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Leto IX

OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE
135.

Št. 008-1/98
Dolenjske Toplice, dne 12. decembra 1998.

Statutarni sklep o delovanju Občine Dolenjske
Toplice do sprejema statuta občine

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/94, 6/94 – odl. US, 45/94, 73/95,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95 – odl. US, in Uradni list RS,
št. 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 1. seji dne 12.
12. 1998 sprejel

STATUTARNI SKLEP
o delovanju Občine Dolenjske Toplice do
sprejema statuta občine
1. člen
Do sprejema sklepa o vsebini pečata Občine Dolenjske Toplice se za potrebe Občine Dolenjske Toplice uporablja pečat Občinske volilne komisije občine Dolenjske
Toplice.
2. člen
Občina Dolenjske Toplice bo do sprejema svojih predpisov uporabljala vse upravne predpise in akte, ki jih je
sprejel Občinski svet mestne občine Novo mesto in ki niso v
nasprotju z veljavno zakonodajo in sklepi Občinskega sveta
Dolenjske Toplice.
3. člen
Občina Dolenjske Toplice pooblašča Mestno občino
Novo mesto in soglaša, da bo ta v prehodnem obdobju, do
vzpostavitve lastne uprave in drugih ustreznih javnih služb,
zagotavljala izvajanje enotnega in celovitega sistema delovanja javnih služb in podjetij na področju komunalne in infrastrukture, na področju osnovnega šolstva in otroškega varstva na celotnem območju Občine Dolenjske Toplice.

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

136.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
39/96, 26/97, 70/97 in 10/98) in 17. člena zakona o
financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91,
30/92, 7/93 in 80/94) je Občinski svet občine Dolenjske
Toplice na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Dolenjske Toplice v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dolenjske Toplice za
leto 1999, vendar najdlje do 31. 3. 1999, se financiranje
potreb proračunskih porabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah na podlagi proračuna Mestne občine
Novo mesto, in sicer za naloge in namene kot v letu 1998.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 1999.

4. člen
Odredbodajalec za izvajanje proračuna Občine Dolenjske Toplice je župan Občine Dolenjske Toplice Franc Vovk.

3. člen
Določila odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1998 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice.

5. člen
Ta statutani sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
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Št. 5/99
Dolenjske Toplice, dne 14. januarja 1999.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

137.

Sklep o soglasju z menjavo zemljišča

Uradni list Republike Slovenije
2
Prihodek iz naslova prodaje zemljišč mora biti prikazan
v skladu s četrtim odstavkom 51. člena zakona o lokalni
samoupravi.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 9/99
Dolenjske Toplice, dne 14. januarja 1999.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl.
US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 –
odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS in
74/98) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na drugi
seji dne 14. 1. 1999 sprejel naslednji

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

GROSUPLJE

SKLEP
139.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje

1
Občina Dolenjske Toplice soglaša z menjavo zemljišča
parc. št. 955/3, gozd v izmeri 885 m2, k.o. Gotna vas
zamenja z zemljiščema parc. št. 78/26, pot v izmeri 587 m2
in parc. št. 142/6, pot v izmeri 241 m2, obe k.o. Gotna vas.
Postopek menjave izvede Mestna občina Novo mesto.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 18. člena statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 45. seji dne 28. 10. 1998 sprejel

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Grosuplje

Št. 6/99
Dolenjske Toplice, dne 14. januarja 1999.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

138.

Sklep o soglasju za prodajo zemljišč

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl.
US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 –
odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS in
74/98) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na drugi
seji dne 14. 1. 1999 sprejel naslednji

SKLEP
1
Občina Dolenjske Toplice soglaša, da Mestna občina
Novo mesto v skladu s svojimi prostorskimi in drugimi akti
ter v skladu z zakonom proda naslednja zemljišča:
– parc. št. 1020/86, travnik v izmeri 577 m2;
1020/27, travnik v izmeri 3150 m2; 1002/3, gozd v izmeri
690 m2; 1002/4, gozd v izmeri 682 m2; 1020/95, travnik v
izmeri 828 m2; 1020/84, travnik v izmeri 664 m2; 995/2,
travnik v izmeri 980 m2, vse k.o. Gotna vas;
– parc. št. 2165/43, gozd v izmeri 1189 m2;
2165/39, gozd v izmeri 1775 m2; 2165/38, gozd v izmeri
931 m2; 2165/35, gozd v izmeri 1160 m2 in 2165/33,
gozd v izmeri 1297 m2, vse k.o. Smolenja vas.

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in volitve župana Občine Grosuplje.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati za svetnike občinskega sveta, imajo pravico
do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev na
dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so
upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župane, za katere je glasovalo najmanj 5% od
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in
sicer 40 tolarjev za vsak dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini dodatnih 20 tolarjev za dobljen glas na ponovnem
glasovanju.
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V
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu, ter zagotovitvi sredstev v
občinskem proračunu.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00607-0001/98
Grosuplje, dne 28. oktobra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

ŽIROVNICA
140.

Statutarni sklep Občine Žirovnica

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št.72/93, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je Občinski svet občine Žirovnica na 1. seji dne 11. 12.
1998 sprejel naslednji

STATUTARNI SKLEP
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema
statuta Občine Žirovnica uredijo zadeve statutarne narave,
ki so potrebne za nemoteno delovanje Občine Žirovnica v
prehodnem obdobju do sprejema občinskega statuta.
2. člen
Sedež Občine Žirovnica je na Breznici 3, Žirovnica.

Št.

nez Bregant in Anton Dežman. Župana lahko za razpolaganje s sredstvi na žiro računu pooblastita druge osebe in o
tem obvestita Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet.
Za podpisnike ločenega računa proračuna Občine Jesenice se imenujejo:
– Boris Janez Bregant,
– Anton Dežman,
– Slavka Brelih,
– Bernarda Resman,
– Nevenka Novak,
– Ivana Marolt.
Pogodbo o deponiranju sredstev ločenega računa proračuna Občine Jesenice se sklene z Gorenjsko banko, d.d.,
Kranj.
2. Odpre se žiro račun proračuna Občine Žirovnica.
Za odredbodajalca žiro računa proračuna Občine Žirovnica se imenuje župan Anton Dežman. Župan za razpolaganje s sredstvi na žiro računu lahko pooblasti druge osebe.
Za podpisnike žiro računa proračuna Občine Žirovnica
se imenujejo:
Anton Dežman,
Bernarda Resman,
Nevenka Novak,
Ivana Marolt,
Marija Mrak.
Pogodbo o deponiranju a/v sredstev žiro računa proračuna Občine Žirovnica se sklene z A-banko, d.d., Ljubljana
in Gorenjsko banko, d.d., Kranj v razmerju 50 : 50.
6. člen
Žiro račun Krajevne skupnosti Žirovnica se odpravi s
1. 1. 1999. Likvidna sredstva na žiro računu KS Žirovnica
se prenesejo na žiro račun proračuna Občine Žirovnica, ki
prevzame tudi vsa sredstva, terjatve in obveznosti Krajevne
skupnosti Žirovnica.
7. člen
Ta statutarni sklep začne veljati takoj.
Št. 013-6/98
Žirovnica, dne 11. decembra 1998.
Župan
Občine Žirovnica
Anton Dežman l. r.

3. člen
Pečat Občine Žirovnica je okrogle oblike, premera
35 mm. Pečat ima ob gornjem robu napis OBČINA, pod
sredino pečata je napis ŽIROVNICA, pod napisom pa
številka 1.
4. člen
S tem statutarnim sklepom se podaljša smiselna uporaba in veljavnost predpisov Občine Jesenice in njenih organov, kolikor Občinski svet občine Žirovnica ne sprejme svojega sklepa.
5. člen
Financiranje Občine Žirovnica bo do sprejema proračunov občin Jesenice in Žirovnica potekalo v skladu s 34.a
členom zakona o financiranju občin, in sicer:
1. S 1. 1. 1999 se odpre ločeni račun proračuna
Občine Jesenice za začasno financiranje nalog občin Jesenice in Žirovnica. Na ta račun se do sprejema proračunov
obeh občin razporejajo vsi prihodki občin Jesenice in Žirovnica, razen prihodkov po drugem odstavku 25. člena zakona o financiranju občin.
Odredbodajalca ločenega računa proračuna Občine
Jesenice sta župana občin Jesenice in Žirovnica, Boris Ja-
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141.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Žirovnica

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine
Žirovnica
Občinska volilna komisija občine Žirovnica je na seji
dne 23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini
Žirovnica ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje pri ugotavljanju izida glasovanja na volitve
članov Občinskega sveta občine Žirovnica, na volitvah dne
23. novembra 1998, ugotovila:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Žirovnica na šestih
voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh
17., 18. in 19. novembra 1998.
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2. Na volitvah 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti skupaj
3234 vpisanih v volilni imenik. Nihče od volivcev ni glasoval s
potrdilom.
3. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddano skupaj 2416 glasovnic. Ker so bile prazne, ali ni bilo moč ugotoviti
volje volivcev, je bilo 121 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je
bilo 2295 glasovnic.

4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS:
Jože RESMAN, rojen 4. 2. 1946, stanujoč Breznica 28/c,
Valentin SODJA, rojen 8. 7. 1947, stanujoč Zabreznica
7/f.
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA – SDS:
Branko PREŠERN, rojen 22. 7. 1948, stanujoč Smokuč
34/a.

4. Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. SOPS – stranka centra
2. NEODVISNA LISTA ZA ŽIROVNICO
3. SNS
4. SKD
5. ZLSD
6. SDS
7. SLS
8. Mladi za Žirovnico
9. LDS

41 glasov
720 glasov
43 glasov
300 glasov
390 glasov
183 glasov
107 glasov
231 glasov
280 glasov

5. Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v volilni enoti, je zaporedje najvišjih 14 količnikov
(d’Hontov sistem) naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

719,00
388,00
359,50
300,00
279,00
239,67
231,00
194,00
183,00
179,75
150,00
143,80
139,50
129,33

2
5
2
4
9
2
8
5
6
2
4
2
9
5

Neodvisna lista za Žirovnico
ZLSD
Neodvisna lista za Žirovnico
SKD
LDS
Neodvisna lista za Žirovnico
Mladi za Žirovnico
ZLSD
SDS
Neodvisna lista za Žirovnico
SKD
Neodvisna lista za Žirovnico
LDS
ZLSD

6. Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93), upoštevajoč najvišje količnike, ki pripadajo
posameznim listam, je število mandatov naslednje:
1. Neodvisna lista za Žirovnico
2. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
3. Slovenski krščanski demokrati – SKD
4. Liberalna demokracija Slovenije – LDS
5. Socialdemokratska stranka – SDS
6. Mladi za Žirovnico

5 mandatov
3 mandati
2 mandata
2 mandata
1 mandat
1 mandat

6. MLADI ZA ŽIROVNICO:
Milan DUBRAVAC, rojen 28. 11. 1966, stanujoč Smokuč 13.
8. Volilna komisija ugotavlja, da so posamezni kandidati
na listah dobili premajhno število preferenčnih glasov, da bi
bilo preferenčne glasove moč upoštevati po 18. členu zakona
o lokalnih volitvah.
Tako so bili izvoljeni kandidati po vrstnem redu na posameznih listah.
9. V OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA, ki šteje 14
članov, so izvoljeni:
1. Anton DEŽMAN, rojen 1. 1. 1945, Zabreznica 1,
2. Igor MEŽEK, rojen 3. 3. 1955, Žirovnica 107,
3. Roman BERNARD, rojen 17. 8. 1964, Moste 26/a,
4. Franc PFAJFAR, rojen 10. 7. 1938, Breg 145,
5. Jože RESMAN, rojen 4. 2. 1946, Breznica 28/c,
6. Igor ČARNI, rojen 23. 8. 1952, Breznica 48/a,
7. Milan DUBRAVAC, rojen 28. 11. 1966, Smokuč 13,
8. Darko GREGORIČ, rojen 28. 12. 1958, Breznica
60/a,
9. Branko PREŠERN, rojen 22. 7. 1948, Smokuč 34/a,
10. Izidor JEKOVEC, rojen 7. 4. 1960, Zabreznica 35/e,
11. Anton DOLAR, rojen 2. 1. 1932, Vrba 9,
12. Matjaž POGAČNIK, rojen 6. 8. 1963, Žirovnica 87,
13. Valentin SODJA, rojen 8. 7. 1947, Zabreznica 7/f,
14. Branko SITAR, rojen 5. 1. 1960, Moste 11/i.
Št. 60/21-8
Breznica, dne 23. novembra 1998.

Občinska volilna komisija
občine Žirovnica
Tajnik
Predsednik
Marija Mrak l. r. Dušan Rajgelj l. r.
Člani
Marjana Černilec l. r.
Breda Justin l. r.
Tanja Kržišnik l. r.

7. Po 14. členu zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94 in 33/94) je pripadlo listam kandidatov skupaj
14 mandatov in so tako izvoljeni:
1. NEODVISNA LISTA ZA ŽIROVNICO:
Anton DEŽMAN, rojen 1. 1. 1945, stanujoč Zabreznica
1,

142.

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
volitvah za župana Občine Žirovnica dne 22. 11.
1998

Roman BERNARD, rojen 17. 8. 1964, stanujoč Moste
26/a,
Igor ČARNI, rojen 23. 8. 1952, stanujoč Breznica 48/a,
Izidor JEKOVEC, rojen 7. 4. 1960, stanujoč Zabreznica
35/e,
Matjaž POGAČNIK, rojen 6. 8. 1963, stanujoč Žirovnica
87.
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD:
Igor MEŽEK, rojen 3. 3. 1955, stanujoč Žirovnica 107,
Darko GREGORIČ, rojen 28. 12. 1958, stanujoč Breznica 60/a,
Branko SITAR, rojen 5. 1. 1960, stanujoč Moste 11/i.
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD:
Franc PFAJFAR, rojen 10. 7. 1938, stanujoč Breg 145,
Anton DOLAR, rojen 2. 1. 1932, stanujoč Vrba 9.

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah
za župana Občine Žirovnica dne 22. 11. 1998
Občinska volilna komisija občine Žirovnica je na seji dne
23. 11. 1998 na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so
vodili glasovanje na voliščih v Občini Žirovnica ter na podlagi
zapisnika za predčasno glasovanje ugotovila:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Žirovnica na 6 voliščih
ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 17., 18.
in 19. 11. 1998, skupaj na 7 voliščih.
2. a) V Občini Žirovnica je v volilni imenik vpisanih 3.234
volivcev:
b) s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni
imenik je vpisanih 0 volilcev,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

c) skupno število volivcev v Občini Žirovnica (a+b) je
3.234,
d) skupno število volivcev, ki so glasovali po volilnem
imeniku je 2.417 volivcev.
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Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Žirovnica
Dušan Rajgelj, dipl. jur. l. r.

3. Oddanih je bilo 2. 417 glasovnic, od tega
– je veljavnih
2.345 glasovnic
– ter neveljavnih
72 glasovnic
Posamezni kandidati za župana Občine Žirovnica so dobili naslednje število glasov:
Jože HRIBAR
409 glasov ali 17,44%
Franc LEGAT
724 glasov ali 30,87%
Anton DEŽMAN
1212 glasov ali 51,68%
Za župana Občine Žirovnica je bil na volitvah dne 22. 11.
1998 izvoljen Anton DEŽMAN.
Št. 60/21-8/2
Žirovnica, dne 23. novembra 1998.
Občinska volilna komisija
občine Žirovnica
Tajnik
Predsednik
Marija Mrak l.r. Dušan Rajgelj l.r.

Člani
Marjana Černilec l. r.
Breda Justin l. r.
Tanja Kržišnik l. r.

143.

Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega
sveta občine Jesenice prešel na naslednjega
kandidata z Neodvisne liste za Žirovnico

Na podlagi sklepa 1. seje Občinskega sveta občine Žirovnica z dne 14. 12. 1998 je članu občinskega sveta Antonu
Dežmanu, prof., prenehal mandat na podlagi 37.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-112/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-1-144/94-18 in
Uradni list RS št. 57/94, 14/95, zato je občinska volilna
komisija na 5. seji dne 13. 13. 1998 na podlagi 43. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in
33/94)

u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta občine
Jesenice prešel na naslednjega kandidata
z Neodvisne liste za Žirovnico
Ta kandidat je Miran DOLAR, rojen 2. 7. 1959 na Jesenicah, stanujoč Zabreznica 53/c, Žirovnica.
Kandidat je dne 14. 12. 1998 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat.

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

V odloku k imenovanju direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90/98 z dne 28. 12.
1998, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi
prvega odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dajem

Popravek
odloka o soglasju k imenovanju direktorja
Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Na koncu napovednega stavka se datum sprejema na seji
Državnega zbora Republike Slovenije pravilno glasi: “22. 12.
1998”.
Št. 412-01/96-21/7
Ljubljana, dne 6. januarja 1999.
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

–

Popravek odredbe o tehničnih in drugih zahtevah za keramične ploščice

Popravek
V odredbi o tehničnih in drugih zahtevah za keramične
ploščice, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 85-4385/98 z dne
15. 12. 1998, se v 14. členu standardi z oznako “JUS
B.D8.054”, “JUS B.D8.062” in “JUS B.D8.092” nadomestijo
s standardi s pravilno oznako “JUS B.D1.321”, “JUS
B.D3.050” in “JUS B.D8.099”.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

–

Popravek količnika za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1999

Popravek
V količniku za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1999, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 1-15/99 z dne 9. 1. 1999, se v zadnji vrsti količnik
glasi: 1,086.
Uredništvo

Stran

202 / Št. 3 / 21. 1. 1999
–

Uradni list Republike Slovenije
Popravek o seznamih medicinskih pripomočkov skupine D

V seznamih medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet, objavljenih v Uradnih listih RS, št. 57/98 in 60/98, Urad Republike
Slovenije za zdravila daje

Popravke
Pri posameznih medicinskih pripomočkih se posamezni
podatki glasijo:
– pri medicinskih pripomočkih pod zaporednimi številkami od 205 do 246 se pravilni naziv proizvajalca glasi: Abbott
Laboratories, S.A., Švica,
– pri naslednjih medicinskih pripomočkih pa se pravilni
podatki glasijo:

Uradni list Republike Slovenije
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Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, dipl. inž. farm., spec. l. r.
direktorica

Stran

204 / Št. 3 / 21. 1. 1999
–

Uradni list Republike Slovenije

Popravek sklepa o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti

Popravek
V sklepu o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena in tretjega odstavka
5. člena pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari, obljavljenem v Uradnem listu RS, št. 91-4754/98 z dne 30. 12. 1998, se na
koncu akta datum glasi:
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.

VSEBINA
OBČINE
135.
136.

Namestnica sekretarja
mag. Jadranka Sovdat l. r.

–

137.
138.

Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah kontnega okvira za banke

Popravek
V sklepu o spremembah in dopolnitvah kontnega okvira
za banke, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85-4392/98 z
dne 15. 12. 1998, so na strani 7395 napačno objavljene
številke trimestnih računov, in sicer:
518 Dolgoročna posojila za investicije v državi, pravilna
številka računa je 524 in ne 518 kot je v objavi;
528 Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje države,
pravilna številka računa je 534 in ne 528, kot je objavljena in
745 Kratkoročno vezane vloge gospodinjstev v tuji valuti,
pravilna številka računa je 747 in ne 745 kot je objavljena.
Pravilno izpisani računi so:
524 Dolgoročna posojila za investicije v državi
534 Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje države
747 Kratkoročno vezane vloge gospodinjstev v tuji valuti.
Banka Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

139.

140.
141.
142.
143.

–
–
–
–

–

Popravek navodila za izvajanje sklepa o načinu registracije in spremljanja kreditnih poslov s tujino

Popravek
V navodilu za izvajanje sklepa o načinu registracije in
spremljanja kreditnih poslov s tujino, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 90-4706/98 z dne 28. 12. 1998, se preambula in
naziv navodila pravilno glasita:
“Na podlagi 9. točke sklepa o pogojih in načinu registracije in spremljanja kreditnih poslov s tujino (Uradni list RS, št.
80/98) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
za izvajanje sklepa o pogojih in načinu
registracije in spremljanja kreditnih poslov
s tujino”

–
–
–

2.

3.

–
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V poglavju Splošna določila se v točki D) beseda “odobreni” zamenja z besedo “najeti v”.
Banka Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l.r.
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Uredba o ratifikaciji sprememb protokola 4 k začasnemu sporazumu o trgovini in zadevah v zvezi
s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani
ter Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za
premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične
republike Alžirije o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
Obvestilo o uveljavitvi Dogovora o spremembi
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske v vzpostavitvi neposredne železniške povezave
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – V. d. direktorja Tone Dolčič – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto
1999 je 18.270 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek –
Naročnina za tujino je 55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava
Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon tajništvo 125 14 19, računovodstvo 200 18 62, prodaja 200 18 38,
preklici 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail: info@uradni-list.si –
Žiro račun 50100-601-273770 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode,od katerih se
plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tarifne številke 3 zakona o prometnem davku
(Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)

