraževalni program tehniška gimnazija s sloven-
skim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slo-
venski Istri,

katerih splošne dele je predlagal, posebne dele pa
določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izo-
braževanje na sejah dne 29. 1. 1998, 26. 3. 1998, 7. 5.
1998 in 18. 6. 1998.

2. člen
Izobraževalne programe iz prejšnjega člena objavi Mi-

nistrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji.
Izobraževalni programi iz prejšnjega odstavka so javno

veljavni.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 603-64/98
Ljubljana, dne 22. julija 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

2442. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sestavi in
delovanju razširjenih strokovnih kolegijev

Na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in
8/96) izdaja minister za zdravstvo
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P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o sestavi

in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev

1. člen
V prilogi 1 pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih

strokovnih kolegijev (Uradni list RS, št. 67/97) se doda
nova točka, ki se glasi:

“26. RSK za medicino dela.”

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 501-1/98
Ljubljana, dne 20. julija 1998.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

2443. Posebni znak za alarmiranje ob neposredni
nevarnosti poplavnega vala zaradi prelivanja ali
porušitve pregrade na jezu vodne elektrarne

Na podlagi drugega odstavka 8. člena uredbe o orga-
nizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alar-
miranja (Uradni list RS, št. 45/97) je Uprava RS za zaščito in
reševanje Ministrstva za obrambo določila

P O S E B N I   Z N A K
za alarmiranje ob neposredni nevarnosti

poplavnega vala zaradi prelivanja ali porušitve
pregrade na jezu vodne elektrarne

1
Znak za preplah oziroma neposredno nevarnost po-

plavnega vala ob prelivanju ali porušitvi pregrade na jezu
vodne elektrarne (v nadaljevanju besedila: znak za nepo-
sredno nevarnost poplavnega vala) je zavijajoč zvok sirene,
ki traja 100 sekund: 4-sekundni intervali zvoka sirene z
vmesnimi 4-sekundnimi premori.

Grafični prikaz znaka za neposredno nevarnost poplav-
nega vala je:

100 sekund

2
Znak za neposredno nevarnost poplavnega vala se

uporablja na območjih občin Muta, Vuzenica, Podvelka –
Ribnica ter Radlje ob Dravi.

3
Znak za neposredno nevarnost poplavnega vala se

uporablja na način, ki je z uredbo o organizaciji in delovanju
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list
RS, št. 45/97) določen za uporabo znaka za preplah oziro-
ma neposredno nevarnost.

Znak za neposredno nevarnost poplavnega vala se ne
sme uporabljati za druge namene.

4
Nujni napotki za ravnanje prebivalcev, ki so sestavni

del grafičnega prikaza znaka za neposredno nevarnost po-
plavnega vala, se glasijo: “Takoj zapusti ogroženo območje
in se umakni nad označeno raven, ki jo lahko doseže po-
plavni val.”.

5
Znak za neposredno nevarnost poplavnega vala se

uporablja od 1. 9. 1998 naprej.

Št. 841-50/50-98
Ljubljana, dne 20. julija 1998.

Direktor
Uprave RS za zaščito

in reševanje
Bojan Ušeničnik l. r.

2444. Posebni znak za alarmiranje ob neposredni
nevarnosti nesreče s klorom

Na podlagi drugega odstavka 8. člena uredbe o orga-
nizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alar-
miranja (Uradni list RS, št. 45/97) je Uprava RS za zaščito in
reševanje Ministrstva za obrambo določila

P O S E B N I   Z N A K
za alarmiranje ob neposredni nevarnosti nesreče

s klorom

1
Znak za preplah oziroma neposredno nevarnost nesre-

če s klorom (v nadaljnjem besedilu: znak za neposredno
nevarnost nesreče s klorom) je zvok sirene, ki traja 100
sekund: 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, 40-sekundni
enoličen zvok sirene in 30-sekundni zavijajoč zvok sirene.

Grafični prikaz znaka za neposredno nevarnost nesre-
če s klorom je:

100 sekund

2
 Znak za neposredno nevarnost nesreče s klorom se

uporablja na območju občin Brežice, Krško in Sevnica ter
na območju občin Hrastnik in Trbovlje.

3
Znak za neposredno nevarnost nesreče s klorom se

uporablja na način, ki je z uredbo o organizaciji in delovanju
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list
RS, št. 45/97) določen za uporabo znaka za preplah oziro-
ma neposredno nevarnost.

Znak za neposredno nevarnost nesreče s klorom se ne
sme uporabljati za druge namene.
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4
Nujni napotki za ravnanje prebivalcev ob znaku za ne-

posredno nevarnost nesreče s klorom, ki so sestavni del
grafičnega prikaza tega znaka, se glasijo: “Uporabi osebna
zaščitna sredstva. Takoj se umakni v višje kraje v smeri proti
vetru.”

5
Znak za neposredno nevarnost nesreče s klorom se

uporablja od 1. 9. 1998 naprej.

Št.   841-50/51-98
Ljubljana,  dne 20. julija 1998.

Direktor
Uprave RS za zaščito

in reševanje
Bojan Ušeničnik l. r.

2445. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi
Ustanove Primorska znanstvena fundacija

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95) izdaja minister za znanost in tehno-
logijo

O D  L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove

Primorska znanstvena fundacija

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu (pogodbi) o
ustanovitvi Ustanove Primorska znanstvena fundacija, s ka-
terim so ustanovitelji

– MANKOČ-BORŠTNIK Norma-Suzana, Dragomer, Pot
za stan št. 21, zastopana po pooblaščenki Okretič-Salmič
Edi,

– OKRETIČ-SALMIČ Eda, Koper, Petronijeva ul. 7,
– dr. MARINČEK Lojze, zastopan po pooblaščenki

Okretič-Salmič Edi,
– BANKA KOPER, Koper, Pristaniška ul. 14., ki jo

zastopa predsednik uprave Čok Vojko,
– EMONA OBALA KOPER, d.d., s sedežem v Kopru,

Pristaniška ulica številka 12, ki jo zastopa direktor Furlan
Zmago,

– SPLOŠNA PLOVBA, Podjetje za mednarodne po-
morske prevoze in storitve v pomorskem prometu, d.o.o., s
sedežem v Portorožu, Obala številka 55, ki jo zastopa gene-
ralni sekretar Kariž Anton,

– KIG – KOPERINVEST Group, d.o.o., s sedežem v
Kopru, Ferrarska ulica 14,

– KORELIČ Bruno, zastopan po pooblaščenki Okretič-
Salmič Edi,

– BABIČ Aldo, zastopan po pooblaščenki Okretič-Sal-
mič Edi,

– KOVAČIČ Boris, zastopan po pooblaščenki Okretič-
Salmič Edi,

– MUNDA Vlado, zastopan po pooblaščenki Okretič-
Salmič Edi,

– KRAŠOVEC France, zastopan po pooblaščenki
Okretič-Salmič Edi,

– KENDA Zorko, zastopan po pooblaščenki Okretič-
Salmič Edi,

– SUHAR Mojmir, zastopan po pooblaščenki Okretič-
Salmič Edi,

– TRAMPUŽ Ernest, zastopan po pooblaščenki Okre-
tič-Salmič Edi,

– KOCJANČIČ Igor, zastopan po pooblaščenki Okre-
tič-Salmič Edi,

– VIDMAR Vilma, zastopana po pooblaščenki Okretič-
Salmič Edi,

– DEBERNARDI Zdenka, zastopana po pooblaščenki
Okretič-Salmič Edi,

– DEBERNARDI Igor, zastopan po pooblaščenki Okre-
tič-Salmič Edi ustanovili USTANOVO PRIMORSKA ZNAN-
STVENA FUNDACIJA s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica
številka 45, o čemer je notar Drago Ferligoj iz Kopra, Ferrar-
ska 14, dne 19. 6. 1998 izdal notarski zapis, opr. št.
SV-681/98.

Osebe, pooblaščene za zastopanje Ustanove Primor-
ska znanstvena fundacija so člani prve uprave v skladu z
ustanovitvenim aktom: Pejovnik Stane, Čok Vojko, Trunk
Nada, Pucer Nevijo, Karš Anton, Srebotnjak-Borsellino Mar-
gareta, Okretič Laura, Sedmak Jože, Trobec Anica, Malej
Alenka, Turk Robert in Obad Iztok, po sprejemu pravil usta-
nove pa oseba v skladu z določbami teh pravil.

Št. 5/98
Ljubljana, dne 3. julija 1998.

Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

2446. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi
CEEMAN Ustanove za razvoj menedžmenta v
srednji in vzhodni Evropi

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister za znanost in tehnologijo

O D  L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi CEEMAN

Ustanove za razvoj menedžmenta v srednji
in vzhodni Evropi

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu (pogodbi) o
ustanovitvi CEEMAN Ustanove za razvoj menedžmenta v
srednji in vzhodni Evropi, s katerim sta ustanovitelja

– CENTER BRDO sklad za razvoj manegementa, d.o.o.
Kranj, ki ga zastopa direktorica dr. Danica Purg in

– ZDRUŽENJE ZA RAZVOJ MENEDŽMENTA V SRED-
NJI IN VZHODNI EVROPI (CEEMAN), ki ga zastopa pred-
sednica društva dr. Danica Purg

ustanovila CEEMAN Ustanovo za razvoj menedžmenta
v srednji in vzhodni Evropi s sedežem na Brdu pri Kranju, o
čemer je notar Andrej Škrk iz Ljubljane 20. 5. 1998 izdal
notarski zapis, opr. št. SV-521/98.

Osebe, pooblaščene za zastopanje CEEMAN, Ustano-
ve za razvoj menedžmenta v srednji in vzhodni Evropi so
člani prve uprave v skladu z ustanovitvenim aktom: dr. Dani-
ca Purg, mag. Nenad Filipović in prof. Andrej K. Kozminski,
po sprejemu pravil ustanove pa oseba v skladu z določbami
teh pravil.

Št. 6/98
Ljubljana, dne 10. julija 1998.

Minister za znanost
in tehnologijo

dr. Lojze Marinček l. r.
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2447. Minimalna plača za mesec avgust 1998

Na podlagi drugega odstavka 4. člena in 8. člena zako-
na o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač
(Uradni list RS, št. 40/97) minister za delo, družino in so-
cialne zadeve objavlja

M I N I M A L N O  P L A Č O
za mesec avgust 1998

Minimalna plača za mesec avgust 1998 in nadaljnje
mesece je 64.666 SIT.

Št. 663-02-001/98-008
Ljubljana, dne 27. julija 1998.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za delo,

družino in socialne zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2448. Sklep o spremembi založniškega partnerja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na pod-
lagi obvestila Založbe Tuma, d.o.o., o spremembi založniš-
kega partnerja angleške založbe Heinemann v Sloveniji ter
predloga Komisije za učbenike sprejela sklep, da se vsi
sklepi z navedbami založbe Heinemann ELT (zastopnik in
distributer DZS d.d.) spremenijo tako, da se kot založnik
navede Macmillan Heinemann ELT (zastopnik in distributer
Založba Tuma, d.o.o.).

Št. 612-214/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2449. Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIKE,
MATEMATIČNE VAJE ZA 1. RAZRED OSNOVNE
ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika SVET MATEMATIKE,

MATEMATIČNE VAJE ZA 1. RAZRED OSNOVNE
ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK,

ki sta ga napisali
Martina Krese in Natalija Ružič

Učbenik SVET MATEMATIKE, MATEMATIČNE VAJE
ZA 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK se
potrdi kot delovni zvezek za pouk matematike v 1. razredu
osnovne šole za pet šolskih let. Ilustracije: Nelly Tomšič;
recenzirali: dr. Mihael Perman, dr. Petar Pavešič, Aleksan-
dra Donoša, Anton Smrke, lektorirala: Anka Polajnar. V letu
1998 izdala in založila Jutro, d.o.o., Založništvo Jutro, Čr-
nuška cesta 3, p.p. 4986, 1000 Ljubljana.

Št. 612-190/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2450. Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIKE,
MATEMATIČNE VAJE ZA 2. RAZRED OSNOVNE
ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika SVET MATEMATIKE,

MATEMATIČNE VAJE ZA 2. RAZRED OSNOVNE
ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK,

ki sta ga napisali
Martina Krese in Natalija Ružič

Učbenik SVET MATEMATIKE, MATEMATIČNE VAJE
ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK se
potrdi kot delovni zvezek za pouk matematike v 2. razredu
osnovne šole za pet šolskih let. Ilustracije: Nelly Tomšič;
recenzirali dr. Mihael Perman, dr. Petar Pavešič, Anton Smr-
ke, lektorirala Anka Polajnar. V letu 1998 izdala in založila
Jutro, d.o.o., Založništvo Jutro, Črnuška cesta 3, p.p. 4986,
1000 Ljubljana.

Št. 612-191/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2451. Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIKE,
MATEMATIČNE VAJE ZA 3. RAZRED OSNOVNE
ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika SVET MATEMATIKE,

MATEMATIČNE VAJE ZA 3. RAZRED OSNOVNE
ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK,

ki sta ga napisali
Martina Krese in Natalija Ružič

Učbenik SVET MATEMATIKE, MATEMATIČNE VAJE
ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK se
potrdi kot delovni zvezek za pouk matematike v 3. razredu
osnovne šole za pet šolskih let. Ilustracije: Nelly Tomšič;
recenzirali: dr. Mihael Perman, dr. Petar Pavešič, Anton
Smrke, lektorirala: Anka Polajnar. V letu 1998 izdala in
založila Jutro, d.o.o., Založništvo Jutro, Črnuška cesta 3,
p.p. 4986, 1000 Ljubljana.

Št. 612-192/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2452. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVIM V EVROPI,
ZEMLJEPIS ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika ŽIVIM V EVROPI,

ZEMLJEPIS ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE,
ki so ga napisali

Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak, Marta Otič

Učbenik ŽIVIM V EVROPI, ZEMLJEPIS ZA 6. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE se potrdi kot delovni zvezek za pouk
zemljepisa v 6. razredu osnovne šole za pet šolskih let.
Risbe: Gregor Markelj; zemljevidi: Mateja Rihtaršič; slikov-
no gradivo: Aleš Fevžer, Andrej Mihevc, Jurij Senegačnik;
recenzirali: dr. Franc Lovrenčak, dr. Mirko Pak, Vera Bevc
Malajner, Neva Osterman, Žarko Tomšič; lektorirala Broni-
slava Aubelj. V letu 1998 izdala in založila Modrijan založba,
d.o.o., Stari trg 1, 1000 Ljubljana.

Št. 612-193/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2453. Sklep o potrditvi učbenika OD ROMANTIKE DO
DANES

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika OD ROMANTIKE DO DANES,

ki ga je napisala
Breda Oblak

Učbenik OD ROMANTIKE DO DANES, se potrdi kot
učbenik za pouk glasbe v 8. razredu osnovne šole za pet
šolskih let. Učbenik je ilustrirala Marija Prelog; recenzirali:
dr. Primož Kuret, Metka Vrbančič Osterc, Milka Ajtnik; noto-
grafija: Milena Jarc; lektoriral Marjan Kunej. V letu 1998
izdala in založila DZS, d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-194/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2454. Sklep o potrditvi učbenika VELIKO ŽE ZNAMO

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika VELIKO ŽE ZNAMO,

ki sta ga napisala
Anton Kotar in Milena Vukmirovič

Učbenik VELIKO ŽE ZNAMO, se potrdi kot delovni
zvezek za spoznavanje narave in družbe v 3. razredu osnov-
ne šole s prilagojenim programom za pet šolskih let. Ilustra-
cije: Zagorka Simić; recenzija: Mojca Lipec Stopar, Alenka
Turšič; lektoriral: dr. France Žagar. V letu 1998 izdala in
založila TZS, d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.

Št. 612-195/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2455. SKLEP o potrditvi učbenika CSÖN, CSÖN,
GYŰRŰ

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika CSÖN, CSÖN, GYŰRŰ,

ki so ga napisali
Aldea Miklósé, Dávid Mária, Gyúró Istváne, Kármán

Lászlóné, Szende Virág, Szilágyi Ferencné, Vidéki Erzsébet

Učbenik CSÖN, CSÖN, GYŰRŰ, se potrdi kot učbenik
za pouk madžarskega jezika kot drugega jezika v
3. razredu dvojezične osnovne šole za pet šolskih let. Ilu-
stracije: Aldea Miklósé, Marjanca Prelog; recenzirali: Adorán
Magda, Kepe Edit, Mód Júlia, Leonhard Anna, Elizabeta
Kiraly Patyi; lektorirala dr. Szende Aladár in Elizabeta Kiraly
Patyi. V letu 1998 izdal in založil ZRSŠ, Poljanska cesta 28,
1000 Ljubljana.

Št. 612-196/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2456. Sklep o potrditvi učbenika BARANGÓLO

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika BARANGÓLO,

ki so ga napisali
Aldea Miklósé, Dávid Mária, Kármán Lászlóné, Szende Virág

Učbenik BARANGÓLO se potrdi kot učbenik za pouk
madžarskega jezika kot drugega jezika v 5. razredu dvoje-
zične osnovne šole za pet šolskih let. Ilustracije: Alenka
Bošnak, Andrej Mesojedec zemljevid Slovenije; recenzirali:
Murár Józsefné, Kovač Medike, Szomi Ildiko, Maria Pisnjak;
lektoriral dr. Szende Aladár. V letu 1997 izdal in založil
ZRSŠ, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.

Št. 612-197/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2457. Sklep o potrditvi učbenika MAGYAR
NYELVKÖNYV

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika MAGYAR NYELVKÖNYV,

ki so ga napisali
Andrássy Attila, Somos Béla, Szekszárdi Katalin, Vidëki

Erzsébet

Učbenik MAGYAR NYELVKÖNYV se potrdi kot učbe-
nik za pouk madžarskega jezika kot drugega jezika v
3. letniku dvojezične gimnazije za pet šolskih let. Ilustracije:
Pavek Ferenc; recenzirali: dr. Korsós Lászlóné, Rudas Jut-
ka, Zagorec Csuka Judit, Takács Judit, Maria Pisnjak; lekto-
riral dr. Korsós Lászlóné. V letu 1997 izdal in založil ZRSŠ,
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.

Št. 612-198/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2458. Sklep o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED.
KNJIŽEVNOST 3, učbenik za 3. letnik triletnih
srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED.

KNJIŽEVNOST 3, učbenik za 3. letnik triletnih
srednjih šol,

ki ga je napisala
Jana Kvas

Učbenik POTOVANJE BESED. KNJIŽEVNOST 3, uč-
benik za 3. letnik triletnih srednjih šol se potrdi kot učbenik
za pouk književnosti za 3. letnik triletnih srednjih šol za pet
šolskih let. Recenzirali: dr. Vinko Cuderman, dr. Matjaž
Kmecl, dr. Boža Krakar Vogel, Dragica Debeljak; lektoriral
Rajko Korošec; oprema in fotografije Tanja Plevnik, diapozi-
tivi in izdaje M. Kambič: Slovenski pesniki in pisatelji, DZS,
slikovno gradivo in zbirke Umetnost v slikah, DZS. V letu
1998 izdala in založila DZS, d.d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.

Št. 612-199/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2459. Sklep o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED.
KNJIŽEVNOST 3, delovni zvezek za 3. letnik
triletnih srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED.

KNJIŽEVNOST 3, delovni zvezek za 3. letnik
triletnih srednjih šol,

ki so ga napisali
Magda Cencelj, Dragomira Kunej, Cvetka Završnik

Učbenik POTOVANJE BESED. KNJIŽEVNOST 3, de-
lovni zvezek za 3. letnik triletnih srednjih šol se potrdi kot
delovni zvezek za pouk književnosti za 3. letnik triletnih
srednjih šol za pet šolskih let. Recenzirali: dr. Vinko Cuder-
man, dr. Boža Krakar Vogel, Dragica Debeljak; lektoriral
Rajko Korošec; oprema in fotografije Tanja Plevnik, diapozi-
tivi in izdaje M. Kambič: Slovenski pesniki in pisatelji, DZS,
reprodukcije impresionističnih slik, diapozitivi iz Narodne
galerije. V letu 1998 izdala in založila DZS, d.d., Mestni trg
26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-200/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2460. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA
TRILETNE POKLICNE ŠOLE, 2. zvezek

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA TRILETNE

POKLICNE ŠOLE, 2. zvezek,
ki ga je napisala
Marija Vencelj

Učbenik MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE
ŠOLE, 2. zvezek se potrdi kot delovni zvezek za pouk mate-
matike v 2. letniku srednjih poklicnih šol za pet šolskih let.
Recenzirali: dr. Anton Suhadolc, Angela Blaznik, Francka
Petek, Srečko Polanc; lektorirala Tanja Bečan; oblikovanje
Martin Zemljič (tehnične risbe in stavljenje). V letu 1998
izdala in založila DZS, d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-201/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2461. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 3 ZA 3.
LETNIK TEHNIŠKIH ŠOL

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika MATEMATIKA 3 ZA

3. LETNIK TEHNIŠKIH ŠOL,

ki so ga napisali
Ivan Štalec, Miha Štalec, Milena Strnad

Učbenik MATEMATIKA 3, ZA 3. LETNIK TEHNIŠKIH
ŠOL se potrdi kot učbenik za pouk matematike za 3. letnik
strokovnih srednjih šol za pet šolskih let. Recenzirali: dr.
Dušan Pagon, Bogdan Kejžar, Angela Blaznik; lektoriral Ti-
ne Logar; tehnične risbe Miha Štalec, oblikovanje Martin
Zemljič (stavljenje). V letu 1998 izdala in založila DZS, d.d.,
Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-202/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2462. Sklep o potrditvi učbenika FIZIKA 1

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika FIZIKA 1,

ki so ga napisali
Tomaž Kranjc, Ivan Kuščer, Anton Moljk, Jože Peternelj

Učbenik FIZIKA 1 se potrdi kot učbenik za pouk fizike v
1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol za pet šolskih
let. Recenzirali: dr. Alojz Kodre, dr. Mitja Rosina, Peter
Prelog, Ivo Verovnik; ilustracije Slavko Sraka, fotografije
Borut Žifon; lektoriral Janez Gradišnik. V letu 1998 izdala in
založila DZS, d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-203/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2463. Sklep o potrditvi učnega sredstva
MATEMATIČNA DEŽELA V RAVNEM IN KRIVEM
KRALJESTVU

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva MATEMATIČNA

DEŽELA V RAVNEM IN KRIVEM KRALJESTVU,

ki ga je napisala
Ana Porenta

Učno sredstvo MATEMATIČNA DEŽELA V RAVNEM IN
KRIVEM KRALJESTVU se potrdi kot učno sredstvo za pouk
matematike v 1. in 2. razredu osnovne šole za pet šolskih
let. Ilustracije Alenka Vuk; recenzija: Mara Cotič in Majda
Jurkovič; lektoriral Tine Logar. V letu 1998 izdala in založila
DZS, d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-204/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2464. Sklep o potrditvi učnega sredstva GOZD.
OPAZUJMO GLIVE, RASTLINE IN ŽIVALI

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva GOZD. OPAZUJMO

GLIVE, RASTLINE IN ŽIVALI,

ki ga je napisala
Draga M. Tarman

Učno sredstvo GOZD. OPAZUJMO GLIVE, RASTLINE
IN ŽIVALI se potrdi kot učno sredstvo za pouk spoznavanja
narave v 4. razredu osnovne šole za pet šolskih let. Ilustraci-
je Edo Podrek; recenzirala: mag. Jelka Strgar, Darinka Kos;
lektoriral Tine Logar. V letu 1998 izdala in založila DZS,
d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-205/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2465. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKA 7

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva FIZIKA 7,

ki sta ga je napisala
Vida Lojevec in Marjeta Petrica

Učno sredstvo FIZIKA 7 se potrdi kot učno sredstvo za
pouk fizike v 7. razredu osnovne šole za pet šolskih let.
Ilustracije Slavko Sraka; recenzirala dr. Milan Ambrožič in
Francka Hribernik; lektoriral Tine Logar. V letu 1998 izdala
in založila DZS, d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-206/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2466. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKA 7
RAČUNSKE NALOGE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva FIZIKA 7 RAČUNSKE

NALOGE,

ki ga je napisala
Lucija Željko

Učno sredstvo FIZIKA 7 RAČUNSKE NALOGE se potr-
di kot učno sredstvo za pouk fizike v 7. razredu osnovne
šole za pet šolskih let. Ilustracije Slavko Sraka; recenzirala
dr. Milan Ambrožič in Francka Hribernik; lektoriral Tine Lo-
gar. V letu 1998 izdala in založila DZS, d.d., Mestni trg 26,
1000 Ljubljana.

Št. 612-207/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2467. Sklep o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJMO
SKUPAJ, 4 zvezek, Ljubomir s Kronosom v
antični Grčiji

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJMO
SKUPAJ, 4 zvezek, Ljubomir s Kronosom

v antični Grčiji,

ki so ga napisali
Marica Čerič, Pavla Karba, Natalija Robnik, Slavica Tovšak

Učno sredstvo RAZISKUJMO SKUPAJ, 4 zvezek, Lju-
bomir s Kronosom v antični Grčiji se potrdi kot učno sred-
stvo za pouk zgodovine v 6. razredu osnovne šole za pet
šolskih let. Ilustrator Mojca Lampe; recenzirali: dr. Štefan
Trojar, dr. Jože Kastelic, Božidar Mravlje, Janja Bukovec;
lektoriral Pavle Vozlič. V letu 1998 izdala in založila DZS,
d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-208/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2468. Sklep o potrditvi učnega sredstva 20.
STOLETJE V ZGODOVINSKIH VIRIH, BESEDI IN
SLIKAH, 5. ZVEZEK, Druga svetovna vojna v
Sloveniji in Jugoslaviji

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva 20. STOLETJE

V ZGODOVINSKIH VIRIH, BESEDI IN SLIKAH,
5. ZVEZEK, Druga svetovna vojna v Sloveniji

in Jugoslaviji,

ki sta ga napisala
Tomaž Weber in Drago Novak

Učno sredstvo 20. STOLETJE V ZGODOVINSKIH VIR-
IH, BESEDI IN SLIKAH, 5. ZVEZEK, Druga svetovna vojna v
Sloveniji in Jugoslaviji se potrdi kot učno sredstvo za pouk
zgodovine v osnovni šoli, gimnazijah in srednjih strokovnih
šolah za pet šolskih let. Ilustracije-zgodovinski viri; recenzi-
rali dr. Štefan Trojar, dr. Bojan Godeša, Tatjana Bradeško,
Gabrijela Škraba, Božidar Mrevlje; lektoriral Pavle Vozlič. V
letu 1998 izdala in založila DZS, d.d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.

Št. 612-209/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2469. Sklep o potrditvi učnega sredstva VIOLINSKI
KLJUČ. Didaktična igra za utrjevanje glasbene
teorije in glasbene zgodovine

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva VIOLINSKI KLJUČ.
Didaktična igra za utrjevanje glasbene teorije

in glasbene zgodovine,

ki ga je napisala
Brigita Tornič Milharčič

Učno sredstvo VIOLINSKI KLJUČ, Didaktična igra za
utrjevanje glasbene teorije in glasbene zgodovine se potrdi
kot učno sredstvo za pouk nauka o glasbi od 1. do 6.
razreda glasbene šole in pouk glasbe v osnovni šoli za pet
šolskih let. Ilustrator Brigita Tornič Milharčič, recenzija mag.
Branka Rotar Pance, mag. Majda Zaveršnik Puc; lektor
Saša Bergoč. V letu 1998 izdala in založila v samozaložbi
Brigita Tornič Milharčič, Hruševje 71, 6225 Hruševje.

Št. 612-210/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2470. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRAMO SE
Zbirka didaktičnih iger za nauk o glasbi

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva IGRAMO SE Zbirka

didaktičnih iger za nauk o glasbi,

ki ga je napisala
Brigita Tornič Milharčič

Učno sredstvo IGRAMO SE, Zbirka didaktičnih iger za
nauk o glasbi se potrdi kot učno sredstvo za pouk nauka o
glasbi od 1. do 6. letnika glasbene šole za pet šolskih let.
Ilustrator Brigita Tornič Milharčič, Tjaša Cej, učenka GŠ
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Postojna (naslovnica); recenzija mag. Branka Rotar Pance,
mag. Majda Zaveršnik Puc; lektor Saša Bergoč. V letu 1997
izdala in založila v samozaložbi Brigita Tornič Milharčič, Hru-
ševje 71, 6225 Hruševje.

Št. 612-211/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2471. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRVI KORAKI
V SVET GLASBE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva PRVI KORAKI V SVET

GLASBE,

ki ga je napisala
Brigita Tornič Milharčič

Učno sredstvo PRVI KORAKI V SVET GLASBE se potr-
di kot učno sredstvo za pouk nauka o glasbi v mali glasbeni
šoli za pet šolskih let. Ilustrator Brigita Tornič Milharčič in
Zala Lenarčič (naslovnica), recenzija mag. Branka Rotar
Pance, mag. Majda Zaveršnik Puc; lektor Saša Bergoč. V
letu 1996 izdala in založila v samozaložbi Brigita Tornič
Milharčič, Hruševje 71, 6225 Hruševje.

Št. 612-212/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2472. Sklep o potrditvi učnega sredstva DELOVNI
ZVEZEK ZA MALE GLASBENIKE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 16. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva DELOVNI ZVEZEK

ZA MALE GLASBENIKE,

ki sta ga napisali
Karmen Širca Costantini in Brigita Tornič Milharčič

Učno sredstvo DELOVNI ZVEZEK ZA MALE GLASBE-
NIKE se potrdi kot učno sredstvo za pouk nauka o glasbi v
mali glasbeni šoli za pet šolskih let. Ilustrator Brigita Tornič
Milharčič, recenzija dr. Breda Oblak, mag. Majda Zaveršnik
Puc; lektor Saša Bergoč. V letu 1995 izdala in založila v
samozaložbi Brigita Tornič Milharčič, Hruševje 71, 6225
Hruševje.

Št. 612-213/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2473. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o izvajanju mesečnega statističnega
raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z
računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet (PI)

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena, drugega od-
stavka 60. člena ter 61. člena zakona o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podje-
tij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in
58/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije,
št. 29.00-0361/98 z dne 29. 5. 1998, generalni direktor
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila

o izvajanju mesečnega statističnega
raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih

z računov, ki jih vodi Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet (PI)

V navodilu o izvajanju mesečnega statističnega razisko-
vanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet – PI (Uradni
list RS, št. 70/95, 1/96, 25/97 in 7/98) se priloga –
Pregled šifer prejemkov in izdatkov po osnovnih računih
pravnih oseb nadomesti z novo prilogo, ki glasi:



Uradni list Republike Slovenije Št. 54 / 31. 7. 1998 / Stran 3941

Št. 480-5/98
Ljubljana, dne 23. julija 1998.

Darinka Pozvek l. r.
Generalna direktorica

Agencija RS
za plačilni promet
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2474. Spremembe poslovnika varuha človekovih
pravic

Na podlagi 51. člena zakona o varuhu človekovih pra-
vic (Uradni list RS, št. 71/93, popr. 15/94) in po pridobitvi
mnenja odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
notranjo politiko in pravosodje št. 700-01/93-19/15 z dne
6. 7. 1998 sprejemam

S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A
varuha človekovih pravic

1. člen
Besedilo 7. člena poslovnika varuha človekovih pravic

(v nadaljnjem besedilu: poslovnik, Uradni list RS, št. 63/95)
se spremeni tako, da se 7. člen glasi:

“Varuh obvešča javnost neposredno ali prek strokovne
službe.”

2. člen
Besedilo 9. člena poslovnika se spremeni tako, da se

9. člen glasi:
“Služba varuha človekovih pravic je organizirana v Ura-

du varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: urad
varuha).

Urad varuha vodi generalni sekretar varuha.
Urad varuha sestavljata:
1. Strokovna služba varuha;
2. Služba generalnega sekretarja.
Strokovna služba varuha opravlja strokovne naloge za

varuha in namestnike varuha po posameznih področjih iz
pristojnosti varuha, klasificira pobude, skrbi za potek obrav-
nave pobud in obravnava pobude ter pripravlja mnenja, pred-
loge in priporočila, izvaja preiskovalna dejanja ter izdeluje
poročila o svojih ugotovitvah v zvezi s pobudami in posredu-
je pobudnikom informacije v zvezi z njihovimi pobudami.
Opravlja administrativno-tehnične, informacijske in druge na-
loge, ki so potrebne za opravljanje nalog iz pristojnosti varu-
ha in namestnikov varuha.

Strokovno službo varuha vodi direktor strokovne služ-
be, ki organizira in vodi delo svetovalcev, strokovnih in admi-
nistrativnih uslužbencev strokovne službe po navodilih varu-
ha in namestnikov varuha.

Služba generalnega sekretarja opravlja samostojno ali
v sodelovanju z zunanjimi sodelavci vse naloge na organiza-
cijskem, pravnem, upravnem, materialnem, finančnem in
kadrovskem področju, ki so potrebne za delovanje urada
varuha.

Službo generalnega sekretarja vodi neposredno gene-
ralni sekretar varuha”.

3. člen
Besedilo četrtega odstavka 10. člena poslovnika se

spremeni tako, da se četrti odstavek 10. člena glasi:
“Generalnega sekretarja v njegovi odsotnosti nadomeš-

ča direktor strokovne službe ali drug delavec, ki ga določi
varuh”.

4. člen
Tretji odstavek 11. člena poslovnika se črta.

5. člen
Besedilo 21. člena poslovnika se spremeni tako, da se

21. člen glasi:
“Na vloge in druge dopise, ki nimajo narave pobude za

začetek postopka, odgovarja generalni sekretar varuha ali
direktor strokovne službe”.

6. člen
Spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0101-1/98
Ljubljana, dne 23. julija 1998.

Ivan Bizjak l. r.
Varuh človekovih pravic

2475. Pravila o izvajanju pravilnika o sofinanciranju
bivanja študentov

V skladu s 13. členom pravilnika o sofinanciranju biva-
nja študentov v študentskih domovih Uradni list RS, št.
47/98 je Svet visokošolskega središča v Kopru, dne 23. 7.
1998 sprejel naslednja pravila o pogojih, merilih in postop-
ku za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih.

P R A V I L A
o izvajanju pravilnika o sofinanciranju bivanja

študentov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Pravila urejajo pogoje in merila ter postopek za spre-

jem študentov v študentske domove, način določanja pred-
nostnih seznamov za bivanje v študentskih in dijaških domo-
vih in pri zasebnikih, lastnikih sob, ki jih prek študentskih
domov oddajajo v najem.

II. POGOJI IN MERILA ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE
BIVANJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH

Pogoji

2. člen
Za sprejem v študentske domove, dijaške domove in k

zasebnikom (v nadaljnjem besedilu: študentski domovi), ki
jih je ustanovila ali soustanovila Republika Slovenija oziroma
se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev, lahko prosi
državljan Republike Slovenije, ki

1. ima status študenta in se izobražuje po študijskih
programih, ki se izvajajo kot redni študij ali ima status štu-
denta in se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo
kot izredni študij najmanj tri dni v tednu pa ni zaposlen ali
iskalec zaposlitve,

2. povprečni bruto dohodek na člana družine, dose-
žen v preteklem letu, ne presega 150% povprečne bruto
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,

3. ima stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od
kraja študija,

4. ni bil izključen iz študentskih domov.
Za bivanje v študentskih domovih lahko prosi tudi štu-

dent, čigar stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno
manj kot 25 km:

– če ima do najbližjega postajališča javnega prevozne-
ga sredstva najmanj 4 km ali

– če nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza
dnevno ali

– če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih
razmerah.
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Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena v študentskih domovih lahko biva spremljevalec štu-
denta invalida, če je do njega upravičen v skladu s posebni-
mi predpisi.

Merila za uvrstitev na prednostni seznam za sprejem

1. Uspešnost študija

3. člen
Študentom, vpisanim v prvi letnik visokošolskih zavo-

dov, se upošteva uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu in
uspeh v zadnjem letniku srednje šole. Če se je študent
vpisal na visokošolski zavod brez mature ali zaključnega
izpita, se upošteva uspeh zadnjih dveh opravljenih letnikov
srednje šole.

Uspeh se točkuje tako, da se vsota uspeha pri maturi
ali zaključnem izpitu in povprečne ocene zadnjega letnika
oziroma zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole po-
množi z 18.

Najvišje možno število točk je 180.
Uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu se točkuje

takole:

Ocene Ocene pri
pri maturi zaključnem izpitu Točke

23–34 18–20 5
18–22 14–17 4
13–17 10–13 3
10–12 8–9 2

Študentom vpisanim v drugi ali višji letnik, in študentom
podiplomskega študija se upošteva njihov dotedanji študij-
ski uspeh.

Študentom prvega letnika podiplomskega študija se
upošteva študijski uspeh dodiplomskega študija.

Uspeh se točkuje tako, da se povprečna ocena po-
množi z 20. Najvišje možno število točk je 200.

 Ne glede na povprečno oceno dobi študent, ki ponav-
lja letnik ali zamenja študijski program ali smer zaradi neiz-
polnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
60 točk.

Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med
študijem otroka pri sebi, se prišteje še 50% točk, dodeljenih
za uspeh.

2. Izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti

4. člen
K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje še

50 točk, če študent predloži dokazilo o:
– maturitetnem spričevalu s pohvalo ali
– mednarodni nagradi za umetniške dosežke,
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in o

uvrstitvi do osmega mesta na evropskem ali svetovnem pr-
venstvu, univerziadi ali olimpiadi in ni starejši od 25 let, ko
prvič vloži prošnjo za sprejem, ali

– pohvali ali medalji na mednarodni olimpiadi znanja.
K točkam za učni uspeh ali študijski uspeh se prišteje

še 30 točk, če študent predloži dokazilo o:
– državni nagradi za umetniške dosežke ali
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in o

uvrstitvi do tretjega mesta na državnem prvenstvu in ni starej-
ši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem, ali

– zlatem priznanju na državnem tekmovanju iz znanja.
Pri dodeljevanju točk se upošteva le eno dokazilo, in

sicer tisto, ki je za študenta najugodnejše.

3. Materialni položaj

5. člen
Materialni položaj se točkuje tako, da se razlika med

150 odstotki povprečne bruto plače na zaposlenega v Re-
publiki Sloveniji in povprečnim bruto dohodkom na člana
družine, izraženim v odstotkih, pomnoži z 1,7.

4. Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija

6. člen
Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija se

točkuje tako, da se število kilometrov pomnoži z 0,7. Najviš-
je možno število točk je 100.

5. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta
in drugo

7. člen
Komisija za sprejem dodeli študentu za posebno težke

socialne, zdravstvene ali druge razmere, k točkam za mate-
rialni položaj še do 50% točk.

Kot posebno težke socialne, zdravstvene in druge raz-
mere se šteje zlasti, če je študent brez staršev, oziroma
skrbnikov, če so ti brezposelni, ali če je najmanj 80% inva-
lid, težak bolnik, težke socialne razmere. Študent priloži
dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (socialno
skrbstvo, specialistični zdravstveni zavodi, invalidska komi-
sija, upravni organi).

Študentom, žrtvam naravnih katastrof, ki se jim je zara-
di tega poslabšal materialni položaj, se k točkam za material-
ni položaj dodeli še do 50% točk.

 Komisija za sprejem v primerih, ko se študent sklicuje
na težke socialne, zdravstvene ali druge razmere, obvezno
zaprosi za mnenje ustrezno strokovno ustanovo in odloči o
dodelitvi točk iz tega naslova na podlagi tako pridobljenega
mnenja.

8. člen
Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo, ki niso

starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za sprejem, se k
točkam za materialni položaj prišteje še 50 točk.

6. Dodatno razvrstitveno merilo

9. člen
Če ima po merilih iz 3. do 8. člena teh pravil več

študentov za sprejem v študentske domove enako število
točk, se razvrstijo na prednostni seznam glede na uspe-
šnost študija.

Merila za uvrstitev na prednostni seznam
za podaljšanje bivanja

10. člen
Za podaljšanje bivanja v študentskih domovih iz prvega

odstavka 1. člena lahko zaprosi, kdor ima status študenta in
se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni
študij, oziroma kdor ima status študenta in se izobražuje po
študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj
tri dni v tednu, ter ni zaposlen ali iskalec zaposlitve.

11. člen
Bivanje v študentskih domovih se podaljšuje toliko ča-

sa, kot traja en dodiplomski študijski program in do dvanajst
mesecev po koncu zadnjega semestra oziroma za čas ene-
ga podiplomskega študijskega programa.
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Študentom, ki so med študijem izrabili pravico do en-
kratnega ponavljanja ali zamenjali študijski program ter prilo-
žili dokazila o manjkajočih študijskih obveznostih oziroma
potrdilo mentorja, da morajo biti zaradi narave diplomskega
dela navzoči v kraju študija, se bivanje podaljša za največ
šest mesecev po koncu zadnjega semestra.

Bivanje se lahko izjemoma podaljša tudi študentom:
– ki jim je bil podaljšan status študenta in predložijo

dokazila iz 7. člena teh pravil, in sicer največ za eno leto,
– zaradi materinstva,
– ki so končali višješolski študij in ga nadaljujejo po

visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu v
skladu z merili za prehode.

Določba prvega odstavka tega člena velja za študenta,
ki je bival v študentskih domovih od prvega letnika študija
dalje. Bivanje se sorazmerno skrajša glede na to, kateri
letnik obiskuje, ko se prvič vseli v študentske domove. Izje-
me veljajo le v primerih, navedenih v drugem in tretjem
odstavku tega člena.

III. ORGANI IN POSTOPEK ZA SPREJEM
IN PODALJŠANJE BIVANJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH

Komisija za sprejem in komisija za pritožbe

12. člen
O sprejemu v študentske domove in o podaljšanju biva-

nja ter o drugih zadevah, ki jih določajo ta pravila, odloča
komisija za sprejem študentov v študentske domove (v na-
daljnjem besedilu: komisija za sprejem).

Komisija za sprejem ima pet članov. En član je visoko-
šolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec
visokošolskega zavoda s sedežem na območju obalnih ob-
čin, en član je študent, ki stanuje v študentskem domu in en
član je iz vrst zaposlenih na Visokošolskem središču v Ko-
pru. Te člane komisije imenuje Svet visokošolskega sredi-
šča v Kopru.

Člana komisije, predstavnika Dijaškega doma Koper in
člana komisije, predstavnika Dijaškega doma Portorož ime-
nujeta dijaška domova.

13. člen
O pritožbah zoper odločitve komisije za sprejem odlo-

ča komisija za pritožbe.
Komisija za pritožbe ima tri člane. En član je visokošol-

ski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec
visokošolskega zavoda s sedežem na območju obalnih ob-
čin, en član je iz vrst študentov, ki ne bivajo v študentskih
domovih in en član je iz vrst zaposlenih v Visokošolskem
središču v Kopru. Komisijo imenuje Svet Visokošolskega
središča v Kopru.

14. člen
Člani komisije za sprejem in komisije za pritožbe so

imenovani za dve leti in so lahko ponovno imenovani. Pred-
sednik in namestnik predsednika se izvolita na prvi seji
izmed članov komisije za dve leti in sta lahko ponovno izvo-
ljena.

Komisiji lahko sprejmeta poslovnik o delu.

15. člen
Komisija za sprejem in komisija za pritožbe odločata s

sklepi. Odločitve so veljavno sprejete, če je na seji navzoča
večina članov in je za sprejem odločitve glasovala večina
prisotnih članov komisije.

Sklepi komisije za sprejem, komisije za pritožbe in
obvestila strokovne službe, ki se nanašajo na reševanje
prošenj za sprejem oziroma podaljšanje bivanja v študent-
skih domovih, se študentu pošljejo s povratnico na naslov
stalnega prebivališča. Sklepi komisij se pošljejo najkasneje
v treh dneh po sprejemu.

Sklepi komisije za pritožbe so dokončni.

Pisarna za študentske domove

16. člen
Pisarna za študentske domove je strokovna služba, ki

opravlja upravno-administrativne naloge komisije za sprejem
in komisije za pritožbe. Sedež komisije za sprejem in komisi-
je za pritožbe je na sedežu pisarne za študentske domove
na Visokošolskem središču v Kopru, Cankarjeva ulica 5,
Koper.

17. člen
Pisarna za študentske domove opravlja naslednje naloge:
– sprejema vloge in vodi evidence prošenj in pritožb;
– zbira potrebna gradiva in podatke in jih pošilja

komisijam;
– opravlja točkovanje uspešnosti študija, materialnega

položaja in oddaljenosti stalnega prebivališča od kraja študi-
ja v skladu s členi 3, 5 in 6 teh pravil;

– študentom in študentskim domovom pošilja sklepe
komisij, obvestila o možnosti vselitve po prednostnih sezna-
mih in druga obvestila;

– vodi evidenco sklepov komisij in njihovega izvrše-
vanja;

– vodi skupno bazo podatkov študentskih domov;
– opravlja naloge, ki jih odredita komisiji, ter druge

naloge v skladu s pravili.

18. člen
Če strokovna služba komisije za sprejem lahko od viso-

košolskih zavodov pridobi podatke iz evidence vpisanih štu-
dentov, obvesti študente, da k prošnji za sprejem v študent-
ske domove oziroma k prošnji za podaljšanje bivanja v štu-
dentskih domovih, ni treba predložiti potrdila o vpisu ali
fotokopijo študentske izkaznice.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka strokovna služba obja-
vi najkasneje do 10. avgusta na oglasnih deskah pisarne za
sprejem, visokošolskih zavodov in študentskih domov viso-
košolskega središča.

19. člen
Dokončne sklepe komisije za sprejem in komisije za

pritožbe izvršujejo študentski domovi.
Študentski domovi sproti obveščajo komisijo za spre-

jem o prostih zmogljivostih, na novo vseljenih študentih,
izseljenih študentih in študentih, ki jim je bilo podaljšano
bivanje in pošiljajo sezname na podlagi 11. člena pravilnika
o sofinanciranju bivanja študentov v študentskih domovih.

Skupna baza podatkov študentskih domov

20. člen
Skupna baza podatkov študentskih domov je zbir po-

datkov, posameznih študentskih domov o kapacitetah, o
prostih zmogljivostih, na novo vseljenih študentih, izseljenih
študentih in študentih, ki jim je bilo podaljšano bivanje.

Študentski domovi sproti ažurirajo skupno bazo podat-
kov študentskih domov, ki jih uporablja pisarna za študent-
ske domove.
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Postopek za sprejem in podaljšanje bivanja

21. člen
V postopku za sprejem in podaljšanje bivanja ter v

postopkih s pravnimi sredstvi se uporabljajo določbe zakona
o upravnem postopku.

1. Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja

22. člen
Visokošolsko središče v Kopru praviloma hkrati z razpi-

som za vpis na visokošolske zavode, najkasneje pa do
25. maja, sprejme sklep o razpisu za sprejem in podaljšanje
bivanja v študentskih domovih. Razpis objavi najpozneje do
1. junija.

Z razpisom se za posamezno visokošolsko središče
objavi:

– predvideno število prostih zmogljivosti za sprejem in
podaljšanje bivanja v študentskih in dijaških domovih in pri
zasebnikih;

– rok in naslov za oddajo prošenj;
– seznam prilog k prošnji;
– pogoje in merila za izbiro.

2. Prošnja za sprejem v študentske domove

23. člen
Prošnja za sprejem v študentske domove se pošlje s

priporočeno pošiljko pisarni za študentske domove najka-
sneje do 10. avgusta.

Ne glede na rok za oddajo prošenj, določen v prejš-
njem odstavku, lahko za sprejem v študentske domove prosi
študent, če so okoliščine iz 5. in 7. člena teh pravil nastale
po tem roku.

24. člen
Prošnja za sprejem se vloži na obrazcu, ki je sestavni

del pravil (obrazec št. 1).
Priloge, ki jih je treba priložiti prošnji za sprejem so:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o vpisu ali fotokopija študentske izkaznice

(v nadaljnjem besedilu: dokazilo o statusu študenta),
– potrdilo o vseh opravljenih izpitih oziroma fotokopije

spričeval o maturi ali zaključnem izpitu v zadnjem oziroma
zadnjih dveh letnikih srednje šole,

– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o številu družinskih članov,
– potrdilo o vzdrževanih družinskih članih,
– dokazila o materialnem položaju študenta in njegove

družine.
Študent, ki se izobražuje po študijskih programih, ki se

izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, priloži tudi
potrdilo pristojnih organizacij o nezaposlenosti, in o tem, da
ni iskalec zaposlitve.

Študent, ki uveljavlja sprejem v študentske domove na
podlagi prvega odstavka 2. člena in 7. člena, teh pravil mora
prošnji priložiti tudi dokazila pristojnih organizacij oziroma
organov.

Študentka mati oziroma študent oče v prošnji posebej
navede, da bo imela (imel) otroka pri sebi ter ime in priimek
študenta očeta oziroma študentke matere, s katerim že-
lim(o) živeti skupaj, in priloži otrokov rojstni list.

Študent invalid s spremljevalcem prošnji priloži potrdilo
pristojnega organa, da je do njega upravičen.

Če komisija za sprejem podvomi v resničnost fotoko-
pij dokumentov, lahko zahteva na vpogled originalne doku-
mente.

25. člen
Komisija za sprejem obravnava popolne prošnje za

sprejem po vrstnem redu, kot so prispele.
Komisija za sprejem ugotovi, ali študent izpolnjuje po-

goje iz 1. člena pravil in na podlagi meril, določenih v 2., 3.,
4., 5., 6., 7. in 8. členu teh pravil, s sklepom za posamez-
nega študenta določi število točk.

Na podlagi doseženega števila točk komisija za spre-
jem do 15. septembra in 15. oktobra določi prednostna
seznama uvrščenih ter ju v treh dneh po sprejemu objavi na
oglasni deski komisije za sprejem, visokošolskih zavodov in
študentskih domov visokošolskega središča.

3. Prošnja za podaljšanje bivanja v študentskih
domovih

26. člen
Prošnja za podaljšanje bivanja v študentskih domovih

se pošlje s priporočeno pošiljko pisarni za študentske do-
move najkasneje do 20. avgusta. Študent, ki mu status in
pravica bivanja v študentskih domovih poteče med študij-
skim letom in želi podaljšati bivanje v študentskem domu,
pošlje prošnjo najkasneje trideset dni pred potekom statusa
študenta.

Prošnja se vloži na obrazcu, ki je sestavni del teh pravil
(obrazec številka 2).

Prošnji se priloži dokazilo o statusu študenta, če se
študent izobražuje po študijskem programu, ki se izvaja kot
izredni študij najmanj tri dni v tednu pa še potrdili pristojnih
organizacij o nezaposlenosti in o tem, da ni iskalec zapo-
slitve.

Dokazila iz prejšnjega odstavka se pošljejo v rokih,
določenih v 23. členu teh pravil, med študijskim letom pa v
treh dneh po vpisu oziroma podaljšanju statusa študenta.

27. člen
Delne sezname študentov, ki jim je bilo podaljšano

bivanje, komisija za sprejem objavi najkasneje do 15. okto-
bra, med študijskim letom pa do zadnjega dne v mesecu, ko
je bil sklep o podaljšanju bivanja sprejet, na oglasnih deskah
komisije za sprejem in študentskih domov visokošolskega
središča.

4. Roki za pošiljanje dokazil

28. člen
Dokazilo o statusu študenta mora študent poslati pisar-

ni za študentske domove v treh dneh po tem, ko se je vpisal,
najkasneje pa do 30. septembra oziroma do 10. oktobra,
če se je za vpis prijavil v podaljšanem roku.

Študent, ki se iz upravičenih razlogov ni mogel vpisati v
višji letnik, priloži potrdilo o roku za naknadni vpis najkasne-
je do 30. septembra, dokazilo o statusu pa v treh dneh po
izteku roka za naknadni vpis.

Študent, ko opravlja maturo ali zaključni izpit v jesen-
skem izpitnem roku, mora to dokazati s potrdilom srednje
šole, spričevalo pa poslati najkasneje do 30. septembra.

Komisija za sprejem lahko zahteva, da študent naknad-
no pošlje tudi druga, za odločitev o sprejemu potrebna
dokazila.

Pravna sredstva

1. Pritožba na komisijo za pritožbe

29. člen
Študent vloži pritožbo na komisijo za pritožbe v petnaj-

stih dneh od dneva vročitve sklepa komisije za sprejem.
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Pravočasno vložena pritožba na komisijo za pritožbe,
zoper sklep komisije za sprejem, zadrži njegovo izvršitev.

30. člen
V pritožbi mora biti naveden sklep, ki se izpodbija,

njegova številka, datum in razlogi.
Pritožba mora biti pisna.

31. člen
Komisija za pritožbe mora o pritožbi odločiti najkasneje

v tridesetih dneh od dneva prejema pritožbe.
Sklepi pritožbene komisije so dokončni in izvršljivi.

2. Upravni spor

32. člen
Zoper sklep komisije za pritožbe se lahko sproži spor

pred pristojnim sodiščem.
Vložitev tožbe in sprožitev spora ne zadrži izvršitve skle-

pa komisije za pritožbe.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
Oblikuje se skupna baza podatkov študentskih domov.

Do vzpostavitve baze podatkov študentski domovi sproti ob-
veščajo pisarno za študentske domove o prostih zmogljivo-
stih, na novo vseljenih študentih, izseljenih študentih in štu-
dentih, ki jim je bilo podaljšano bivanje v skladu z
11. členom pravilnika o sofinanciranju bivanja študentov v
študentskih domovih.

34. člen
Za študijsko leto 1998/99 se izjemoma spremenijo

roki iz 22. člena teh pravil.

35. člen
Pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Koper, dne 23. junija 1998.

Predsednik
Sveta visokošolskega središča

dr. Pavel Zgaga l. r.

OBČINE

CELJE

2476. Sklep o objavi sklepa o ukinitvi statusa
zemljišča v splošni rabi (v k. o. Teharje in v k. o.
Ostrožno)

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

S K L E P
o objavi sklepa o ukinitvi statusa zemljišča

v splošni rabi (v k. o. Teharje in v k. o. Ostrožno)

Objavljam sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi (v k. o. Teharje in v k. o. Ostrožno), ki ga je sprejel
Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 26. 5. 1998,
nanj pa sta dala soglasje Občinski svet občine Vojnik, dne
24. 6. 1998 in Občinski svet občine Štore, dne 29. 6.
1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 41/95) na seji dne 26. 5. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

(v k. o. Teharje in v k. o. Ostrožno)

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za nepremičnino, označeno z naslednjo parc. št.:
– 892/2, dvorišče v izmeri 82 m2, vpisano v vl. št. 513

k. o. Teharje in
– 1455/2, dvorišče v izmeri 11 m2, vpisano v vl. št.

978 k. o. Ostrožno.

2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postaneta lastnini Mestne
občine Celje.

3. člen
Ta sklep se javno objavi po pridobitvi pisnega soglasja

Občinskih svetov občine Vojnik in občine Štore.
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4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-22/98
Celje, dne 16. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM

2477. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Črna na Koroškem

Na podlagi 21. člena statuta Občine Črna na Koro-
škem (MUV, št. 9/95 in 26/96) in tretjega odstavka 3.
člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 42.
člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je Občinski svet občine
Črna na Koroškem na 35. seji dne 14. 7. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Črna na Koroškem

1. člen
Spremeni se 2. člen, ki glasi:
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Črna na

Koroškem.
Sedež zavoda: Center 142, 2393 Črna na Koroškem.

2. člen
Spremeni se 11. člen, ki glasi:
Matična šola ima tudi podružnične šole: Javorje, Ko-

privna, Žerjav.
Centralna šola Črna na Koroškem:

Ulica – zaselek Hišne številke

– Center vse 1–159
– Rudarjevo vse 1–32
– Mušenik vse 1–21
– Pristava vse 1–59
– Lampreče vse 1–32
– Spodnje Javorje vse 1–28
– Javorje 1–16; 19–21
– Bistra 1–20; 26
– Ludranski vrh vse 1–31
– Koprivna (od 3. oziroma 4. raz.) vse 1–52
– Topla vse 1–14
– Podpeca vse 1–78
– Žerjav (od 5. razreda) vse 1–95
– Jazbina 19 in 20

Podružnična šola Javorje (1. do 8. razred)

Ulica – zaselek Hišne številke

– Javorje 17; 18; 22–43
– Jazbina 1–18

Podružnična šola Žerjav (1. do 4. razred)

Ulica – zaselek Hišne številke

– Žerjav vse 1–95
– Jazbina 19; 20

Podružnična šola Koprivna (1. do 4. razred)

Ulica – zaselek Hišne številke

– Koprivna vse 1–52
– Bistra 20–25

3. člen
V 6. členu se popravi in pravilno glasi:
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-

mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je zapisano: REPUBLIKA SLOVENI-
JA, OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, pre-
mera 20 mm, z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.

4. člen
V 12. členu se popravi prva alinea in pravilno glasi:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno

izobraževanje
– M/80.4 – izobraževanje odraslih in drugo

izobraževanje
– 80.410 – dejavnost vozniških šol
– 80.421 – dejavnost glasbenih in drugih

umetniških šol
– 80.422 – drugo izobraževanje, d. n.
– K/74.120 – računovodske, knjigovodske in

revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
(razen revizijske dejavnosti)

– H/55.510 – storitve menz
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem
– O/92.511 – dejavnost knjižnic
– K/72.600 – druge računalniške dejavnosti

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06-21/96
Črna na Koroškem, dne 14. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.

HRPELJE-KOZINA

2478. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za
leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in šeste alinee drugega odstavka
16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS,
št. 33/95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na
5. izredni seji dne 4. 7. 1998 sprejel
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O D L O K
o proračunu Občine Hrpelje-Kozina

za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Hrpelje-Kozina za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu:
občinski proračun).

2. člen
Proračun Občine Hrpelje-Kozina se za leto 1998 dolo-

ča v naslednjih zneskih:
v 1000 SIT

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

Prihodki 444,422 5,500
Odhodki 454,922 5,000
Primanjkljaj 10,500
Presežek 10,500

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter
v računu financiranja so določeni v posebnem delu ter so
sestavni del odloka o proračunu.

3. člen
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon ali

odlok občinskega sveta, na podlagi katerega nastanejo no-
ve obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti
odhodkovno postavko za ta namen v tekočem proračun-
skem letu v okviru pričakovanih prihodkov.

4. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka se 0,5% sredstev

izloča v sredstva rezerv občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in

statutom občine.

5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v breme pro-

računa le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

Zagotovljena sredstva v proračunu morajo uporabniki
uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.

Uporabniki, ki se financirajo iz občinskega proračuna,
obračunavajo amortizacijo v višini zagotovljenih sredstev v
proračunu.

Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z last-
no dejavnostjo, uporabljajo za pokrivanje lastnih materialnih
stroškov.

6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

Ta skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z
njihovim pritekanjem enakomerno vsem uporabnikom.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega
pooblaščena oseba.

7. člen
Župan občine odloča:
– o razporeditvi sredstev znotraj postavke proračuna

občine, določenim v bilanci odhodkov;
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presež-

kih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi
tekoče likvidnosti proračuna;

– o uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnost-
nih problemov proračuna;

– o kratkoročnem zadolževanju nalog javne porabe,
vendar največ do višine 5% proračuna, ki mora biti odplača-
no do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev je župan dolžan poročati občinske-
mu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev.

8. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja

nadzorni odbor in občinski svet v skladu s statutom Občine
Hrpelje-Kozina. Nadzorni odbor in občinski svet opravljata
nadzor nad:

– finančnim, materialnim in računovodskim poslova-
njem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe;

– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.

O pomanjkljivostih, ki so bile ugotovljene pri vodenju
finančnega in materialnega knjigovodskega stanja, obvestita
župana občine.

9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

predložiti pristojnemu občinskemu organu program dela in
finančni načrt za leto 1998 ter poročila o realizaciji progra-
mov in o porabi sredstev po namenih.

Organi in uporabniki so dolžni dodatno predložiti po-
datke za analizo poslovanja, ki jih zahteva pristojni občinski
organ za proračun.

10. člen
Sredstva proračuna za investicije v komunalno infra-

strukturo se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v
odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko investicij v
določenem obdobju sprejme občinski svet.

11. člen
Krajevna skupnost, na katere območju se gradi občin-

ska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ustre-
za najmanj 15% predračunske vrednosti investicije. Krajev-
na skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaš-
kih cest, ki so v upravljanju KS, kolikor sama zagotovi naj-
manj 25% sredstev po predračunski vrednosti.

Pri investicijah v primarno komunalno omrežje in pri-
marno vodovodno omrežje mora krajevna skupnost, na ob-
močju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v
višini najmanj 25% sredstev predračunske vrednosti.

Občinski svet lahko udeležbo krajevne skupnosti v spe-
cifičnih primerih spremeni.

12. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun,
dokler ne bo sprejet ustrezen predpis.

13. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so upo-

rabniku razporejena iz proračuna je odgovoren predstojnik
organa, zavoda, društva, oziroma poslovodni organ uporab-
nika sredstev.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih

objavah, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

Št. 249/98
Hrpelje-Kozina, dne 4. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.
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2479. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov
poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem Občine
Hrpelje-Kozina

Na podlagi 34. in 100.b. člena zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95),
3. člena zakona o funkcionarjih (Uradni list RS, št. 20/90,
18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 30. redni seji dne
8. 6. 1998 sprejel

P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov poklicnim

in nepoklicnim funkcionarjem Občine
Hrpelje-Kozina

1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plače,

sejnine in drugih prejemkov, ki pripadajo poklicnim in nepo-
klicnim funkcionarjem v Občini Hrpelje-Kozina in članom
odborov in komisij občinskega sveta, ki se ne štejejo za
funkcionarje.

2. člen
V Občini Hrpelje-Kozina opravljajo nepoklicno svojo

funkcijo naslednji funkcionarji: podžupan, predsednik ob-
činskega sveta in člani občinskega sveta. Poklicno opravlja
svojo funkcijo župan Občine Hrpelje-Kozina.

3. člen
Funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo imajo

pravico do dela plače, določene za funkcijo in do povračila
stroškov, ki jih imajo zaradi opravljanja funkcije in v zvezi s
funkcijo.

Funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo, imajo pra-
vico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nado-
mestila plače in do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in
v zvezi z delom.

4. člen
Funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno in v času

rednega delovnega razmerja, ima pravico do nadomestila
plače, če se mu plača zmanjša za čas, ko je opravljal delo,
ki izhaja iz funkcije. Nadomestila plače se izplačujejo, kjer je
funkcionar v delovnem razmerju, nadomestilo teh sredstev
pa se izvrši iz občinskega proračuna.

5. člen
Funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost z oseb-

nim delom ima pravico do nadomestila izgubljenega zasluž-
ka. Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova,
od katere funkcionar plačuje prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

6. člen
Občinskim funkcionarjem se za nepoklicno opravljanje

funkcij prizna del plače, ki je sorazmeren obsegu opravlje-
nega dela, ki ne sme presegati 33% plače za poklicno
opravljanje funkcije za poln delovni čas. Poln delovni čas
predstavlja 174 ur mesečno.

Predsedniku občinskega sveta pripada za nepoklicno
opravljanje funkcije 33% plače za poklicno opravljanje funk-
cije za poln delovni čas.

7. člen
Županu občine se za opravljanje funkcije

prizna količnik 6,5;
podžupanu občine se za opravljanje

funkcije prizna največ 33% plače od količnika 5;
predsedniku občinskega sveta se za

opravljanje funkcije prizna 33% plače od količnika 5,5;
podpredsedniku občinskega sveta

se za opravljanje funkcije prizna največ 33%
plače od količnika 4,5;

predsednikom odborov se za opravljanje
funkcije prizna največ do 33% plače od količnika 4,5;

članom občinskega sveta se
za opravljanje funkcije prizna največ 33%
plače od količnika 3,5.

8. člen
Občinskim funkcionarjem pripada funkcijski dodatek

oziroma delovna uspešnost največ v višini 50% od plače
določene za funkcijo, ki jo opravlja. Funkcijski dodatek ozi-
roma delovna uspešnost se določi v skladu z odgovornostjo
in obsegom del za posamezno funkcijo in uspešnega oprav-
ljanja funkcije.

9. člen
Županu določi funkcijski dodatek občinski svet na pred-

log komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ostalim funkcionarjem določi funkcijski dodatek oziroma
delovno uspešnost na podlagi predloga župana, občinski
svet.

10. člen
Plačila v zvezi z pripravo na sejo, se priznajo funkcio-

narjem za vsako sejo v določenem številu ur. Plačila v zvezi s
pripravljanjem na sejo se prizna le, če je funkcionar oziroma
član na seji tudi prisoten. Priprava na sejo občinskega sveta
se prizna funkcionarjem v višini petih ur, priprava za sejo
odbora se prizna predsednikom odborov v višini treh ur,
priprava za zasedanje odborov se članom odborov prizna v
višini ene ure za zasedanje posameznega odbora. Kolikor
gre za nadaljevanje nezaključenih sej in za korespondenčne
seje, se priprave ne priznajo.

Za občasna dela nepoklicnih funkcionarjev v zvezi s
sodelovanjem v raznih komisijah ali v zvezi z deli, ki jih ima
kot predstavnik občine, se lahko ure v zvezi s temi deli
obračunajo, vendar le s potrditvijo oziroma soglasjem župa-
na, kar mora biti evidentirano na ustreznem dokumentu.

11. člen
Članom delovnih teles, ki niso občinski funkcionarji, se

za opravljanje funkcije prizna sejnina, ki znaša 0,9% količni-
ka 3 na uro zasedanja odborov, komisij oziroma dela kot
predstavnik Občine Hrpelje-Kozina, vendar največ 33% ko-
ličnika 3 mesečno.

12. člen
Osnova za obračun plače, ki pripada poklicnim funk-

cionarjem in dela plače, ki pripada nepoklicnim funkcionar-
jem je znesek, ki je kot izhodiščna mesečna plača za
1. tarifni razred bruto za polni delovni čas, dogovorjena s
kolektivno pogodbo za negospodarstvo. Plača se določi
tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s koeficien-
tom za določeno funkcijo, ki se poveča za določen odstotek
za vrednotenje delovnih izkušenj in odstotek za vrednotenje
funkcijskega dodatka oziroma delovne uspešnosti.

Urna postavka se izračuna tako, da se celotni znesek
plače za določeno funkcijo deli z mesečnim številom ur
(174) – tako dobimo ceno ene ure dela.
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Ure prisotnosti na sejah, odborih, komisijah in drugih
oblikah sodelovanja morajo biti evidentirane na listi prisotno-
sti in predložene kot dokument k mesečnemu obračunu.

13. člen
Občinski funkcionarji so upravičeni do dela plače iz

naslova minulega dela, in sicer za vsako izpolnjeno leto
delovne dobe 0,5% vendar največ do 20%. Odstotek za
ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, se poveča za
0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.

14. člen
Občinski funkcionarji in člani delovnih teles imajo pra-

vico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, do
dnevnice in do povračila stroškov prenočevanja, ki nastane-
jo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo v skladu s pogoji in
v višini, ki so določeni za delavce občinske uprave.

Upravičenec lahko uveljavlja povračilo stroškov prevo-
za le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno
potovanje, ki ga izda župan.

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač in sejnin in povračil stroš-

kov, ki jih imajo upravičenci po tem odloku, se zagotovijo iz
sredstev proračuna Občine Hrpelje-Kozina.

16. člen
Plače, sejnine in povračila stroškov se obračunavajo in

izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do 18. v mesecu za
pretekli mesec. Izplačila sejnin oziroma nagrad se izplačuje-
jo na podlagi dokazila o prisotnosti na seji.

17. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik, se usklaju-

jejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna
plača za I. tarifni razred bruto za poln delovni čas, določen s
kolektivno pogodbo za negospodarstvo.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep

24. redne seje Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina, št.
124/97 z dne 6. 10. 1997.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 244/98
Hrpelje-Kozina, dne 8. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.

IDRIJA

2480. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Idrija

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 26. člena statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet
občine Idrija na seji dne 9. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije

Občine Idrija

I
V občinsko volilno komisijo Občine Idrija se imenujejo:
1. Andrej Rozman, roj. 1956, Hotedršica 11c, dipl.

prav. – predsednik;
2. Marija Benčina, roj. 1959, Idrija, J. Vege 15, viš.

upr. del. – namestnik;
3. Alojzija Štucin, roj. 1955, Sp. Idrija, Na Griču 12,

dipl. prav. – član;
4. Ivana Leskovec, roj. 1943, Idrija, Beblerjeva 2, dipl.

ek. – namestnik;
5. Jožica Lazar, roj. 1969, Idrija, Pot sv. Antona 20,

dipl. ek. – član;
6. Emil Miklavčič, roj. 1941, Idrija, Beblerjeva 8, prof.

slavistike – namestnik;
7. Lučo Zalatel, roj. 1939, Idrija, Kacinova 19, upoko-

jenec – član;
8. Ljubomir Carl, roj. 1954, Idrija, Gorska pot 14,

gradb. teh. – namestnik.

II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine

Idrija v Idriji, Mestni trg 1, tel. 065/17-19-100.

III
Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 10811-0005/98-011
Idrija, dne 9. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

IVANČNA GORICA

2481. Sklep o javni razgrnitvi ureditvenega načrta I3 –
SC Ivančna Gorica–center

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 2. in 6. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) je Občin-
ski svet občine Ivančna Gorica na 39. seji dne 10. julija
1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

I3 – SC Ivančna Gorica–center

I
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta I3 – SC

Ivančna Gorica–center, ki ga je izdelal Studio 3, Atelje za
arhitekturo, d.o.o., Goriška 25, Ajdovščina, v maju 1998 (v
nadaljevanju: osnutek).
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II
Osnutek bo razgrnjen v sejni sobi Županstva Občine

Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, v delovnem
času uprave in v prostorih Krajevne skupnosti Ivančna Gori-
ca na istem naslovu.

Razgrnitev bo trajala trideset dni, od 10. avgusta do
10. septembra 1998.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava.
O datumu in kraju javne razprave bodo občani in ostali
zainteresirani obveščeni naknadno, na krajevno običajen
način.

III
Zainteresirani lahko podajo pripombe na osnutek ure-

ditvenega načrta v krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo na
Občino Ivančna Gorica.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35003-0015/98
Ivančna Gorica, dne 10. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek l. r.

KIDRIČEVO

2482. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v
Občini Kidričevo

Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in statuta Občine
Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in
36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 4. 6.
1998 sprejel

S  K  L  E  P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnih zemljišč

v Občini Kidričevo

1
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine, ka-

tegorizirana s III. stopnjo opremljenosti na območju  Občine
Kidričevo, znaša na dan 31. 12. 1997  105.000 SIT/m2

koristne stanovanjske  površine.

2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. Skupini gostote
poselitve znašajo:

– za individualno
komunalno rabo (IKR) 4% povpr. gradbene cene,

– za kolektivno
komunalno rabo  (KKR) 6% povpr. gradbene cene.

3
Osnovna cena stavbnih zemljišč je določena z nasled-

njimi odstotki od povprečne gradbene cene:
– za I. območje (ožji del

naselja Kidričevo) 4 do 5% gradb. cene,
– za II. območje (ostali del

naselja Kidričevo) 2 do 4% gradb. cene,
– za III. območje (ostala strnjena

naselja v občini) 2 do 3% gradb. cene,
– za IV. območje (razpršena

gradnja)         1% gradb. cene.

4
Povprečno gradbeno ceno in povprečne stroške ko-

munalnega urejanja stavbnih zemljišč je treba tekom leta
valorizirati z indeksom rasti cen, ki ga objavlja Gospodarska
zbornica RS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije.

5
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 062-02/98-31-58
Kidričevo, dne 16. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

KOMEN

2483. Odlok  o proračunu Občine Komen za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98),
45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94) ter 16. in 97. člena statuta Občine Komen (Uradne
objave PN, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96) je Občin-
ski svet občine Komen na seji dne 16. julija 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 1998

1. člen
Proračun Občine Komen za leto 1998 zagotavlja sred-

stva za financiranje javne porabe v Občini Komen.

2. člen
Občinski proračun za leto 1998 obsega 296,860.000

SIT.
a) Bilanca prihodkov in odhodkov: SIT
Prihodki 277,860.000
Odhodki 294,560.000
b) Račun financiranja:
Prihodki (najetje posojil)  19,000.000
Odhodki (odplačevanje posojil)  2,300.000
Od skupnega obsega proračuna v znesku

296,860.000 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti 294,560.000
– odplačilo kreditov  2,300.000
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna

je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financira-
nja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
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3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad

Občine Komen odvaja 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se
praviloma izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12.
tekočega leta.

4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja

ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnost-
jo so prihodek občinskega proračuna.

5. člen
Sredstva 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 presegle
sredstva odobrena s proračunom.

7. člen
O uporabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nasta-

le zaradi posledic izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplave,
suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije,
živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci, odloča občin-
ski 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 njihovi
uporabi obvesti občinski svet;

– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje
likvidnostnih težav;

– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohra-
nitve njihove realne vrednosti.

10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investi-

cij v infrastrukturne objekte in naprave namenjene za oprav-
ljanje gospodarskih in drugih javnih služb v skladu z zakon-
skimi določili.

11. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opre-

me, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s po-
godbo na podlagi javnega razpisa, kot to velja za uporabnike
republiškega proračuna.

12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. januarja 1998 dalje.

Št. 06202-016/98-6
Komen, dne 16. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

MISLINJA

2484. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine
Mislinja

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega so-
dišča RS, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, 57/94,
14/95 in 20/95 – odločba Ustavnega sodišča RS) ter 6. in
21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95)
je Občinski svet občine Mislinja na 29. seji dne 23. 4. 1997
sprejel

O D L O K
o določitvi občinskega praznika Občine Mislinja

1. člen
Občina Mislinja praznuje svoj praznik zadnjo soboto v

juniju.

2. člen
Občina praznuje občinski praznik vsako leto. Prvi ob-

činski praznik bo Občina Mislinja praznovala v letu 1997.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 011-1/97
Mislinja, dne 23. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

PODČETRTEK

2485. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto
1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 19. ter v skladu z 72. členom statuta
Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski
svet občine Podčetrtek na 26. redni seji dne 15. 7. 1998
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v

skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.

2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998

znašajo 430,190.234 SIT.

3. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhod-

kov ter način financiranja.
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4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v
splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s po-
godbo med občino in uporabnikom drugače določeno.

5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu obči-

ne le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v

proračunu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju
z njimi.

7. člen
Sredstva se lahko razporejajo na uporabnika do konca

leta, za katerega je proračun sprejet.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njiho-
vim pritekanjem.

9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvi-

deni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotež-
je, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem
delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali za-
časno zadrži uporabo teh sredstev.

10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih

sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v prora-
čunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bi-
stveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotov-
ljena sredstva.

Sestavni del odloka o proračunu za leto 1998 je tudi
sistemsko vodenje porabe sredstev po krajevnih skupno-
stih, ki ga potrdi občinski svet na predlog komisije za pripra-
vo evidentiranja porabe proračunskih sredstev po krajevnih
skupnostih.

O določitvah iz prejšnjega odstavka mora župan poro-
čati občinskemu svetu.

11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje uporabijo sredstva rezerve občine in
tekoče proračunske rezerve ali najame posojilo največ v
višini 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan
in o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago

listino, s katero se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-

rejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba, kot
odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega stavka, je za

zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računo-
vodstva pri uporabniku.

14. člen
Župan odloča o uporabi proračunske rezerve, ki je

namenjena za pokrivanje napredvidenih ali premalo predvi-
denih proračunskih odhodkov.

15. člen
Od odhodkov iz 2. člena tega odloka izločamo 0,5% v

rezervni sklad Občine Podčetrtek.
Izločanje v rezerve je praviloma vsak mesec, vendar

najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev

rezerv Občine Podčetrtek za namene iz 12. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).

17. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotr-

nostjo porabe sredstev občinskega proračuna.
Da bi občinski svet, ali od njega pooblaščeni organ

lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabniki na njegovo
zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.

18. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad

finančnim, materialnim, in računovodskim poslovanjem upo-
rabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko porabe sred-
stev.

Če za proračun pristojni upravni organ občine pri oprav-
ljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se
sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dode-
ljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter
o tem obvesti župana.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-252/98
Podčetrtek, dne 16. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

PUCONCI

2486. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za območje KS
Gorica

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, 13/95 – odločba
US, 38/96 in 43/96 – odločba US), statuta Krajevne skup-
nosti Gorica ter zbora občanov vasi Gorica je Svet krajevne
skupnosti Gorica na seji dne15. 7. 1998 sprejel
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S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za območje KS Gorica

1. člen
Za območje KS Gorica se razpiše referendum za uved-

bo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 9.
1998 do 31. 12. 2002.

2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo

9 milijonov SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabi-

la za:
– asfaltiranje vaških cest proti mlekarni, proti Slivnjeku

in proti Zelku,
– urejanje in vzdrževanje vaškega vodovoda,
– gradnjo športnega centra,
– sofinanciranje prizidka vaško-gasilskega doma,
– sofinanciranje kanalizacije,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.

3. člen
Referendum bo v nedeljo, 16. avgusta 1998 od 7. do

19. ure na glasovalnem mestu v vaško-gasilskem domu
Gorica.

4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

žiro računu Krajevne skupnosti Gorica.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal

svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru
krajanov o porabi zbranih sredstev.

5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim biva-

liščem v KS Gorica, lastniki nepremičnin (gradbenih objek-
tov), ki nimajo stalnega bivališča v KS Gorica, obrtniki oziro-
ma samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti v KS
Gorica:

– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-
bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,

– 7% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 6% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto

zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko
in invalidsko dejavnost, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS
Gorica,

– 1% od pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je
enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokoj-
ninsko dobo,

– 3% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v
tekočem letu zaposleni v tujini,

– 1% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v
tekočem letu lastniki vikendov in stanovanjskih hiš, ki nimajo
stalnega bivališča na območju KS Gorica.

– 100 DEM v tolarski protivrednosti letno občani, ki
niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova oprav-
ljanja dejavnosti.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastr-
skega dohodka bo obračunavalo in odtegovalo samoprispe-
vek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
M. Sobota, izpostava M. Sobota.

Zaposleni v tujini, lastniki vikendov in stanovanjskih hiš
bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS
Gorica.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispev-
ka se Krajevni skupnosti Gorica dostavi seznam zaposle-
nih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samo-
prispevek.

7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v

splošni volilni imenik s stalnim prebivališčem v KS Gorica, ki
so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v
delovnem razmerju.

9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti

Gorica, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o
volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski ini-
ciativi.

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-
jenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet
krajevne skupnosti Gorica. Pravilnost obračunavanja in od-
vajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni pro-
met, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
M. Sobota, izpostava M. Sobota v okviru svojih pristojnosti.

10. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in tajno

z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti
Gorica in ima naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 16. 8. 1998 o

uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju v KS Gorica
za obdobje od 1. 9. 1998 do 31. 12. 2002, ki se upo-
rablja za:

– asfaltiranje vaških cest proti mlekarni, proti Slivnjeku
in proti Zelku,

– urejanje in vzdrževanje vaškega vodovoda,
– gradnjo športnega centra,
– sofinanciranje prizidka vaško-gasilskega doma,
– sofinanciranje kanalizacije,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.

g l a s u j e m

ZA (štampiljka) PROTI

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
»ZA«, če se z uvedbo dodatnega samoprispevka strinja,
oziroma »PROTI«, če se z uvedbo ne strinja.

11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna

skupnost Gorica.
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12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopri-

spevka odštevajo od osnove za dohodnino (zakon o dohod-
nini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/95, 7/95 in 13/96).

13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu RS.

Št. 42001-1/98
Gorica, dne 15. julija 1998.

Predsednik
Sveta KS Gorica

Koloman Kozic l. r.

RAVNE-PREVALJE

2487. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Ravne-Prevalje

Na podlagi 4., 7. in 35. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94 in 14/95), 3. in 25. člena zakona o prekrš-
kih (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 17. člena
statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95,
1/97) je 23. 6. 1998 na 41. redni seji Občinski svet občine
Ravne-Prevalje sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju

Občine Ravne-Prevalje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa splošne pogoje oskrbe s pitno vodo iz

vodovodov, gospodarjenje z napravami in objekti ter pravi-
ce, dolžnosti in odgovornosti upravljalcev in uporabnikov v
zvezi z dobavo in odjemom pitne vode na območju Občine
Ravne-Prevalje.

2. člen
Vodovodno omrežje je vsako vodovodno omrežje s

pripadajočimi objekti in napravami, ki preskrbuje uporabni-
ke s pitno vodo. Vodovodna omrežja delimo glede na last-
ništvo na javna ter privatna vodovodna omrežja.

3. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba,

ki uporablja vodo iz vodovodnega omrežja.

4. člen
Vodooskrba v Občini Ravne-Prevalje se lahko opravlja

pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom.
Upravljalec objektov in naprav vodovodnega omrežja

za oskrbo s pitno vodo v Občini Ravne-Prevalje, ki so v lasti
občine, je Komunalno podjetje Log. Upravljalec objektov in
naprav mora biti tehnično opremljen in strokovno usposob-
ljen za opravljanje te dejavnosti.

Ostala vodovodna omrežja, ki oskrbujejo z vodo vsaj
pet gospodinjstev, so v privatni lasti in v upravljanju vodnih
odborov. Vodne odbore sestavljajo trije predstavniki upo-
rabnikov vodovodnega omrežja. Seznam vodnih odborov,
njihovih članov ter uporabnikov se nahaja na sedežu občine.

Kolikor gre za vodovodno omrežje, ki preskrbuje naj-
več štiri gospodinjstva uporabnikov pitne vode ali dvajset
ljudi in ne preskrbuje javnega objekta ali objekta za proi-
zvodnjo in promet z živili in ne pomeni preskrbe javnih pro-
metnih sredstev, je lahko upravljalec vodni odbor ali fizična
oseba, ki ga oziroma jo s sklepom o upravljanju lastne
oskrbe s pitno vodo pooblasti župan občine.

5. člen
Sklep o upravljanju lastne oskrbe s pitno vodo iz tretje-

ga odstavka četrtega člena izda župan, če upravljalec izpol-
njuje naslednje pogoje:

– ima lastninsko ali služnostno pravico za zemljišče, na
katerem je zajetje in drugi objekti, in po katerem poteka
cevovod,

– pisni sporazum z uporabniki vodnega vira za priključi-
tev na že obstoječe objekte in naprave, katerih lastniki so
uporabniki,

– da obstoječa oziroma bodoča gradnja ne (bo) stoji na
območju zaščite vodnega vira,

– rezultati analize vode, ki jo opravi pooblaščena orga-
nizacija morajo biti v skladu s pravilnikom o zdravstveni
ustreznosti pitne vode (Uradni list RS, št. 46/97) in ne
smejo biti starejši od šestih mesecev,

– katastrski list vodnega vira, na katerega se želi upo-
rabnik priključiti in ki ga izda za to pristojna organizacija ali
posameznik.

II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV

6. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje,

ki ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogo-
vorjeno mesto;

2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim

omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključni-
mi ventili in pripadajočo garnituro;

– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim in nepovratnim ventilom za njim.

3. vodomerni jašek ali niša;
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduci-

ranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno,
požarno in industrijsko vodo, naprave za ogrevanje, mehča-
nje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so
nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno
dogovorjenim mestom.

Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njimi
upravlja in razpolaga in so zgrajene na osnovi dovoljenja za
gradnjo objekta. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se
sme priključiti samo na osnovi začasne odločbe upravnega
organa, ki izdaja gradbeno dovoljenje.

7. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
a) sekundarno vodovodno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje upo-

rabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrij-
sko, turistično območje, manjše naselje),

– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (javno
hidrantno omrežje),



Stran 3956 / Št. 54 / 31. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije

– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka

vode na sekundarnem omrežju;
b) primarno vodovodno omrežje in naprave:
– na ureditvenem območju naselja (industrijskih, turi-

stičnih območjih) kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča,
zajetja, naprave za bogatenje podtalnice,

– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,

– vodohrani, razbremenilniki,
– cevovodi od črpališča ali zajetij do sekundarnega

vodovodnega omrežja in vodohranov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugi-

mi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi,
turističnimi območji in manjšimi naselji);

c) magistralno vodovodno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so

pomembni za oskrbo več občin ali regije,
– tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primar-

nega omrežja,
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za

bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo
vode, ki služijo več občinam ali regiji.

8. člen
Upravljalec vodovodnega omrežja je dolžan voditi kata-

ster vodovodnega omrežja, ki mora vsebovati seznam in
lego objektov in naprav iz 7. člena tega odloka. Dolžan pa je
tudi voditi register vodovodnih priključkov in hidrantnih mest.
Izvod dokumentacije se hrani tudi na Uradu za KCG Občine
Ravne-Prevalje.

9. člen
Naprave in objekti upravljalca se glede na namen rabe

delijo na:
– naprave in objekti skupne rabe,
– naprave in objekti individualne rabe.
Naprave in objekti skupne rabe so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v

javni rabi,
– vodovodna omrežja za vzdrževanje javnih površin.
Vsi ostali objekti in naprave so objekti in naprave indivi-

dualne rabe.
Stroški vzdrževanja in obratovanja naprav in objektov

skupne rabe se krijejo iz proračuna občine.

III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE

10. člen
Pred priključitvijo na vodovodno omrežje si mora upo-

rabnik pridobiti soglasje upravljalca vodovodnega omrežja,
ki priključitev tudi izvede.

Upravljalec izda mnenje k:
– prostorsko izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasni priključek,
– priključitvi.
Upravljalec lahko sodeluje pri tehničnih pregledih ob-

jektov.

11. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz

prejšnjega člena in pred priključitvijo objekta naslednjo do-
kumentacijo:

a) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s

predvideno potrošnjo vode in predvideno odvajanje odpad-
nih voda;

b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja:

– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pro-

jektom za priključitev na javni vodovod,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih

bo potekal priključek oziroma sodna odločitev, ki nadomesti
soglasje;

c) soglasje za priključitev, če ni bilo v takem smislu že
izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– načrt strojne vodovodne napeljave,
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi

komunalnimi vodi,
– soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, pre-

ko katerih bo potekal priključek oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,

– potrdilo o strokovno izvedeni vodovodni instalaciji
(potrdilo o tlačnem preizkusu in dezinfekciji instalacije);

č) soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe, ki so bile

zgrajene pred 1967 letom se uporablja c) točka tega člena,
pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo
izdano.

Kolikor gre za postopek pridobivanja gradbenega do-
voljenja po upravnem postopku za “enotno gradbeno dovo-
ljenje”, potem soglasje k lokacijski dokumentaciji (pod toč-
ko a) nadomesti tisto, ki je vpisano pod točko b).

12. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,

lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
Upravljalec vodovodnega omrežja je dolžan dopustiti

priključitev v obliki in po postopku, ki je podrobneje oprede-
ljen v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih
objektov in naprav, če je uporabnik izpolnil vse pogoje so-
glasij, poravnal vse obveznosti in plačal komunalni prispe-
vek, v primeru priključitve na javno vodovodno omrežje, ki je
v lasti občine oziroma plačal sorazmerni delež za obstoječo
infrastrukturo, če je upravljalec vodovodnega omrežja vaški
vodni odbor.

Sekundarno omrežje, ki je priključeno na primarni del
javnega vodovodnega omrežja in ki so ga zgradili uporabni-
ki, kateri so bili zaradi tega namena oproščeni plačila komu-
nalnega prispevka, se lahko brezplačno prenese v last obči-
ne ter v upravljanje upravljalca vodovodnega omrežja.

13. člen
Za priključitev obstoječe zgradbe na vodovodno omrež-

je mora uporabnik od upravljalca pridobiti soglasje za priklju-
čitev na vodovodno omrežje.
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Upravljalec vodovodnega omrežja je dolžan dopustiti
priključitev na vodovodno omrežje, če uporabnik vloži zahte-
vek in to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in
zmogljivosti vodnega vira ter vodovodnega omrežja, na kate-
rega se uporabnik priključuje.

Pogoj za priključitev na javno vodovodno omrežje je v
skladu s predpisi urejeno omrežje za odvajanje odpadnih
voda.

Upravljalec je dolžan izvesti vodovodni priključek najka-
sneje v tridesetih dneh, če je uporabnik izpolnil vse pogoje
določene s soglasji, če poravna vse obveznosti in predloži
vso potrebno dokumentacijo. Stroški izvedbe priključka bre-
menijo uporabnika.

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov,
je upravljalec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in
pogojih, pod katerimi bo priključitev možna.

Po priključitvi se uporabnik vpiše v evidenco uporab-
nikov.

14. člen
Priključitev novega uporabnika na vodovodno omrežje,

ki že preskrbuje štiri gospodinjstva, ni več možna, razen v
primeru, če izdatnost vodnega vira to omogoča in če se
uporabniki s pisno izjavo zavežejo, da novemu uporabniku
to dopuščajo in da bodo ravnali v skladu z določili tega
odloka, ki obravnavajo vodovodna omrežja z vsaj petimi
gospodinjstvi.

15. člen
Novemu uporabniku, ki se želi priključiti na vodovodno

omrežje, ki preskrbuje največ štiri uporabnike (gospodinjs-
tva) že priključeni uporabniki ne morejo omejevati rabe vo-
de, kadar izdatnost vodnega vira omogoča nemoteno pre-
skrbo s pitno vodo že priključenih uporabnikov.

16. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi prostor za vodomer v skla-

du z veljavnimi zdravstveno-tehničnimi predpisi ter tehnič-
nim pravilnikom iz 61. člena tega odloka. Prostor, kjer je
vgrajen vodomer, mora biti vedno dostopen delavcu uprav-
ljalca.

17. člen
Vodovodni priključek je del objekta in je last uporab-

nika.
Vodovodni priključek se praviloma izvede za vsak ob-

jekt posebej, izjemoma pa lahko ima en objekt več priključ-
kov.

Priključek je lahko stalen ali začasen. Mesec pred uki-
nitvijo začasnega priključka mora upravljalec pisno obvestiti
uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega
vodovodnega priključka.

18. člen
V primeru, da na območju, na katerem želi uporabnik

pridobiti vodovodni priključek, obstaja kanalizacijsko omrež-
je, sme upravljalec izdati soglasje le, če lokacijska doku-
mentacija oziroma zazidalni načrt obravnavata priključek na
kanalizacijo.

V primeru, da omrežja iz prejšnjega odstavka ni, sme
upravljalec izdati soglasje le, če je v lokacijski dokumentaciji
zajet tudi lastni objekt za čiščenje odplak.

19. člen
Spremembo dimenzije priključka, trase, merilnega me-

sta priključka, izvedbo dodatnega priključka ali ukinitev pri-

ključka in zahtevo za povečan odvzem pitne vode se obrav-
nava na enak način kot za nov vodovodni priključek (10. in
11. člen tega odloka).

20. člen
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih

lastnikov na svojo interno vodovodno instalacijo ali na svoj
vodovodni priključek brez soglasja upravljalca.

21. člen
Objekti vodovodnega omrežja ter internega vodovod-

nega priključka morajo biti vedno dostopni. Na trasi vodo-
vodnega omrežja ni dovoljeno postavljati, graditi ali zasajati
ničesar brez predhodnega soglasja upravljalca.

Kolikor na vodovodnem omrežju rastejo rastline ali pa
so postavljeni oziroma zgrajeni objekti brez soglasja uprav-
ljalca vodovodnega omrežja, jih bo upravljalec odstranil ali
prestavil na stroške uporabnika.

22. člen
Odjava priključka na vodovodno omrežje je mogoča le

v primeru rušenja priključenega objekta. Uporabnik odjavo
priključka posreduje upravljalcu pisno. Izvedbo prekinitve
priključka izvrši upravljalec na stroške uporabnika.

23. člen
Gradnjo objektov in naprav vodovodnega omrežja lah-

ko izvaja za to usposobljen izvajalec, razen neposredne
priključitve na vodovodno omrežje, ki jo lahko izvede le
upravljalec.

Upravljalec omenjeno gradnjo objektov in naprav vodo-
vodnega omrežja obvezno nadzira.

Vsa dela na vodovodnem omrežju in vodovodnih pri-
ključkih izvaja in nadzira upravljalec oziroma od upravljalca
pooblaščen izvajalec.

24. člen
Vodni odbor ali fizična oseba iz drugega in tretjega

odstavka 4. člena, ki si pridobi sklep župana za rabo vode,
mora skrbeti, mu pooblaščena organizacija opravi kontrolo
oziroma analizo pitne vode na stroške uporabnikov po po-
trebi.

IV. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV
V UPRAVLJANJE

25. člen
Za prenos javnega vodovodnega omrežja v upravljanje

pooblaščenemu upravljalcu se na podlagi sklepa sveta obči-
ne sklene pogodba, v kateri se določijo medsebojni pogoji
primopredaje. Kolikor gre za prenos upravljanja privatnega
vodovodnega omrežja sklep sveta ni potreben.

Sopodpisnik pogodbe je tudi lastnik infrastrukturnih
objektov oziroma njegov pooblaščenec.

Za prenos upravljanja na drugega upravljalca morajo
biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Vodovodno omrežje, ki se predaja mora imeti vso
potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evi-
denco priključkov in ostalih elementov na vodovodnem
omrežju, odlok o zaščiti vodnega vira).

2. Izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s
finančnim ovrednotenjem.

3. Ovrednoteni morajo biti stroški obratovanja vodo-
vodnega omrežja, ki se predaja in stroški v zvezi s prevze-
mom.



Stran 3958 / Št. 54 / 31. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije

4. Upravljalec, ki predaja vodovodno omrežje je dolžan
naročiti in financirati izdelavo programa sanacije, avtomati-
zacije in razvoja. Prevzemnik potrdi skladnost predvidene
sanacije s tehničnim pravilnikom iz 61. člena tega odloka.
Upravljalec, ki predaja vodovodno omrežje, je dolžan izvesti
potrebno sanacijo pred predajo drugemu upravljalcu. Izved-
ba sanacije bremeni dosedanjega upravljalca.

5. Določeni morajo biti pogoji in roki izpolnitve zahtev
prevzemnika, ki presegajo program sanacije in se nanašajo
na izpolnitev določil, ki so podrobneje predpisana v tehnič-
nem pravilniku.

6. Vsi vgrajeni vodomeri morajo biti pregledani in žigo-
sani skladno s predpisi Urada za standardizacijo in mero-
slovje.

7. Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentira-
no z aktom o primopredaji.

8. Prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljalca
– prevzemnika, predajo pa ustrezni organ dosedanjega
upravljalca.

26. člen
Gradnja vodovodnih objektov in naprav ter prevzem v

upravljanje se izvede po naslednjem postopku:
1. Bodoči upravljalec izda soglasje k lokacijski doku-

mentaciji in soglasje k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

2. Gradnjo nadzira strokovno usposobljena organiza-
cija.

3. Bodoči upravljalec izvaja dodatni nadzor nad izvaja-
njem del, ki obsega predvsem preverjanje izpolnjevanja po-
gojev izdanih soglasij, tega odloka in tehničnega pravilnika
iz 61. člena tega odloka.

4. Po končani gradnji investitor organizira tehnični pre-
gled objekta in pridobi uporabno dovoljenje.

5. Upravljalec prevzame objekte v upravljanje na osno-
vi primopredajnega zapisnika, če je investitor izpolnil pogoje
iz alinei od ena do štiri in predložil bodočemu upravljalcu
ustrezno tehnično dokumentacijo, projekt izvedbenih del,
evidenco elementov na vodu, vrednost osnovnih sredstev,
urejena lastninska razmerja, odlok o zaščiti vodnega vira,
navodila za obratovanje objektov.

6. Investitor je dolžan predati zgrajeni objekt upravljal-
cu najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi uporabne-
ga dovoljenja.

V. UPORABA VODOVODNEGA OMREŽJA

27. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz vodovodnega

omrežja samo na način, ki ne povzroča slabšanja pogojev
oskrbe z vodo drugih porabnikov, priključenih na vodovod-
no omrežje oziroma če ne slabša kakovosti vode v samem
vodovodnem omrežju.

28. člen
Uporabnik se sme oskrbovati iz vodovodnega omrežja

in hkrati iz lastnega vodnega vira le, če sta priključek in
interna napeljava na vodovodno omrežje in lastni vodni vir
izvedena ločeno, brez kakršnekoli povezave.

VI. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

29. člen
Količina porabljene vode iz vodovodnega omrežja se

meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode

lahko upravljalec sklene pogodbo o meritvi dobavljene vode
in plačilnih pogojih.

V primeru, kadar meritev ni možna, sklene upravljalec z
uporabnikom posebno pogodbo o pavšalnem odjemu.

Za pavšalni odjem pri porabi pitne vode v gospodinjs-
tvu se za enoto vzame 5 m3 na osebo na mesec.

30. člen
Obračunski vodomer namesti upravljalec vodovodnega

omrežja vsakemu uporabniku.
Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljalec sa-

mostojno skladno s projektom in določili tehničnega pravil-
nika. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati
obračunskega vodomera, niti odstraniti plombe.

Stroški prve nabave in namestitve vodomera bremenijo
porabnika.

31. člen
Vodomeri na interni napeljavi, ki so nameščeni za obra-

čunskim vodomerom, služijo le interni porazdelitvi stroškov.
Upravljalec vodovoda teh vodomerov ne vzdržuje in tudi ne
uporablja za obračun vode. Osnova za obračun je stanje
obračunskega vodomera na dan odčitka.

32. člen
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in veljav-

no žigosan s strani pristojnega organa.
Stroške kontrole, popravila in zamenjave vodomerov

plača uporabnik upravljalcu vodovoda z vzdrževalnino – štev-
nino, ki je odvisna od dimenzije oziroma velikosti priključka,
kar pa se natančneje opredeli v pravilniku.

Upravljalec vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za
njihove redne preglede.

33. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za

vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali poobla-
ščenim osebam upravljalca za vzdrževanje, redne preglede
in odčitke vodomera.

34. člen
Stroški okvar, ki so nastali na priključku ali vodomeru

po krivdi lastnika objekta ali uporabnika, bremenijo upo-
rabnika.

35. člen
Uporabnik ima poleg rednih pregledov vodomera sklad-

no z 32. členom tega odloka pravico zahtevati izredno kon-
trolo točnosti obračunskega vodomera.

Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih
meja, nosi stroške preizkusa upravljalec vodovoda, v nas-
protnem primeru pa uporabnik.

36. člen
Količina porabljene ali odvedene vode se meri v kubič-

nih metrih (m3) po odčitku na obračunskem vodomeru.
V primeru, da upravljalec ugotovi, da je obračunski

vodomer v okvari ali da iz drugega vzroka ni mogoče odčitati
vodomera, se obračuna povprečna poraba vode na osnovi
zadnjega obračunskega obdobja, vendar je potrebno okva-
ro odpraviti najkasneje v roku enega meseca, v nasprotnem
primeru se prične obračunavati dvojna cena vode.

Kolikor pa upravljalec ugotovi nedovoljen način odvze-
ma vode, upravljalec takoj prekine dotok vode, v kolikor to
ni mogoče, se prične obračunavati desetkratna cena vode.
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37. člen
Upravljalec mesečno zaračunava porabljeno vodo v

obliki akontacije, ki jo določi na osnovi povprečne porabe
vode v zadnjem obračunskem obdobju. Najmanj enkrat let-
no oziroma ob odčitku vodomera ali ob spremembi cene
vode opravi upravljalec obračun porabljene vode za vsakega
uporabnika.

38. člen
Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 200 m3 vode na

mesec opravi upravljalec odčitavanje vodomera praviloma
enkrat letno z upoštevanjem odčitka ob zamenjavi vodome-
ra. Ob spremembi cene vode mora upravljalec odčitati vo-
domer in opraviti obračun porabljene vode do tega datuma.

Upravljalec je dolžan objaviti spremembo cene vode na
krajevno običajen način.

39. člen
Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 200 m3 vode na

mesec opravi upravljalec odčitavanje vodomera vsak mesec
z upoštevanjem odčitkov ob spremembi cene vode in ob
zamenjavi vodomera. Račun se izstavlja po dejanski porabi,
zabeleženi na vodomeru.

40. člen
Na osnovi predvidene ali dejansko porabljene količine

vode in veljavnih cen upravljalec zaračuna uporabniku voda-
rino, če je priključen na vodovodno omrežje.

41. člen
V primeru, če je v objektu več uporabnikov vode iz

istega priključka, le ti določijo z medsebojnim sporazumom
pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za
porabljeno vodo. O medsebojnem sporazumu obvestijo
upravljalca najkasneje v roku enega meseca po sprejetju
tega odloka.

Interna delitev in zaračunavanje vode posameznim po-
rabnikom iz prejšnjega odstavka ni obveza upravljalca.

Če so v objektu uporabniki, ki plačujejo različno tarifo
vode, si morajo takšni uporabniki vgraditi vsak svoj glavni
obračunski vodomer. Kolikor to ni možno, se uporabniki
sporazumno dogovorijo o razdelitvi porabljene vode in o tem
pisno obvestijo upravljalca, in sicer najkasneje v roku enega
meseca po priključitvi na vodovodno omrežje oziroma po
sprejetju tega odloka.

42. člen
Uporabnik je dolžan račun poravnati v zakonitem roku

od datuma izstavitve računa.
Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko v

osmih dneh od prejema računa pri upravljalcu vloži pisni
ugovor. Ugovor na račun ne zadrži plačila. Upravljalec je
dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku enega
meseca in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. Kolikor
uporabnik računa ne poravna niti v sedmih dneh po pisnem
odgovoru, se mu izda pisni opomin. Če tudi tokrat uporab-
nik računa ne poravna, se mu sedmi dan po prejemu opomi-
na prekine dobava vode.

Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljalec zara-
čuna zakonsko veljavne zamudne obresti.

43. člen
V primerih, ko pride zaradi daljšega sušnega obdobja

do motnje preskrbe z vodo, lokalna skupnost regresira stroš-
ke prevozov pitne vode v višini 50 odstotkov.

Lokalna skupnost se za vsak primer pomanjkanja vode
posebej dogovori z izvajalsko organizacijo.

VII. OMEJITVE IN PREKINITVE DOBAVE VODE

44. člen
Upravljalec ima pravico brez povračila škode prekiniti

dobavo vode za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del ali
čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah
vodovodnega omrežja, vendar mora o času trajanja prekini-
tve dobave vode vsaj eno uro pred prekinitvijo obvestiti
uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveš-
čanja.

45. člen
V primerih višje sile, kot so potres, požar, suša, one-

snaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare na ob-
jektih in podobno, ima upravljalec pravico brez povračila
škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora pa o tem
obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti
ukrepov za navedene primere.

46. člen
Upravljalec lahko brez objave prekine dobavo vode v

naslednjih primerih:
1. če stanje interne vodovodne napeljave ali vodomer-

nega mesta ogroža zdravje uporabnikov oziroma kvaliteto
vode,

2. če priključek na vodovodno omrežje ni izveden v
skladu s soglasjem upravljalca ali je izveden brez soglasja
upravljalca,

3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporab-
nik ne izboljša stanje v določenem roku, ki ga postavi uprav-
ljalec,

4. če uporabnik brez soglasja upravljalca dovoli priklju-
čitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo in če
razširi svojo lastno napeljavo,

5. če uporabnik onemogoči delavcu upravljalca odčita-
vanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka,

6. če uporabnik brez privolitve upravljalca odstrani
plombo na vodomeru, hidrantnih ventilih ali omaricah ali
kako drugače spremeni izvedbo priključka,

7. če uporabnik krši omejitve pri varčevanju z vodo,
8. če uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča

nevarnost za zdravstveno ustreznost pitne vode,
9. če uporabnik ravna v nasprotju s tehničnim pravilni-

kom iz 61. člena tega odloka,
10. če je namestitev vodomera možna, uporabnik pa

ga ne namesti skladno s 30. členom tega odloka,
11. če uporabnik ne plača računa niti v sedmih dneh

po izstavitvi pisnega opomina,
12. če uporabniki v večnamenskem ali večstanovanj-

skem objektu skladno z 41. členom tega odloka upravljalcu
ne sporočijo pravne ali fizične osebe, ki prejema ter plačuje
račune.

Dobava vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen
vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve
in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali
kot posledica ravnanja uporabnika.

Upravljalec lahko prekine dobavo vode na stroške upo-
rabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev.

Uporabnik dobave vode do lastnega ali do sosedovega
objekta brez soglasja upravljalca ne sme prekiniti.

Stroški, ki se pojavijo v točkah od 1 do 12 tega odloka,
se obračunajo uporabniku.
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VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCEV IN UPORABNIKOV

47. člen
Upravljalec ima pri preskrbi z vodo naslednje obvez-

nosti:
1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave,
3. vzdržuje in obnavlja vodovodne priključke na stroš-

ke uporabnika,
4. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za

njihove redne preglede skladno z veljavnimi predpisi,
5. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob

prekinitvah dobave vode neposredno ali preko javnega ob-
veščanja,

6. vodi kataster objektov in naprav javnega vodovoda,
7. izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev

na vodovodno omrežje,
8. kontrolira ustreznost interne instalacije pred priklo-

pom na vodovodno omrežje,
9. sistematično pregleduje vodovodno omrežje s ci-

ljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
10. ravna skladno z določbami tehničnega pravilnika iz

61. člena tega odloka,
11. po naročilu pristojne občinske službe skrbi za brez-

hibnost in vzdrževanje požarnega omrežja in hidrantov,
12. redno zagotavlja kontrolo kakovosti pitne vode

skladno z veljavnimi predpisi,
13. izvrši pregled interne instalacije in opravi kontrolo

kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan uteme-
ljen sum, da je voda neustrezna,

14. redno odčituje vodomere in skrbi za obračun po-
rabljene vode,

15. izdeluje srednje in dolgoročne plane oskrbe z vo-
do ter skrbi za izgradnjo ustreznih objektov,

16. nadzira gradnjo objektov in naprav vodovodnega
omrežja pred prevzemom v upravljanje skladno s 27. členom
tega odloka,

17. organizira dobavo vode v primeru višje sile. O na-
stopu višje sile poroča pristojnim občinskim organom,

18. meri količine načrpane vode na lastnih zajetjih.

48. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. redno vzdržujejo vodovodno instalacijo, vodomerni

jašek ali nišo in interno hidrantno omrežje,
2. upravljalcu omogočajo pregled interne vodovodne

instalacije in internega omrežja,
3. omogočajo upravljalcu dostop do obračunskega vo-

domera,
4. ščitijo obračunski vodomer pred zamrzovanjem in

fizičnimi poškodbami,
5. kontrolirajo stvarno porabo vode z dovoljeno porabo

ob priključitvi in povprečno porabo vode,
6. skrbijo za dostopnost zasuna na lastnem vodovod-

nem priključku,
7. pisno obvestijo upravljalca o lastninski spremembi

priključka na javni vodovod,
8. redno plačujejo prejete račune za oskrbo z vodo in

odvajanje ter čiščenje odpadnih voda,
9. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar je obra-

čun preko skupnega obračunskega vodomera,
10. takoj javljajo vse okvare in nepravilnosti na vodo-

vodnem omrežju,
11. upoštevajo varčevalne in ostale ukrepe v primeru

višje sile ali ob prekinitvi dobave vode,
12. pridobijo soglasje upravljalca pri predelavi interne

vodovodne instalacije.

49. člen
Investitor del mora pri vzdrževanju in rekonstrukciji

cest, ulic in trgov vzpostaviti vodovodno omrežje ter napra-
ve v prvotno stanje. Vsa dela se opravijo pod nadzorom
upravljalca.

Upravljalci drugih omrežij in naprav /elektro, telefon,
plinovod, toplovod…/ morajo pri opravljanju del na svojih
objektih in napravah zagotoviti, da ostane vodovodno omrež-
je ter naprave nepoškodovane.

V primeru poškodbe morajo na svoje stroške naročiti
popravilo upravljalcu in povrniti povzročeno škodo.

50. člen
Pred pričetkom del si mora investitor pri upravljalcu

vodovodnega omrežja pridobiti podatke o trasi vodovoda na
področju izvajanja del ter si od upravljalca pridobiti zakolič-
bo trase.

51. člen
Lastnik vodovodnega omrežja je dolžan upravljalcu po-

vrniti stroške odprave posledic na vodovodnem omrežju, ki
so nastali kot posledica višje sile.

IX. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

52. člen
Hidranti na vodovodnem omrežju služijo požarni varno-

sti in morajo biti vedno dostopni ter v brezhibnem stanju.

53. člen
Brez soglasja upravljalca vodovodnega omrežja se sme

iz hidrantov odvzemati vodo le za gašenje požarov in odstra-
njevanje posledic drugih elementarnih nesreč.

V teh primerih mora uporabnik hidranta takoj oziroma
najkasneje v roku 3 dni pisno javiti upravljalcu kraj uporabe
vode iz hidranta, čas odvzema vode in morebitne pomanjklji-
vosti, ki jih je uporabnik opazil ob uporabi hidranta.

54. člen
Izjemoma je s predhodno privolitvijo upravljalca dovo-

ljen odvzem vode iz hidranta, in sicer za škropljenje in pranje
cest, ulic in trgov, zalivanje parkov ter javnih nasadov, za
utrjevanje cestišč pri drugih podobnih gradbenih delih za
javne prireditve in za polnjenje cistern za prevoz vode.

Za odvzem vode, opisan v prvem odstavku tega člena,
se mora pred nameravanim odvzemom skleniti pogodba
med uporabnikom hidranta in upravljalcem, v katerem se
določijo pogoji odvzema in plačilo porabljene vode.

Vsak uporabnik, ki skladno s prvim odstavkom tega
člena, uporablja vodo iz hidranta na vodovodnem omrežju,
mora imeti lasten tehnično brezhiben hidrantni nastavek z
vodomerom, ki je registriran pri upravljalcu vodovoda.

Uporabnik hidranta mora po odvzemu vode pustiti hi-
drant v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru trpi vse
posledice in stroške, ki nastanejo zaradi okvare hidranta.
Dolžan je kriti tudi stroške popravila hidranta.

55. člen
Za uporabo hidrantov na internem omrežju, ki se napa-

jajo iz omrežja mimo vodomera veljajo določbe 53. in 54.
člena tega odloka.

Porabnik je dolžan zagotoviti pooblaščenim delavcem
upravljalca dostop do takih hidrantov.
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X. KAZENSKE DOLOČBE

56. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 SIT se

kaznuje upravljalec ter prav tako pooblaščenec za manjša
vodovodna omrežja, če:

1. ne dopusti priključitve kot to določata 12. in
13. člen,

2. ne izpolnjuje obveznosti iz 4., 12., 13. in 47. člena,
3. neopravičeno omejuje rabo vode (15. člen),
4. prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila

uporabnikom (44. člen),
5. ne ravna v skladu z 49. členom,
6. ne pripravi tehničnega pravilnika v skladu z

61. členom.
Z denarno kaznijo od 30.000 do 60.000 SIT se kaznu-

je za prekrške iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba upravljalca.

57. člen
Z denarno kaznijo 50.000 do 250.000 SIT se kaznuje

uporabnik – pravna oseba, če:
1. se priključi na vodovodno omrežje brez soglasja

upravljalca oziroma pooblaščenca (za manjša vodovodna
omrežja) in krši določila 13., 14., 36. in 48. člena,

2. ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, ki obrav-
navajo vodovodno omrežje v lasti občine in tista vodovod-
na omrežja, ki so v upravljanju vaških vodnih odborov
(14. člen),

3. odstrani brez privolitve upravljalca plombo na vodo-
meru, hidrantnih ventilih ali hidrantni omarici ali kako druga-
če spremeni izvedbo priključka (19. člen),

4. krši določila 20., 27. in 28. člena,
5. si ne priskrbi analize vode po 24. členu,
6. ne vgradi vodomera, ali zanj ne skrbi ali na vodome-

ru ni mogoče opraviti odčitka (30., 36. člen),
7. ne izpolnjuje obveznosti iz 41. člena,
8. ne izpolnjuje obveznosti iz 48. člena,
9. odvzema vodo iz hidrantov v nasprotju z 52. in

53. členom,
10. ne uredi vodomera v skladu z zahtevami 61. člena.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje

odgovorna oseba pravne osebe ter prav tako uporabnik –
fizična oseba z denarno kaznijo od 30.000 do 60.000 SIT.

58. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 SIT se

kaznuje tudi investitor, če:
1. ravna v nasprotju z 49. in 50. členom tega odloka.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

59. člen
Sezname vodnih odborov ter uporabnikov posamezne-

ga vodovodnega omrežja morajo uporabniki oziroma pred-
stavniki uporabnikov dostaviti pristojnemu občinskemu or-
ganu najkasneje v roku treh mesecev po sprejetju tega
odloka.

60. člen
Upravljalec vodovodnega omrežja, ki je v lasti občine in

uporabniki tega omrežja se morajo zahtevam tega odloka
prilagoditi najkasneje v roku enega leta po objavi tega odlo-
ka v uradnem listu. Vsi ostali uporabniki in upravljalci pa
najkasneje v roku pet let po objavi.

61. člen
Upravljalec vodovodnega omrežja, ki je v lasti občine,

je dolžan v roku šestih mesecev po objavi tega odloka v
uradnem listu predložiti Svetu občine Ravne-Prevalje v obrav-
navo in sprejem pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objek-
tov in naprav vodovodnega omrežja.

62. člen
Vodomeri, ki jih imajo za merjenje porabe vode podjet-

ja in ustanove in z njimi ni upravljal upravljalec vodovodnega
omrežja, ki je v lasti občine, jih morajo pregledane in veljav-
no žigosane od pristojnega organa, predati najkasneje v
roku enega leta po sprejetju tega odloka v upravljanje uprav-
ljalcu, ki jim potem za njihovo vzdrževanje zaračunava štev-
nino.

63. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka oprav-

lja komunalna inšpekcija Občine Ravne-Prevalje in pristojne
republiške inšpekcijske službe, strokovni nadzor pa uprav-
ljalci, pooblaščenci ter odgovorna oseba upravljalca.

64. člen
Če ni natančneje določeno, se posamezna določila

tega odloka uporabljajo le za javna in privatna vodovodna
omrežja, ki spadajo v javno vodooskrbo in se za njih smisel-
no uporabljajo.

65. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

splošnih pogojih za uporabo vode iz javnih vodovodov in o
izvedbi hišnih priključkov (MUV, št. 13/79) na območju
Občine Ravne-Prevalje.

66. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 324-03-1/98-63
Ravne-Prevalje, dne 23. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

2488. Odlok o avto-taksi prevozih v Občini Ravne-
Prevalje

Na podlagi 15. člena zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 in 54/96),
21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98)
ter 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS,
št. 43/95 in 1/97) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje
na seji dne 23. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o avto-taksi prevozih v Občini Ravne-Prevalje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa organizacijo in način opravljanja avto-

taksi prevozov v Občini Ravne-Prevalje.
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2. člen
Avto-taksi prevozi so prevozi v notranjem cestnem pro-

metu in sicer kot javni prevozi oseb v prostem cestnem
prometu, ki ne vsebujejo elementov linijskega cestnega pro-
meta.

3. člen
Avto-taksi prevoze na območju Občine Ravne-Prevalje

lahko opravljajo domači prevozniki kot fizične ali pravne
osebe, ki imajo licenco za opravljanje prevoza oseb v notra-
njem cestnem prometu ter so lastniki oziroma razpolagajo z
najmanj enim vozilom za avto-taksi prevoze.

II. NAČIN IN ORGANIZACIJA OPRAVLJANJA AVTO-TAKSI
PREVOZOV

4. člen
Avto-taksi prevozi se opravljajo:
– z avto-taksi postajališč oziroma rezerviranih parkirnih

površin na občinskih cestah in drugih javnih prometnih povr-
šin v lasti občine,

– z mesta, ki ga določi naročnik,
– z ustavitvijo prostega avto-taksi vozila in
– s parkirnega mesta avto-taksi vozila na zasebni po-

vršini.

5. člen
Vozila za avto-taksi prevoze morajo imeti oznake in

opremo v skladu s 15. do 19. členom pravilnika o oznakah
in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list SRS, št.
35/88 in 2/89).

Avto-taksi vozila morajo imeti:
1. svetlobni napis “TAXI”,
2. svetlobni napis “PROST”,
3. taksimeter,
4. cenik avtotaksi storitev,
5. oznako na zunanji strani levih in desnih sprednjih

vrat vozila ali oznako na spodnji desni notranji širini vetro-
branskega stekla, ki mora vsebovati:

– napis “TAXI”,
– firmo, ki opravlja taksi službo, oziroma ime in priimek

samostojnega avtotaksista,
– naslov ter številko telefona,
6. interno registrsko številko.
Avto-taksi vozilo mora biti registrirano za najmanj štiri

osebe, upoštevajoč tudi voznika; imeti mora najmanj štiri
vrata ter brezhibno notranjo razsvetljavo in ogrevanje.

6. člen
Taksimeter mora biti usklajen s cenikom ter najmanj

enkrat letno pregledan in zalivkan v skladu s predpisi o
kontroli meril.

Taksimeter mora biti nameščen tako, da je viden upo-
rabnikom prevoza. Prevoznik vključi taksimeter ob odhodu
in izključi ob prihodu na določeno mesto.

7. člen
Cene avto-taksi prevozov določajo avto-taksi prevozni-

ki in jih sprotno pisno sporočajo občinskemu upravnemu
organu, prav tako njihove spremembe.

Cenik avto-taksi storitev mora biti pritrjen na sprednji
notranji strani vozila na vidnem mestu s tiskanimi črkami
višine najmanj 6 mm.

Prevoznik mora izstaviti račun za opravljeno vožnjo po
veljavnem ceniku avto-taksi prevozov.

8. člen
Cilj in smer vožnje določi naročnik avto-taksi prevoza.

Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom
in sicer po najkrajši možni poti oziroma poti, ki jo določi
naročnik.

V primeru, da prevoznik ne more dokončnati začete
vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti na-
ročniku vožnje ali potniku drugo avto-taksi vozilo.

III. POSTAJALIŠČA OZIROMA REZERVIRANE PARKIRNE
POVRŠINE NA OBČINSKIH CESTAH

9. člen
Na pisno vlogo avto-taksi prevoznika, ki ima sedež na

območju Občine Ravne-Prevalje, pristojni občinski upravni
organ z odločbo določi rezervirane parkirne površine na
občinskih cestah in drugih prometnih površinah v lasti obči-
ne ter izda dovoljenje za uporabo le-teh.

Avto-taksi vozila lahko na javnih prometnih površinah
na območju Občine Ravne-Prevalje parkirajo samo na ozna-
čenih rezerviranih parkirnih mestih, določenih z odločbo.

K vlogi mora prevoznik priložiti licenco za avto-taksi
prevoze in overjeno kopijo prometnega dovoljenja.

Pristojni občinski organ, ki izda odločbo po prvem
odstavku tega člena, vodi evidenco rezerviranih parkirnih
mest za avto-taksi vozila in izdanih odločb.

10. člen
Na območju Raven na Koroškem se določijo rezervira-

ne parkirne površine:
– na javnem parkirišču za mostom čez Mežo (levi breg

Meže),
– na Čečovju pred recepcijo hotela,
– na javnem parkirišču v sklopu športnega parka,
– na javnem parkirišču pri trgovini na Javorniku.
Na območju Prevalj se določijo rezervirane parkirne

površine:
– na osrednjem javnem parkirišču pri Družbenem

domu,
– na javnem parkirišču v bližini avtobusne postaje.

11. člen
Rezervirane parkirne površine morajo biti vidno ozna-

čene s predpisano prometno signalizacijo in jih uporabniki
lahko koristijo le v času in za namene opravljanja avto-taksi
prevozov.

12. člen
Prevoznik mora za najem rezerviranih parkirnih mest

skleniti najemno pogodbo s pristojnim občinskim upravnim
organom. Letna najemnina za eno parkirno mesto znaša ob
sprejetju tega odloka 36.000 SIT. Najemnina se vsako leto
poveča v skladu z rastjo maloprodajnih cen.

13. člen
Če se ob izrednih primerih ali množičnih prireditvah

začasno določi splošna rezervacija za dve ali več avto-taksi
vozil, se morajo parkirna mesta določiti v zaporedju, prevoz-
niki pa morajo obvezno upoštevati zaporedni vrstni red vozil
oziroma prevozov.

14. člen
Če imetniku licence za opravljanje avto-taksi prevozov

licenca preneha veljati, ali če prevoznik preneha opravljati
dejavnost prevozov, je dolžan o tem v treh dneh pisno obve-
stiti pristojni občinski upravni organ.
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IV. NADZOR

15. člen
Nadzor nad opravljanjem javnih prevozov oseb v notra-

njem prostem cestnem prometu opravljajo inšpektorji za
cestni promet na podlagi zakona o prevozih v cestnem pro-
metu.

Nadzor in ukrepe v zvezi s parkiranjem avto-taksi vozil
izvaja občinski komunalno cestni inšpektor oziroma drug
pooblaščen občinski delavec, v skladu z odlokom o ureditvi
cestnega prometa v Občini Ravne-Prevalje.

Nadzor in ukrepe v zvezi z izvajanjem določil 8., 9. in
13. člena tega odloka opravlja občinski komunalno cestni
inšpektor, v zvezi z izvajanjem določil drugega in tretjega
odstavka 7. člena pa pristojna tržna inšpekcija.

V. KAZENSKE DOLOČBE

16. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznu-

je za prekršek pravna oseba, od 20.000 do 30.000 SIT pa
samostojni podjetnik, če v zvezi z opravljanjem dejavnosti
avto-taksi prevozov:

– ne zagotovi prevoza z drugim avto-taksi vozilom
(8. člen);

– parkira v nasprotju z 9. členom odloka;
– ne upošteva zaporednega vrstnega reda vozil oziro-

ma prevozov (13. člen).

17. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Rrepublike Slovenije.

Št. 344-06-4/98-33
Ravne na Koroškem, dne 23. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

2489. Odlok o spremembah odloka o ureditvi
cestnega prometa v Občini Ravne-Prevalje

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 26/97), 17. člena statuta
Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95, 1/97),
2., 10., 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prome-
ta (Uradni list RS, št. 30/98), 3., 25. in 241. člena zakona
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 43/95 in 1/97) je Občinski svet
občine Ravne-Prevalje na seji dne 23. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ureditvi cestnega

prometa v Občini Ravne-Prevalje

1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne-

Prevalje (Uradni list RS, št. 36/98) se v 30. členu črta 1.
točka, tako da se člen glasi:

(1) Cestni inšpektor oziroma pooblaščena uradna ose-
ba lahko odredi odvoz vozila:

– če je vozilo parkirano na rezerviranem parkirnem pro-
storu,

– če je vozilo parkirano na površinah, namenjenih peš-
cem,

– če je vozilo parkirano na zelenicah in v parkih,
– če je vozilo parkirano pred vhodom v stavbo ali gara-

žo, oziroma na dovozu do stavbe,
– če je vozilo parkirano na avtobusnih postajališčih in

označenih avtobusnih postajah javnega prometa,
– če je vozilo parkirano na prostorih, določenih za

razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z grad-
bišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški,
kontejnerji za smeti, pred prometno zapornico),

– če je vozilo zapuščeno in parkirano na katerikoli javni
površini,

– če je vozilo parkirano na površini, kjer to prepovedu-
je vertikalna ali horizontalna prometna signalizacija,

– če je vozilo parkirano na cestišču, ki je posebej
označeno s posebno obvestilno tablo, na kateri je odrejena
splošna prepoved prometa zaradi izvedbe športne in druge
prireditve.

2. člen
V 40. členu se črta 1. točka, tako da se člen glasi:
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo:
1. Inšpektor za ceste nadzoruje cestno prometno sig-

nalizacijo, stanje in vzdrževanje cest in objektov na njih,
izvajanje del na javnih prometnih površinah v skladu z zako-
nom in tem odlokom.

2. Pooblaščeni delavci uprave občine oziroma komu-
nalnega nadzora nadzirajo izvajanje določil:

– o prepovedi parkiranja na javnih površinah namenje-
nih pešcem, na zelenicah in parkih, pred vhodi v stavbe in
garaže, na dovozih do stavb, na avtobusnih postajališčih, na
prostorih določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovo-
zih in izvozih iz gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami
(hidranti, jaški, kontejnerji za odpadke, prometnimi zaporni-
cami),

– o parkiranju na rezerviranih mestih,
– o spoštovanju določil o dostavi blaga,
– o izvajanju del na javnih prometnih površinah,
– o posebni uporabi površin za javne prireditve,
– nadzirajo upravljalce parkirnih prostorov in izvajalce

za odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih motornih vozil,
– odrejajo odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih

motornih vozil.
3. Upravljalci javnih parkirnih prostorov nadzirajo izva-

janje reda na javnih parkirnih prostorih, za katere imajo
pooblastila župana občine.

4. Upravljalec zaprtega parkirnega prostora izvaja kon-
trolo vhoda in izhoda in nespoštovanje predpisov v zvezi s
tem.

Št. 344-01-5/98-33
Ravne na Koroškem, dne 23. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.
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ROGAŠKA SLATINA

2490. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda I. osnovna šola Rogaška Slatina

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95, 27/96 in 45/98) in v skladu z
20. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in
8/96), 41. in 42. členom zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96),
8. členom uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže
osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potreba-
mi ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98)
je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 36. redni seji
dne 24. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda I. osnovna šola Rogaška Slatina

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda I. osnovna šola Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
43/96) se v 3. členu, v prvem stavku prvega odstavka za
besedo “Zlatorogova” pika nadomesti z vejico in doda na-
slednje besedilo: “Kvedrova ul., Mladinska ul., Na livadi,
Sončna ul., Sotelska ul., Steklarska ul.” , v drugem stavku
istega odstavka se beseda “Zaselki“ nadomesti z besedo
“Naselja”.

Črta se drugi odstavek 3. člena.

2. člen
V 4. členu se pika nadomesti z vejico in doda nova peta

alinea, ki glasi:
“– I/60.23 drug kopenski potniški prevoz.”

3. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:

“Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat
premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije,
na obodu pa izpisano JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA”.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0006-1/98
Rogaška Slatina, dne 26. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

2491. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda II. osnovna šola Rogaška Slatina

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95, 27/96 in 45/98) in v skladu z
20. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in
8/96), 41. in 42. členom zakona o organizaciji in financira-

nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96),
8. členom uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže
osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potreba-
mi ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98)
je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 36. redni seji
dne 24. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda II. osnovna šola Rogaška Slatina

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda II. osnovna šola Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 43/96) se v 4. členu, v prvem stavku prvega
odstavka črtata besedi “Kidričeva ul.”, za besedama “Lo-
čen dol” se pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“Zdraviliški trg.”, v drugem stavku istega odstavka se črta-
ta besedi : ”Ločen dol”.

2. člen
V 5. členu, se pika nadomesti z vejico in doda nova

četrta alinea, ki glasi:
“– I/60.23 drug kopenski potniški prevoz.”

3. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:

“Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat
premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije,
na obodu pa izpisano JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.”.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0006-2/98
Rogaška Slatina, dne 26. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

SEMIČ

2492. Odlok o imenovanju novega naselja Sovinek

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 5/90),
13. člena pravilnika o določanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list SRS, št. 11/80) in 10. in 17. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet
občine Semič na 37. seji dne 30. junija 1998 sprejel

O D L O K
o imenovanju novega naselja Sovinek

1. člen
Na območju Občine Semič se imenuje novo naselje

Sovinek.
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2. člen
Novo naselje sestavljajo deli naselij Praprota, Coklovce

in Oskoršnice.

3. člen
Meje naselja in statističnih okolišev so prikazane v kar-

tografskih prikazih ROTE v merilu 1:5000, območje pozida-
ve pa v kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1:5000, v
katerih je prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj naselja.
Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo
pri Območni geodetski upravi Novo mesto, izpostava Črno-
melj, kjer so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in
občanom.

4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku

enega leta po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti
dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

5. člen
Stroški za označevanje novega naselja, za prestavitev

označb starih naselij in za zamenjavo tablic s hišnimi števil-
kami bremenijo proračun Občine Semič.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-01-02/98
Semič, dne 1. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

2493. Odlok o obvezni deratizaciji v Občini Semič

Na podlagi 9. člena zakona o nalezljivih boleznih (Urad-
ni list RS, št. 69/95), 8. člena zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
9/92), zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS,
št. 8/82, zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet občine Semič
na 37. seji dne 30. junija 1998 sprejel

O D L O K
o obvezni deratizaciji v Občini Semič

1. člen
Zaradi uspešnega preprečevanja nalezljivih bolezni in

velike gospodarske škode, ki jo povzročajo glodalci, se v
zgoščenih naseljih Občine Semič izvaja obvezna, redna in
sistematična deratizacija.

Za zgoščena naselja v skladu s prejšnjim odstavkom
tega člena štejejo: Semič, Sela pri Semiču, Vavpča vas,
Mladica in Kašča.

2. člen
Obvezna deratizacija se izvaja v skladu z državnim

programom obvezne preventivne in protiepidemijske dera-
tizacije.

3. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem obvezne preventivne derati-

zacije opravljata območni zavod za zdravstveno varstvo in
zdravstvena inšpekcija.

Izvajalec deratizacije je dolžan o vsaki deratizaciji vna-
prej obvestiti območni zavod za zdravstveno varstvo in po-
sredovati načrt izvajanja deratizacije v potrditev.

4. člen
Pri deratizaciji je potrebno zajeti vse objekte za oskrbo

prebivalstva s pitno vodo, objekte za proizvodnjo, skladišče-
nje, promet in dobavo živil ter v vozilih, ki se uporabljajo za
njihov prevoz, v vseh delih sistema za odvajanje odplak in
odpadkov, v vseh objektih, v katerih se izvaja zdravstveno
nadzorstvo, v objektih in sredstvih javnega prevoza, v stano-
vanjskih objektih in ostalih objektih pravnih in fizičnih oseb,
kjer je možnost obstoja in razmnoževanja glodalcev.

5. člen
Izvajalec deratizacije je dolžan podvzeti vse potrebne

ukrepe za varnost občanov in obveščenost prebivalstva o
varnostnih ukrepih.

6. člen
O pričetku deratizacije mora izvajalec obvestiti pravne

in fizične osebe preko tiska. V obvestilu mora navesti splo-
šne ukrepe za varnost občanov in domačih živali.

S posebnim obvestilom se obvesti Občino Semič, ka-
teremu je priložen plan deratizacije stanovanjskih objektov.

7. člen
Vsi zavezanci deratizacije so v času deratizacije in kon-

trole njenega poteka dolžni:
– omogočiti strokovnemu osebju, zaposlenemu pri de-

ratizaciji, dostop v vse objekte ter površine, s katerimi uprav-
ljajo in je v njih možnost obstoja in razmnoževanja glodalcev
ter jim dati potrebna obvestila, ki so v pomoč pri izvajanju
deratizacije,

– izvajati navodila, ki jih izda izvajalec deratizacije zara-
di preprečitve zastrupitve ljudi, živil in domačih živali,

– pred vsako deratizacijo obvezno očistiti vse površi-
ne, ki pridejo v poštev za deratizacijo.

8. člen
Stroške izvajanja obvezne preventivne deratizacije no-

sijo pravne osebe, ki so lastniki, uporabniki ali upravljalci
objektov, v katerih se preventivna deratizacija izvaja. Izjeme
so stanovanjski objekti, za katere se finančna sredstva, po-
trebna za izvajanje obvezne preventivne deratizacije zagoto-
vijo v proračunu občine.

9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek fizična ali pravna oseba, če izvajalcu ne omogo-
či izvajanje deratizacije.

10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek posameznik, če izvajalcu ne dovoli ali onemo-
goči izvajanje deratizacije.

11. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati za območje

Občine Semič odlok o splošni in občasni deratizaciji v večjih
naseljih Občine Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list,
št. 2/71).



Stran 3966 / Št. 54 / 31. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 148-06-01/98
Semič, dne 1. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

2494. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 35/95 in 38/96) je Občinski svet občine
Semič na 37. seji dne 30. junija 1998 sprejel

P R A V I L N I K
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje

in razvoj kmetijstva v Občini Semič

I. SPLOŠNE DOLOČE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji

za dodelitev finančnih sredstev namenjenih za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Semič (v nadaljevanju: sredstva za
ohranjanje in razvoj).

2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se zagotavljajo iz sred-

stev proračuna Občine Semič:
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe

namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.

3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoja kme-

tijstva določi Občinski svet občine Semič z odlokom o prora-
čunu za tekoče leto.

4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva

v Občini Semič se finančna sredstva usmerijo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje

razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje
ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kme-
tije;

– večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših
dejavnosti,

– uvajanje kakovostnih semen, plemenskih živali ter
tehnologije,

– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno izrabo
kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,

– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokov-
nega izpopolnjevanja,

– celovit razvoj kmetijstva z osebnim upoštevanjem ob-
močij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,

– druge ukrepe sprejemljive za ohranjanje in razvoj
kmetijstva.

Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kme-
tijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj določi
Komisija za kmetijstvo občine Semič.

5. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj so:
– pravne in fizične osebe – državljani Republike Slove-

nije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in imajo stalno
prebivališče v Občini Semič ter bodo sredstva investirali v
Občini Semič;

– društva, krožki in združenja, ki delujejo v Občini Se-
mič na področju kmetijstva,

– Kmetijska svetovalna služba Črnomelj za delo na po-
dročju Občine Semič.

6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo kot subven-

cije, regresi in premije.

7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičen-

cem na podlagi:
– razpisa (subvencioniranje realne obrestne mere na-

menskih kreditov) v skladu s sprejetim pravilnikom;
– javne objave za regrese in premije.
Javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumenta-

cije, ki mora biti priložena vlogi.

8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja za fi-

nance pristojna služba občinske uprave Občine Semič.

II. UKREPI

9. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj so namenjena za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič, in sicer za:
– plačila storitev,
– subvencije in premije v kmetijstvu,
– investicijske odhodke.

1. Plačila storitev

Strokovne naloge kmetijske svetovalne službe

10. člen
Namen: izobraževanje kmetov, kmečkih žena in pode-

želske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev, preda-
vanj, demonstracije, raziskovalne naloge ter druge razvojne
dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira
kmetijska svetovalna služba.

Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje vlaga Kmetijska
svetovalna služba na sedež Občine Semič. K prošnji mora
biti priložen program za posamezno dejavnost in račun
stroškov za opravljene storitve po posameznih programih.

Analiza zemlje

Namen: analiza zemlje zmanjša stroške pridelovanja in
služi za izračun gnojilnih načrtov, ki omejujejo onesnaževa-
nje okolja s pravilno uporabo manjkajočih hranil.
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Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje vlaga koristnik
analiz na sedež občine ali Kmetijska svetovalna služba v
njihovem imenu. K prošnji priloži dokazilo o opravljeni analizi
in račun.

Regresira se 50% vrednosti računa.

Projekti CRPOV

Namen: sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih
projektov CRPOV. Občina mora zagotoviti 50% sredstev, da
je potrjeno sofinanciranje s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji
MKGP.

Projekt Belokranjska vinska turistična cesta

Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje aktiv-
nosti Projektnega sveta Belokranjske vinske turistične ceste
na področju izvajanja projekta in s tem pospeševanje reali-
zacije projekta ter izvajanje projekta Belokranjske vinske
turistične ceste.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinanciranje aktivnosti: prošnje vlaga na sedež ob-

čine Projektni svet Belokranjske vinske turistične ceste, na
osnovi priloženega programa, aktivnosti in priloženih raču-
nov stroškov za opravljanje storitve za posamezni program

– izvajanje projekta: upoštevajo se pogoji MKGP.
Projekt “Blagovna znamka Bele krajine”
Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje aktiv-

nosti za pripravo in izvajanje projekta.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo

na osnovi pogodbe sklenjene o sofinanciranju z občino in
drugih dokazil o izvajanju in financiranju projekta.

2. Subvencije

Regresi

Združevanje kmetijskih zemljišč in urejanje pašnih površin

Namen ukrepa je izkoriščanje travinja in pašnikov z
namenom preprečevanja zaraščanja. Regresira se nabava
materiala za ograjo za pašnike za govedo v višini 10.000
SIT/ha in 20.000 SIT/ha za ovce, konje in damjake.

Pogoji za pridobitev sredstva: najmanjša površina, ki se
na novo preureja za pašnike je 2 ha. Prosilci prošnje vlagajo
na sedežu občine. Prošnjam je potrebno priložiti:

– mnenje in načrt ureditve pašnika, ki ga pripravi kme-
tijska svetovalna služba,

– posestni list oziroma mapno kopijo z dokazilom o
lastništvu ali zakup zemljišč,

– original račun za nabavo materiala za tekoče leto.

Regresiranje nakupa plemenskih svinj

Namen ukrepa je spodbujanje nakupa kakovostnih ple-
menskih živali za povečanje reje mesnatih pasem prašičev.
Regresira se nabava plemenskih živali v višini 6.000 SIT za
plemensko mladico, 10.000 SIT za plemenskega merjasca.

Pogoji za pridobitev sredstev: plemenske živali morajo
biti vzrejene v potrjenih selekcijskih, razmnoževalnih farmah
ali rejskih središčih. Prosilci vlagajo prošnje na sedežu obči-
ne s priloženim originalnim računom. Priloženo mora biti
potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te ustrezajo pogo-
jem pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvod-
nosti živali, ocenjevanje plemenskih vrednosti in priznavanje
plemenjakov (Uradni list RS, št. 21/81).

Regres za nabavo plemenske drobnice

Namen: sredstva so namenjena izboljšanju kvalitete
tropov drobnice.

Regresira se nabava plemenske črede iz kontroliranih
tropov v višini 3.000 SIT na žival za plemenske mladice, pri
nakupu najmanj 5 živali na rejca in 6.000 SIT na žival za
plemenskega samca. Do regresa za nakup plemenskega
samca je rejec upravičen vsake tri leta.

Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo prošnjo
na sedež občine. Prošnji priložijo originalni račun in potrdi-
lo, da so živali z ustreznim poreklom.

Regres za travno deteljno mešanico

Namen: sredstva so namenjena za ohranjanje travnih
površin in s tem preprečevanje zaraščanja in za ponovno
vzpostavitev že zaraščenih površin v travnate površine z mož-
nostjo ponovnega izkoriščanja za potrebe kmetijstva.

Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo vlogo na
Občino Semič. Vlogi je potrebno priložiti račun o nakupu
TDM. Regresira se 30% nabavne cene za minimalno količi-
no 15 kg kupljene mešanice.

Regres za postrniščne posevke

Namen: sredstva so namenjena za spodbujanje setve
postrniščnih posevkov kot so ajda in facelija za namenom
preprečiti zapleveljanje strnišč, povečati izkoriščanost zem-
ljišč, uporaba zelene mase in slame za zeleno gnojenje in
izkoriščanje cvetenja za pašo čebelam.

Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo vlogo na
Občino Semič. Vlogi je potrebno priložiti račun o nakupu
semena postrniščnega posevka. Regresira se 30% nabavne
cene za minimalno količino 15 kg kupljenega semena.

Regres za sadne sadike in trsne cepljenke

Namen ukrepa: spodbuda je namenjena napravi novih
ali obnovi starih nasadov, za oživljanje sadjarstva in poveča-
nje vinogradniških površin. Regresira se sadne sadike za
intenzivne nasade in ekstenzivne nasade jablan, hrušk, bre-
skev, orehov, lešnikov in češenj.

Regresira se 30% nabavne cene za sadne sadike in
trsne cepljenke.

Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci – kmetje prošnje
s priloženim originalnim računom vlagajo na sedežu občine.
Minimalno število sadik za uveljavljanje regresa je nakup
200 sadik za trsne cepljenke, 300 sadik za jablane, 300
sadik za hruške, 80 sadik za breskve, 60 sadik za lešnike,
20 sadik za orehe ter 20 sadik za češnje.

Upravičenci do sredstev za trsne cepljenke morajo do-
datno prošnji priložiti tudi kopijo registra proizvajalcev grozd-
ja in potrdilo o rednem prijavljanju pridelka, razen tistih, ki na
novo urejajo vinograd, upravičenci do sredstev za sadne
sadike pa mnenje svetovalne službe in kopijo katastrskega
načrta zemljišča.

Nove tehnologije

Namen ukrepa: spodbujanje nakupa specialne meha-
nizacije za potrebe kmetijstva. Regresira se do 30% vredno-
sti mehanizacije.

Pogoji za pridobitev sredstev: prošnjo vlaga posamez-
nik in priloži originalni račun oziroma potrdilo o nakupu ter
mnenje kmetijske svetovalne službe.
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Pospeševanje dela društev in drugih združenj, ki delujejo
na področju kmetijstva

Namen ukrepa: podpora za delovanje društev se dode-
ljuje na osnovi izvedenih aktivnosti in strokovnosti posamez-
nih aktivnosti. Finančno bo prvenstveno podprto program-
sko delo naslednjih društev, ki delujejo na območju občine:
čebelarsko, govedorejsko, društvo rejcev drobnice, strojni
krožek, vinogradniško društvo, sadjarsko društvo, društvo
kmečkih žensk, društvo podeželske mladine.

Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje za dodelitev sred-
stev vlagajo društva na sedež občine najkasneje do konca
leta za naslednje leto. K prošnji mora biti priloženo poročilo
o delu v preteklem letu in plan dela za prihodnje leto.

Elementarne nesreče

Namen ukrepa: kmetom, ki jim bo dohodek iz kmetije
zmanjšan zaradi pozebe, toče, viharja, požara ali drugih
nesreč, bo namenjena denarna pomoč za nabavo repro
oziroma gradbenega materiala.

Pogoji za pridobitev sredstev: na osnovi ocene škode,
ki jo izdela posebna komisija, pripravi komisija predlog reši-
tve prošenj.

Pospeševanje kmetijstva

Subvencioniranje realne obrestne mere

Namen ukrepa: sredstva so namenjena za subvencio-
niranje realne obrestne mere za namenska bančna investi-
cijska posojila.

Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se bodo dode-
ljevala na osnovi sprejetega pravilnika in na osnovi javnega
razpisa, ki bo določal tudi pogoje za pridobitev sredstev.

Spodbujanje strokovnega in tehnološkega napredka
na kmetijah

Namen: aktiviranje najmanj dveh kmetij (usmerjenih)
letno na območju s težjimi pridelovalnimi pogoji in vključenih
v projekt CRPOV in s tem postopno oblikovanje družinskih
kmetij. Višina podpore znaša do 150.000 SIT/kmetijo.
Skupna interventna sredstva ne smejo presegati 30% pred-
računske vrednosti razvojnega programa kmetije.

Pogoji za pridobitev sredstev: pogoj je, da gre za ustvar-
janje gospodarsko stabilne kmetije in samozaposlitev inve-
stitorja na kmetiji. Prosilec vloži prošnjo na sedežu občine, s
priloženim programom razvoja kmetije, ki ga potrdi kmetij-
ska svetovalna služba, ki poda tudi svoje mnenje. Upraviče-
nec sredstev podpiše pogodbo, s katero zagotavlja namen-
sko porabo sredstev.

3. Investicije

Agrarne operacije – minimelioracije

Namen ukrepa: sredstva so namenjena za izboljšanje
fizikalno-kemičnim in bioloških lastnosti tal. Dela obsegajo
odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskih zem-
ljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena, uredi-
tev poti za dostop na kmetijsko zemljišče.

Maksimalna priznana višina stroškov urejanja je
140.000 SIT/ha, subvencionira se 40% vrednosti računa
do maksimalne višine priznanih stroškov.

Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vlagajo prošnje
na sedežu občine, kateri mora biti priložena kopija katastr-

skega načrta s potrdilom lastništva. Ob izvajanju del je po-
trebno javiti kmetijski svetovalni službi, ki opravi ogled na
terenu in na podlagi tega izdela mnenje. Subvencija se
izplača na podlagi dostavljenega original računa za opravlje-
na dela in pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe.

Projekt CRPOV

Namen: izvajanje projektov CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji

MKGP.

11. člen
Komisija za kmetijstvo občine Semič po sprejetju pro-

računa občine za proračunsko leto na podlagi le-tega pripra-
vi javni razpis v skladu s 7. členom tega pravilnika, s katerim
se določi vrsta regresa oziroma premije in višina razpoložlji-
vih sredstev za posamezni regres oziroma premijo za posa-
mezno leto.

12. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev

za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezno vrsto sub-
vencije ali investicije se le-ta namenijo v druge namene,
določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer
odloča župan v skladu z odlokom o proračunu in s soglas-
jem komisije za kmetijstvo.

III. KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 320-01-01/98
Semič, dne 1. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

SEŽANA

2495. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Sežana

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o turistični taksi (Urad-
ni list RS, št. 18/91) in 16. člena statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine
Sežana dne 30. junija 1998 sprejel

O D L O K
o krajevni turistični taksi v Občini Sežana

1. člen
S tem odlokom se določa višina krajevne turistične

takse v Občini Sežana, način poročanja in nadzor.

2. člen
Krajevna turistična taksa se določa v točkah v skladu z

zakonom o turistični taksi.
Višina krajevne turistične takse je določena na osnovi

stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb
turističnega razvoja v Občini Sežana.
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3. člen
Za območje Občine Sežana se določi krajevna turistič-

na taksa v višini 8 točk.
Višina krajevne turistične takse se izračuna tako, da se

točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o turistični

taksi, Vlada Republike Slovenije.

4. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na preno-

čevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne in fizične osebe) so
dolžne predložiti davčnemu organu in upravi Občine Sežana
poročilo o plačani krajevni turistični taksi, in sicer:

–  za januar, februar, marec
do 30. aprila,

–  za april, maj, junij
do 31. julija,

–  za julij, avgust, september
do 31. oktobra,

–  za oktober, november, december
do 31. januarja.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, nastanitvene zmogljivosti, število
prenočitev gostov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale
olajšave in oprostitve, znesek plačane krajevne takse ter
obdobje na katero se poročilo nanaša.

Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne
in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s
tem odlokom in je sestavni del tega odloka.

5. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor v 11. členu določa

zakon o turistični taksi, opravlja nadzor v skladu s svojimi
pooblastili tudi pristojen organ občinske uprave. Nadzor se
opravi na podlagi oddanega poročila o plačani krajevni turi-
stični taksi. Pravna ali fizična oseba je dolžna izvajalcem
nadzora ob zahtevi predložiti knjige na vpogled.

6. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja

zakon o turistični taksi.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju

Občine Sežana veljati odlok o krajevni taksi v Občini Sežana
(Uradne objave, št. 28/91).

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 423-05-01/98
Sežana, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.
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2496. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Sežana

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 28/95 in 35/95) in na podlagi 1. in 4. člena zakona o
komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 20/65, 7/70, 7/72 in
Uradni list RS, št. 18/91) je Občinski svet občine Sežana na
seji dne 30. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah v Občini Sežana

1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Sežana (Uradni

list RS, št. 43/97) se v tarifah komunalnih taks spremeni tarifa
št. 5, in sicer:

V 1. točki se črta besedilo “mesečno 45.000 SIT” ter se
nadomesti z “583.200 SIT letno”.

Črta se druga točka tarife.
Dosedanja 3. in 4. točka postaneta 2. in 3. točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
Zavezancem, ki imajo obremenitve nad 50,000.000 SIT,

župan s sklepom določi obročen način plačevanja komunalne
takse.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 417-7/97
Sežana, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

SLOVENSKE KONJICE

2497. Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta naselja Tepanje

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi
39. in 43. 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, 71/93, 44/97) in po
13. členu statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 34/95 na 37. redni seji dne 16. 7. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta naselja Tepanje

1. člen
Spremeni in dopolni se zazidalni načrt (ZN) naselja Tepa-

nje – spremembe in dopolnitve, ki ga je pod številko projekta
53/86 izdelal Razvojni center iz Celja (Uradni list RS, št.
53/92).

2. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen odloka in sicer:
Na zemljišču parc. št. 252, 553/72 k.o. Tepanje se

predvideva namesto obstoječe stanovanjske hiše in gospo-
darskega poslopja gradnja nadomestnega stanovanjskega ob-
jekta.

Predvideni nadomestni stanovanjski objekt je razgibane
tlorisne velikosti 353 m2. Streha objekta je lahko večkapnica, z
naklonom strešin 40 stopinj in kritino prilagojeno sosednjim
objektom.

3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je bil

razgrnjen na javni vpogled s sklepom župana Občine Sloven-
ske Konjice.

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

Republike Slovenije.

Št. 01200/0009/98
Slovenske Konjice, dne 16. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

2498. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta osrednjega dela Slovenske Konjice

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi
39. in 43. 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, 71/93, 44/97) in po
13. členu statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 34/95, na 37. redni seji dne 16. 7. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta osrednjega dela Slovenske Konjice

1. člen
Spremeni in dopolni se zazidalni načrt osrednjega dela

Slovenskih Konjic – spremembe in dopolnitve, ki ga je pod
številko projekta P-570/A, izdelal Zavod za urbanizem Velenje
(Uradni list SRS, št. 2/87) in pod številko projekta 65/97
Urbana, d.o.o., iz Velenja (Uradni list RS, št. 1/98).

2. člen
Dopolni se 5. člen odloka iz 1987. leta tako, da se za

območje a) doda novi odstavek:
»K obstoječim objektom je možna gradnja prizidkov do

30% tlorisa.«
in da se za območje c) na koncu drugega odstavka doda:
»Kiosk trafika ob bloku Mestni trg 1, v katerem se lahko

prodaja tudi sadje in zelenjava.« (Grafična priloga, list št. 5,
projekt 65/97).

3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je bil

razgrnjen na javni vpogled s sklepom župana Občine Sloven-
ske Konjice.

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

Republike Slovenije.

Št. 15200/001/97
Slovenske Konjice, dne 16. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.
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VLADA

2499. Uredba o preoblikovanju Nuklearne elektrarne
Krško, p.o., v javno podjetje Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o.

Na podlagi 25. in 75. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena zako-
na o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94 in 20/98) in 6. ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in
47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško,

p.o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o.

I. TEMELJNA DOLOČBA

1. člen
Nuklearna elektrarna Krško, p.o., Krško se preoblikuje

v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, družbo z ome-
jeno odgovornostjo (v nadaljevanju: javno podjetje).

Javno podjetje je pravni naslednik podjetja Nuklearna
elektrarna Krško, p.o., vpisanega v sodni register pri Okrož-
nem sodišču v Krškem pod št. reg. vložka Srg 56/84.

Do sklenitve ustrezne meddržavne pogodbe, med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, izvršuje ustanovi-
teljske pravice v javnem podjetju Vlada Republike Slovenije
(v nadaljevanju: ustanovitelj), kolikor ni s to uredbo drugače
določeno. Republiki Hrvaški, oziroma Hrvatski elektroprivre-
di, d.d., Zagreb, ki je nosilec pravic in obveznosti po tej
uredbi, se iz naslova vloženih sredstev (združena sredstva)
prizna vloga sovlagatelja po tej uredbi.

II. FIRMA IN SEDEŽ

2. člen
Firma javnega podjetja se glasi:
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Skrajšana firma je: NEK, d.o.o., Krško.
Sedež javnega podjetja je : Krško, Vrbina 12.

III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

3. člen
Dejavnosti javnega podjetja so:
– E/40.102 proizvodnja elektrike v TE in JE,
– K/74.204 drugo projektiranje in tehnično sveto-

vanje,
– K/74.30 tehnično preizkušanje in analiziranje,
– K/73.102 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju tehnologije.
Dejavnost iz prve alinee prejšnjega odstavka javno pod-

jetje izvaja kot gospodarsko javno službo.
Javno podjetje lahko brez vpisa v register opravlja dru-

ge dejavnosti, ki so namenjene za izvajanje dejavnosti, vpi-
sane v sodni register, za katere je običajno, da se opravljajo
skupaj s to dejavnostjo v manjšem obsegu ali občasno, ali ki
prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporablja za opravljanje opisane dejavnosti.

Posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavlja-
nje in uporabo javnih dobrin določi ustanovitelj.

4. člen
O spremembi dejavnosti javnega podjetja odloča usta-

novitelj.

IV. USTANOVITELJ IN OSNOVNI KAPITAL

5. člen
Ustanovitelj javnega podjetja je Vlada Republike Slove-

nije.
Po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 1997 znaša

osnovni kapital javnega podjetja 30.630,000.000 SIT, ki
predstavlja osnovni vložek ustanovitelja.

6. člen
Vložena sredstva sovlagatelja po tej uredbi se oblikuje-

jo kot rezervacija kapitala v korist Hrvatske elektroprivrede
d.d., Zagreb. Višina teh sredstev ter vse pravice in obvezno-
sti, ki iz tega izhajajo, se dokončno uredijo ob sklenitvi
meddržavne pogodbe, določene v 1. členu te uredbe.

Po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 1997 znaša-
jo vložena sredstva sovlagatelja iz Republike Hrvaške
31.691,000.000 SIT.

Vložena sredstva sovlagatelju iz Republike Hrvaške, do
sklenitve meddržavne pogodbe iz 1. člena te uredbe dajejo
pravico do sodelovanja pri upravljanju javnega podjetja in
druge pravice, upoštevajoč:

– sporazum o graditvi skupne atomske elektrarne v
Krškem, z dne 27. 10. 1970 (Uradni list SRS, št. 44/70),

– pogodbo o združevanju sredstev zaradi skupne iz-
gradnje in skupne eksploatacije Nuklearne elektrarne Krš-
ko, z dne 22. 3. 1974,

– aneks k pogodbi o združevanju sredstev zaradi skup-
ne izgradnje in skupne eksploatacije Nuklearne elektrarne
Krško, z dne 16. 4. 1982, in

– samoupravni sporazum o ureditvi medsebojnih pra-
vic in obveznosti ustanoviteljev in Nuklearne elektrarne Krš-
ko, z dne 16. 4. 1982, kolikor to ni v nasprotju z zakonom in
to uredbo.

Z dnem uveljavitve te uredbe se vložena sredstva sovla-
gatelja v poslovnih knjigah javnega podjetja oblikujejo kot
rezervacija kapitala in izkazujejo v skladu s predpisanimi
računovodskimi standardi Republike Slovenije.

7. člen
Višina osnovnega kapitala javnega podjetja in višina

sredstev sovlagatelja se lahko kasneje spremenita, na pod-
lagi izvedene revizije kapitala in vloženih sredstev.

Kolikor se bo z meddržavno pogodbo sporazumno do-
ločil drugačen delež kapitala javnega podjetja, se bodo iz-
vedli ustrezni popravki v skladu z določili pogodbe.

8. člen
Zaradi zagotovitve potrebnih sredstev za financiranje

razvoja in tehnološke posodobitve javnega podjetja skleneta
ustanovitelj in sovlagatelj poseben dogovor, v katerem dolo-
čita bistvene elemente za financiranje posodobitve.

V. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA

9. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim

premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infra-
strukturne objekte, naprave oziroma omrežje in je namenje-
no opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna
služba.
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Javno podjetje ne odgovarja za obveznosti, ki jih je
pred ureditvijo statusa po tej uredbi prevzel sovlagatelj brez
soglasja ustanovitelja, če s posebnim aktom med ustanovi-
teljem in sovlagateljem ni dogovorjeno drugače.

VI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

10. člen
Javno podjetje zastopa, vodi njegove posle, zanj pod-

pisuje in ga predstavlja direktor.

11. člen
Direktor odloča o vseh vprašanjih organizacije in vode-

nja javnega podjetja.
Direktor je odgovoren za organizacijo in poslovanje

javnega podjetja, varnost obratovanja, posebej pa še jedr-
sko varnost. Poleg tega je odgovoren za spoštovanje zako-
nov, predpisov in za izvrševanje sklepov ustanovitelja, so-
vlagatelja, poslovnega odbora, ustanovnega akta javnega
podjetja.

12. člen
Direktor zastopa javno podjetje brez omejitev.

VII. FINANČNO POSLOVANJE IN VODENJE POSLOVNIH
KNJIG

13. člen
Javno podjetje vodi vse tiste poslovne knjige, knjigo-

vodske listine in poročila, ki jih določa zakon.
Javno podjetje sestavlja računovodske izkaze in po-

slovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarske-
mu letu.

14. člen
Javno podjetje izkazuje poslovne rezultate skladno s

predpisanimi računovodskimi standardi Republike Sloveni-
je. Pri tem ločeno ugotavlja poslovni izid za odjem energije s
strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške in ločeno
izkazuje nekatere postavke sredstev in virov sredstev za
ustanovitelja in sovlagatelja. Podrobnejša navodila s tem v
zvezi lahko izda minister, pristojen za energetiko, v soglasju
z ministrom, pristojnim za finance.

Letno poročilo pripravi direktor in ga predloži poslovne-
mu odboru v predhodno razpravo ter v odločanje in sprejem
ustanovitelju.

Letni računovodski izkazi se revidirajo v skladu z zako-
nom o reviziji.

15. člen
Javno podjetje pridobiva prihodek:
– z opravljanjem svoje dejavnosti,
– s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sistema financi-

ranja javne porabe,
– iz drugih virov, določenih z zakonom.
Ustanovitelj in sovlagatelj sta dolžna pokriti izgubo, na-

stalo v poslovanju, v roku 12 mesecev po zaključku poslov-
nega leta. V nasprotnem primeru se za znesek izgube zmanj-
ša kapital ustanovitelja oziroma se zmanjša višina vloženih
sredstev sovlagatelja, kar se upošteva pri dokončni ureditvi
premoženjskopravnih razmerij med ustanoviteljem in sovla-
gateljem.

16. člen
Ustanovitelj in sovlagatelj pokrivata svoje finančne ob-

veznosti iz naslova pogodb in drugih aktov redno, v dogo-
vorjenih rokih.

Če neporavnane obveznosti presegajo vrednost dvo-
mesečno dobavljene energije, javno podjetje ni dolžno za-
gotavljati oskrbe z energijo v skladu z akti iz drugega odstav-
ka 6. člena te uredbe.

17. člen
Cena razpoložljive moči in energije v javnem podjetju,

kot tudi pogoji dobave te energije, se uredijo s posebno
pogodbo med Nuklearno elektrarno Krško, d.o.o., in Elek-
tro-Slovenijo, d.o.o., ter Hrvatsko elektroprivredo, d.d., Za-
greb.

Če pogodbi nista sklenjeni v roku 30 dni od začetka
poslovnega leta, določi ceno in pogoje dobave ustanovitelj.

VIII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA

18. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo:
– ustanovitelj (skupščina),
– poslovni odbor (opravlja funkcije nadzornega sve-

ta) in
– direktor.
Sovlagatelj ima pravico do sodelovanja pri upravljanju

javnega podjetja zlasti glede vprašanj povezanih z izvrševa-
njem prednostne pravice do dobave električne energije,
sodelovanja pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje cene
električne energije in drugih vprašanjih, ki izhajajo iz izvirnih
aktov, naštetih v drugem odstavku 6. člena te uredbe.

19. člen
Ustanovitelj odloča o zadevah, za katere je pristojen po

zakonu in tej uredbi.
Ustanovitelj odloča kot skupščina zlasti o naslednjih

zadevah:
– o dopolnitvah in spremembah te uredbe,
– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja,
– odloča o povečanju in zmanjšanju ustanovnega kapi-

tala,
– odloča o statusnih spremembah,
– o imenovanju in odpoklicu članov poslovnega odbo-

ra v skladu s to uredbo,
– o imenovanju direktorja,
– o drugih zadevah v skladu z zakonom in to uredbo.

20. člen
Poslovni odbor ima osem članov.
Ustanovitelj imenuje in razrešuje štiri člane poslovnega

odbora, štiri člane pa imenuje sovlagatelj.
Člane poslovnega odbora se imenuje za dobo štirih let

in so lahko ponovno imenovani.
Predsednika poslovnega odbora izmed članov poslov-

nega odbora imenuje ustanovitelj.

21. člen
Poslovni odbor je sklepčen, če so pri sklepanju navzo-

či najmanj štirje člani.
Vsak član poslovnega odbor ima en glas. Za veljavnost

sklepa poslovnega odbora je potrebna večina oddanih gla-
sov.

V primeru enakega števila glasov “za” in “proti” odloči
glas predsednika.
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Če sklepa oziroma odločitve ni mogoče sprejeti, se
skliče ponovni sestanek poslovnega odbora v roku osmih
dni.

Poslovni odbor deluje v skladu z določbami poslovni-
ka, ki ga sprejme v roku 30 dni od konstituiranja.

22. člen
Poslovni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sprejme poslovnik poslovnega odbora,
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
– odloča o nagradi za delo direktorja, predsednik po-

slovnega odbora pa sklepa z njim individualno pogodbo,
– imenuje organe javnega podjetja, kolikor jih ne ime-

nuje direktor,
– imenuje revizorja oziroma pooblaščeno revizijsko

hišo,
– imenuje disciplinsko komisijo na drugi stopnji,
– določa elemente cene moči in energije v skladu z

določili, določenimi v izvirnih aktih,
– usklajuje proizvodne plane in druge elemente plana

in obratovanja,
– določa program nabave in porabe jedrskega goriva,
– določa poslovno politiko,
– sprejema poslovni načrt,
– daje soglasje k najemanju kreditov, če so ti pomem-

bni za ustanovitelja in sovlagatelja in če vplivajo na njihove
finančne obveznosti,

– usklajuje stališča med ustanoviteljem in sovlagate-
ljem,

– odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen
po zakonu, tej uredbi, po posebnem pooblastilu ustanovite-
lja in izvirnih aktih, naštetih v drugem odstavku 6. člena te
uredbe, kolikor to ni v nasprotju z zakonom in to uredbo.

23. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga

imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa za dobo
štirih let. Ista oseba je po preteku mandata lahko ponovno
imenovana.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg z zakonom
določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima visokošolsko izobrazbo tehnične smeri,
– da ima pet let delovnih izkušenj iz obratovanja jedr-

ske elektrarne,
– da aktivno obvlada angleški jezik,
– da ima poslovodne in organizacijske sposobnosti,
– da ima uspešno končan program usposabljanja za

glavnega operaterja jedrske elektrarne.

24. člen
Direktor ima naslednje pristojnosti da:
– vodi javno podjetje in njegovo poslovanje,
– zastopa javno podjetje brez omejitev,
– samostojno sklepa pravne posle,
– najema kredite s soglasjem poslovnega odbora,
– na zahtevo ustanovitelja ali poslovnega odbora pri-

pravlja ukrepe iz pristojnosti ustanovitelja ali poslovnega od-
bora,

– sklepa pogodbe in pripravlja druge akte,
– pripravi letno bilanco stanja in izkaz uspeha, ki jo da v

obravnavo in sprejem poslovnemu odboru in v odločanje in
sprejem ustanovitelju,

– izvršuje sklepe, ki jih sprejme ustanovitelj oziroma
poslovni odbor,

– pripravi sklepe za odločanje na poslovnem odboru
oziroma za odločanje, kjer je potrebno pridobiti soglasje
ustanovitelja,

– poroča poslovnemu odboru o: izvajanju poslovne po-
litike javnega podjetja in drugih načelnih vprašanjih; dono-
snosti javnega podjetja; o poteku poslov, še posebej o
finančnem stanju javnega podjetja; o poslih, ki vplivajo na
plačilno sposobnost javnega podjetja,

– pripravi spremembe, ki se morajo vpisati v sodni
register,

– sprejema splošne akte, ki jih ne sprejemata ustanovi-
telj oziroma poslovni odbor,

– sprejema delavce v delovno razmerje in odloča o
pravicah in obveznostih delavcev na prvi stopnji in sklepa
individualne pogodbe o zaposlitvi z delavci s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi,

– sklepa in podpisuje kolektivne pogodbe javnega pod-
jetja s sindikati,

– pooblašča delavce ali tretje osebe za zastopanje jav-
nega podjetja,

– opravlja druge zadeve, določene v zakonu in tej
uredbi,

– skrbi za razvoj varnostne kulture v podjetju in za
uveljavljanje visokih delovnih standardov,

– skrbi za jedrsko varnost in njeno izvajanje,
– določa vse elemente, ki so potrebni za varno in sta-

bilno obratovanje elektrarne,
– določa notranjo organiziranost javnega podjetja,
– zagotavlja in postavlja strokovne kadre skladno z med-

narodnimi standardi v jedrski elektrarni,
– zagotavlja potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih in

prebivalstva pred viri ionizirajočega sevanja v primeru jedr-
ske nesreče,

– ureja obveznosti v skladu z zakonom in predpisi, ki
urejajo razgradnjo nuklearne elektrarne Krško.

IX. SPLOŠNI AKT

25. člen
Ustanovitelj, poslovni odbor in direktor lahko v okviru

svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte, po-
membne za poslovanje podjetja.

X. POSLOVNA SKRIVNOST

26. člen
Ustanovitelj, člani poslovnega odbora in delavci javne-

ga podjetja so dolžni varovati kot poslovno skrivnost vse
zaupne podatke o javnem podjetju in njegovem poslovanju.

Kot poslovna skrivnost se štejejo vse listine in podatki,
katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprot-
ju z interesi javnega podjetja.

Za poslovno skrivnost se štejejo vse listine in podatki,
določeni v pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in o
varovanju osebnih podatkov ter listine in podatki, za katere
to določi direktor s pisnim sklepom. Kot poslovna skrivnost
se štejejo tudi podatki, ki jih kot take označi ustanovitelj ali
poslovni odbor.

Kršitev varovanja poslovne skrivnosti pomeni hujšo kr-
šitev delovne obveznosti ter ima lahko za posledico disci-
plinsko, odškodninsko in kazensko odgovornost.

27. člen
S pravilnikom iz prejšnjega člena se določi način varo-

vanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki so dolžne
varovati poslovno skrivnost.
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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Ta uredba velja do uveljavitve meddržavne pogodbe

med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki bo celovi-
to uredila premoženjskopravna razmerja obeh držav do jav-
nega podjetja Nuklearne elektrarne Krško, d.o.o.

29. člen
Začasni poslovni odbor Nuklearne elektrarne Krško,

p.o., se z dnem uveljavitve te uredbe preimenuje v poslovni
odbor javnega podjetja in nadaljuje z delom.

Sedanji direktor nadaljuje z delom do 31. decembra
2001.

30. člen
Če pogodba iz 17. člena te pogodbe ni sklenjena v

roku 60 dni od uveljavitve te uredbe, določi ceno in pogoje
dobave električne energije ustanovitelj.

31. člen
Sporazum med Izvršnim svetom SR Slovenije in Sabo-

rom SR Hrvaške iz leta 1970 (Uradni list SRS, št. 44/70),
pogodba o združevanju sredstev zaradi skupne izgrad-

nje in skupne eksploatacije NEK z dne 22. 3. 1974,
aneks k pogodbi o združevanju sredstev zaradi skupne

izgradnje in skupne eksploatacije NEK z dne 16. 4. 1982,
samoupravni sporazum o ureditvi medsebojnih pravic

in obveznosti ustanoviteljev in NEK z dne 16. 4. 1982,
se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z zakonom in to

uredbo.

32. člen
Če ustanovitelj odloči, da je potrebno izvesti dokapitali-

zacijo za potrebe financiranja razvoja, varnosti obratovanja
Nuklearne elektrarne Krško in v drugih primerih, ki jih dolo-
ča zakon, se ustrezno spremenijo upravljalska razmerja med
ustanoviteljem in sovlagateljem.

Če se spremeni razmerje med ustanovitveno vlogo in
vloženimi sredstvi za petnajst odstotnih točk, se spremeni
sestava poslovnega odbora. V tem primeru ima ustanovitelj
oziroma sovlagatelj pravico do imenovanja enega člana več.
Določba tega odstavka se ne uporabi, kolikor se v enem letu
od spremembe razmerij v kapitalskih deležih vzpostavi v
prvotno stanje.

33. člen
Nuklearna elektrarna Krško predloži ustanovitelju in

sovlagatelju revidirane računovodske izkaze za poslovno le-
to 1997 najkasneje do 30. 9. 1998.

Ustanovitelj in sovlagatelj pokrijeta vse nepokrite izgu-
be do 31. 12. 1997 najkasneje do 31. 12. 1998, kolikor
se ne dogovorita drugače s posebnim dogovorom.

34. člen
Dolgoročne terjatve, ki jih na dan uveljavitve te uredbe

izkazuje Nuklearna elektrarna Krško, p.o., do sovlagatelja iz
naslova združenih sredstev amortizacije po določbah sa-
moupravnega sporazuma o ureditvi medsebojnih pravic in
obveznosti ustanoviteljev in Nuklearne elektrarne Krško, z
dne 16. 4. 1982, se pobotajo z vloženimi sredstvi sovlaga-
telja iz drugega odstavka 6. člena te uredbe do višine dolgo-
ročnih terjatev.

35. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati statut Nu-

klearne elektrarne Krško, p.o. Ostale splošne akte je po-

trebno uskladiti s to uredbo najkasneje v šestih mesecih po
sprejetju te uredbe. Do sprejetja novih splošnih aktov se
uporabljajo doslej veljavni splošni akti, kolikor niso v nas-
protju s to uredbo.

Po uveljavitvi te uredbe in do uveljavitve pogodbe iz
1. člena te uredbe, ostanejo pravice in obveznosti ustanovi-
telja oziroma sovlagatelja do tretjih oseb, ki sta jih prevzela z
akti iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe, nespremenjene.

36. člen
Ta uredba začne naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 315-06/97-1
Ljubljana, dne 30. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2500. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi

finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998

1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 (Uradni
list RS, št. 46/98 in 50/98) se v 1. členu v točki g) točke A)
številka ‘2.300,000.000’ nadomesti s številko
‘2.706,978.661’. V zadnjem odstavku točke A) se številka
‘8.263,270.883’ nadomesti s številko ‘8.670,249.544’.

2. člen
V tretji alinei tretje točke v točki B 18. člena besedilo ‘po

1. juniju 1998’ nadomesti z besedilom ‘v času od 1. junija
1998 do 31. julija 1998’.

3. člen
V točki Č) 23. člena se:
– točka 2 spremeni tako, da se glasi:
‘Upravičeni do podpore v višini 3 SIT za kilogram jabolk

za predelavo so pridelovalci jabolk, ki imajo sklenjene pogod-
be za odkup jabolk s podjetji v Sloveniji, ki se ukvarjajo s
predelavo sadja. Podpora velja za odkup jabolk za predelavo
v obdobju od 15. 9. 1998 do 30. 10. 1998.’

– drugi odstavek točke 3 spremeni tako, da se glasi:
‘Zahtevku je treba priložiti:
– dokazilo o pogodbenem sodelovanju: kopija pogodbe

med pridelovalcem in predelovalnim podjetjem o odkupu ja-
bolk. V primeru, da pogodba ni sklenjena neposredno med
upravičencem in predelovalnim podjetjem, mora biti zahtevku
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priložen seznam posameznih upravičencev z navedenimi od-
kupnimi količinami jabolk;

– originalni računi za odkup jabolk, ki dokazujejo: količi-
no odkupljenih jabolk, naslov kupca in prodajalca ter številko
pogodbe, po kateri so bila jabolka odkupljena.’

4. člen
V Prilogi 1 se:
– pri tarifni oznaki ‘0401’ številka ‘6,50’ nadomesti s

številko ‘9,50’, številka ‘9,50’ pa s številko ‘14,50’;
– pri tarifnih oznakah ‘0402’, ‘0403’, ‘0405’ in ‘0406’

številka ‘9,50’ nadomesti s številko ‘18,00’;
– v opombah k tarifnim oznakam ‘0401’, ‘0402’, ‘0403’,

‘0405’ in ‘0406 se beseda ‘junija’ nadomesti z besedo ‘avgu-
sta’;

– za tarifno oznako ‘0808’ se doda besedilo, ki glasi:
‘1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno

zdrobljen ali zmlet ali v peletih,
lupulin*

1210 10 000 – Hmelj, nezdrobljen in nezmlet in ne
v peletih 56,70/kg

1210 20 – Hmelj, zdrobljen, zmlet ali v
peletih; lupulin:

1210 20 100 – – hmelj, zdrobljen, zmlet ali v obliki
peletov, z višjo vsebnostjo lupulina; lupulin 62,40/kg

* Velja samo za hmelj letnika 1997, izvožen v letu 1998, za katerega
je hmeljna komisija Republike Slovenije izdala kontrolno potrdilo o geograf-
skem poreklu in kakovosti hmelja. Za obdobje januar – julij 1998 se zahtevki
uveljavljajo do 30. avgusta 1998, nato pa v skladu s 7. členom te uredbe.’.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-00/98-5
Ljubljana, dne 30. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2501. Uredba o določitvi zneska davka iz tarifne
številke 6 tarife davka od prometa proizvodov

Na podlagi drugega odstavka 77. člena zakona o pro-
metnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 12/93 – odločba
US, 71/93, 35/94 – odločba US, 16/96, 57/97, 3/98 –
odločba US in 35/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi zneska davka iz tarifne številke

6 tarife davka od prometa proizvodov

1. člen
Davek od prometa tobačnih izdelkov iz 2. točke prvega

odstavka tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov
se plačuje v naslednjih zneskih po zavitku dvajsetih cigaret:

– 43 tolarjev od vseh vrst uvoznih in licenčnih cigaret,
– 22 tolarjev od vseh vrst ekstra domačih cigaret,
– 11 tolarjev od vseh vrst cigaret kakovostnih skupin

I do IV.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi zneska davka iz tarifne številke 6 tarife davka od
prometa proizvodov (Uradni list RS, št. 19/93).

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 421-05/98-1
Ljubljana, dne 30. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2502. Uredba o določitvi zneska posebnega
prometnega davka od cigaret

Na podlagi 6. člena zakona o posebnem prometnem
davku od cigaret (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi zneska posebnega prometnega

davka od cigaret

1. člen
Posebni prometni davek od cigaret se plačuje v znesku

32 tolarjev po zavitku dvajsetih cigaret.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 421-06/98-1
Ljubljana, dne 30. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2503. Uredba o spremembi uredbe o določitvi delovnih
mest v ministrstvu za pravosodje, upravi za
izvrševanje kazenskih sankcij, na katerih imajo
delavci pravico po 112. členu zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij

Na podlagi 112. člena zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 41/87, 32/89 in 8/90
ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93 in 71/94) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi delovnih mest

v ministrstvu za pravosodje, upravi za izvrševanje
kazenskih sankcij, na katerih imajo delavci
pravico po 112. členu zakona o izvrševanju

kazenskih sankcij
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1. člen
V uredbi o določitvi delovnih mest v Ministrstvu za pravo-

sodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, na katerih
imajo delavci pravico po 112. členu zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 50/98) se v 1. in 2.
členu besede “pooblaščenimi uradnimi osebami organov za
notranje zadeve,” nadomestijo z besedo “policisti,”.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije

Št. 112-01/98-2
Ljubljana, dne 30. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2504. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za
obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti
osebnih vozil

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

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen premij za obvezno

zavarovanje avtomobilske odgovornosti
osebnih vozil

1. člen
Cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske od-

govornosti osebnih vozil, ki so se oblikovale v skladu s predpi-
si in uporabljale na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se
določijo kot najvišje.

2. člen
Ta uredba začne veljati 9. avgusta 1998.

Št. 443-01/98-2
Ljubljana, dne 30. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2505. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje
primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih
pridelkov in živil na trgu v letu 1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 8. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in 6. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) izdaja Vlada Republike
Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi
finančnih intervencij za zagotavljanje primerne
in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov

in živil na trgu v letu 1998

1. člen
V 1. členu odloka o uvedbi finančnih intervencij za

zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih
pridelkov in živil na trgu v letu 1998 (Uradni list RS, št.
39/98) se besedilo “za sladkor in pšenico” nadomesti z
besedilom “za sladkor, pšenico in rž”.

2. člen
2. člen se spremeni tako, da glasi:

“2. člen
Sredstva za izvajanje ukrepa iz prejšnjega člena so

zagotovljena v okviru proračunske postavke Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo) št. 1442 – Regresiranje cen določenih proizvodov,
ki se bodo koristila deloma v breme proračuna za leto 1998,
deloma pa v breme proračuna za leto 1999 v skladu z 10.
členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98).

Skupna vrednost sredstev za leto 1998 znaša
1.676.000.000 tolarjev.

Sredstva za plačilo podpore za pridelovanje pšenice in
rži v višini 2,70 SIT/kg pšenice in 7 SIT/kg rži letine 1998
so zagotovljena v letu 1998 v okviru proračunskih postavk
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

– št. 1424 – Podpora pridelavi krušnih žit v znesku
314.500.000 tolarjev ter

– št. 1418 – Financiranje zalog in proizvodnje pomem-
bnejših kmetijskih proizvodov, in sicer:

1. za pokrivanje dela stroškov analiz kakovosti odkup-
ljene pšenice in rži v znesku 34,986.000 tolarjev;

2. podpora organizaciji pogodbene pridelave pšenice
in rži v zadrugah v znesku 79,950.000 tolarjev.”

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03/98-2
Ljubljana, dne 30. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

2506. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode

Na podlagi prve točke prvega odstavka 36. člena zako-
na o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne
rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85), v zvezi s 4.
členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listi-
ne o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za zdravstvo
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P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o zdravstveni ustreznosti pitne vode

1. člen
V pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Urad-

ni list RS, št. 46/97) se 4. člen spremeni tako, da glasi:
“Normativi za presojanje kakovosti pitne vode se na

podlagi laboratorijskih preiskav uporabljajo tudi za embalira-
no pitno vodo v prometu, ki mora imeti označen rok uporabe
ter veljajo kot priporočila za individualno oskrbo z vodo.”

2. člen
V prvem in drugem odstavku 19. člena se besedi “in

varnost” nadomestijo z besedami “oziroma varnost”.

3. člen
V 35. členu se doda novi drugi odstavek, ki glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek se parametri občasnih

preiskav iz priloge D, ki se nanašajo na pesticide, uporablja-
jo od 1. 1. 2003.”

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 520-1/98
Ljubljana, dne 28. julija 1998.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

DRŽAVNI ZBOR
2417. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-C) 3925

2418.– 2439. Odloki o izvolitvah v sodniško
funkcijo 3926 do 3931

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2440. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov

za dvoje prostih mest sodnika ustavnega sodišča 3931

VLADA
2499. Uredba o preoblikovanju Nuklearne elektrarne

Krško, p.o., v javno podjetje Nuklearna elektrar-
na Krško, d.o.o. 3972

2500. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 3975

2501. Uredba o določitvi zneska davka iz tarifne števil-
ke 6 tarife davka od prometa proizvodov 3976

2502. Uredba o določitvi zneska posebnega prometne-
ga davka od cigaret 3976

2503. Uredba o spremembi uredbe o določitvi delovnih
mest v ministrstvu za pravosodje, upravi za izvr-
ševanje kazenskih sankcij, na katerih imajo de-
lavci pravico po 112. členu zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij 3976

2504. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvez-
no zavarovanje avtomobilske odgovornosti oseb-
nih vozil 3977

2505. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje pri-
merne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pri-
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