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2513. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Jamstvenem skladu Republike Slovenije
(ZJSRS-C)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu
Republike Slovenije (ZJSRS-C)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-C), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23.
junija 1999.

Št. 001-22-99/99
Ljubljana, dne 1. julija 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
JAMSTVENEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE

(ZJSRS-C)

1. člen
V zakonu o Jamstvenem skladu Republike Slovenije

(Uradni list RS, št. 25/97, 10/98 in 41/99) se naslov
spremeni tako, da se glasi:

“Zakon o Jamstvenem in preživninskem skladu Repub-
like Slovenije“.

2. člen
V 1. členu se v prvi alinei za besedo “Jamstvenega“

dodata besedi “in preživninskega“.

3. člen
V 2. členu se za besedo “delodajalca“ doda besedilo “in

iz naslova pravic otrok v primeru neizplačevanja preživnin“ in
za besedo “Jamstveni“ dodata besedi “in preživninski“.

4. člen
V 3. členu se v drugem odstavku za besedo “Jamstve-

ni“ dodata besedi “in preživninski“.

5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku beseda “osem“ nado-

mesti z besedo “deset“, za besedo “katerih“ pa se doda
besedilo “dva člana imenuje skupnost centrov za socialno
delo,“.

6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Del strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za

uveljavljanje pravic delavcev v primeru insolventnosti delo-
dajalca za sklad opravlja Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje.“

7. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za kritje pravic delavcev v primeru insolvent-

nosti zagotavljajo delodajalci, državni proračun in sklad z
izterjavo terjatev iz 28. člena tega zakona.

Sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplača-
ne preživnine pridobiva sklad iz državnega proračuna in z
izterjavo terjatev iz 28. člena tega zakona.

Sredstva za delovanje sklada se zagotavljajo s povrači-
lom stroškov dolžnika, iz prihodkov od financiranja in iz
državnega proračuna.

Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev za
namene, naštete v prejšnjih odstavkih.“

8. člen
V 14. členu se v drugem odstavku besedilo “kadar

prihodki iz prejšnjega odstavka“ nadomesti z besedilom “ka-
dar drugi prihodki sklada“.

9. člen
Za naslovom IV. poglavja se doda naslov novega pod-

poglavja, ki se glasi:
“1. Pravice delavcev v primeru insolventnosti delodajal-

ca“.

10. člen
Za 21. členom se doda novo podpoglavje z naslovom

“2. Pravice otrok v primeru neplačevanja preživnin“ in novi
21.a, 21.b, 21.c, 21.č, 21.d, 21.e in 21.f člen, ki se
glasijo:
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“21.a člen
Pravico do nadomestila preživnine po tem zakonu ima

otrok:
– ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo

sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo
določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje,

– ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno pre-
bivališče v Republiki Sloveniji,

– ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob
pogoju vzajemnosti,

– ki še ni star 18 let,
– ki živi v družini, v kateri dohodek na družinskega

člana ne presega 55% povprečne plače v državi v preteklem
letu.

21.b člen
Šteje se, da preživninski zavezanec ne plačuje preživ-

nine, če preživnina ni plačana zaporedoma tri mesece ali če
jo preživninski zavezanec plačuje neredno.

Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja do
dopolnjenega 15. leta starosti, oziroma 18. leta starosti
otroka, če ni v delovnem razmerju.

Pri ugotavljanju višine dohodka na družinskega člana
se smiselno upoštevajo določbe predpisov, ki urejajo dru-
žinske prejemke. Dohodkovni pogoj sklad preverja po urad-
ni dolžnosti vsako leto. V ta namen uporablja podatke, ki jih
je zakoniti zastopnik posredoval centru za socialno delo za
pridobitev pravice do otroškega dodatka.

V primeru, da dohodkovni pogoj, ob nespremenjenih
drugih okoliščinah ni več izpolnjen, izda sklad ugotovitveno
odločbo, na podlagi katere se ustavi izplačilo nadomestila
preživnine, do naslednjega preverjanja dohodkovnega po-
goja.

21.c člen
Otroku pripada pravica do nadomestila preživnine, če

je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zava-
rovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja
več kot tri mesece.

Kadar preživninski zavezanec biva v tujini, se pravica do
nadomestila preživnine prizna, če otrokov zakoniti zastopnik
skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi spora-
zumi poda pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine.

Otrok pridobi pravico do nadomestila preživnine po
tem zakonu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi
zahtevka.

Nadomestilo preživnine plačuje sklad zakonitemu za-
stopniku otroka do 15. v mesecu za tekoči mesec.

21.č člen
Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki:
– živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zave-

zancem,
– je oddan v rejništvo,
– je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen

v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.

21.d člen
Višina nadomestila preživnine po tem zakonu znaša:
za otroka do 6. leta starosti 10.000 tolarjev,
za otroka od 6. do 14. leta starosti 11.000 tolarjev,
za otroka nad 14. letom starosti 13.000 tolarjev.

Kadar je preživnina nižja od zneska iz prejšnjega od-
stavka, je višina nadomestila preživnine enaka znesku pre-
živnine, določene s sodbo ali začasno odredbo oziroma
dogovorom.

Nadomestilo preživnine se zmanjša za znesek morebit-
ne plačane preživnine.

Starostni pogoj iz prvega odstavka tega člena je izpol-
njen v mesecu, v katerem otrok dopolni starost iz prvega
odstavka tega člena.

Višina nadomestila preživnine se usklajuje na način, ki
je s posebnimi predpisi določen za preživnine.

Sklad pisno obvesti otrokovega zakonitega zastopnika
o vsakokratni uskladitvi in novem znesku nadomestila preživ-
nine. Obvestilo sklada je skupaj z odločbo o pravici do
nadomestila preživnine izvršilni naslov.

21.e člen
Nadomestilo preživnine se ne izplačuje, če je znesek

nadomestila preživnine nižji kot 2.000 tolarjev.

21.f člen
Pravica do nadomestila preživnine preneha:
– na zahtevo otrokovega zakonitega zastopnika,
– na zahtevo preživninskega zavezanca, če dokaže, da

je plačal vse zapadle preživninske obveznosti in da je za dva
meseca vnaprej plačal preživninsko obveznost oziroma
sredstva deponiral na sodišču v otrokovo korist, ali če je
preživninsko obveznost prevzel dolžnikov dolžnik,

– če niso več izpolnjeni pogoji za pravico do nadome-
stila preživnine.“

11. člen
V 22. členu se v drugem odstavku pika nadomesti z

vejico in doda besedilo “oziroma za družino.“ Doda se nov
stavek, ki se glasi:

“V sporih zoper odločbe ministrstva, pristojnega za dru-
žino, odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.“

12. člen
V 24. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Zahteva za uveljavljanje pravic delavcev v primeru in-

solventnosti delodajalca mora biti vložena najkasneje v 90
dneh od datuma prenehanja delovnega razmerja. Zahteva
se vloži pri enoti Zavoda Republike Slovenije za zaposlova-
nje po sedežu delodajalca.“

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživ-

nine vloži za otroka njegov zakoniti zastopnik. Zahteva se
vloži na sklad.“

13. člen
V 25. členu se v drugem odstavku za besedo “upravi-

čenec“ doda vejica in besedilo “ki uveljavlja pravice v prime-
ru insolventnosti delodajalca,“.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:

“Zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživni-
ne mora otrokov zakoniti zastopnik priložiti:

– dokument z veljavnim izvršilnim naslovom (sodno od-
ločbo, začasno odredbo ali sklenjen dogovor po 130. členu
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list
SRS, št. 15/76, 1/89 in 14/89 – prečiščeno besedilo),
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– sklep o dovolitvi izvršbe oziroma predlog za izvršbo s
potrdilom o vložitvi na pristojno sodišče,

– odločbo o pridobitvi pravice do otroškega dodatka
oziroma dokazilo o dohodkovnem položaju družine, v kateri
otrok živi.“

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti od-
stavek, se za besedo “obrazca“ doda besedilo “zahteve za
uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca“.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Vsebino obrazca zahteve za uveljavitev pravice do na-

domestila preživnine predpiše minister, pristojen za družino,
ki izda tudi podrobnejše navodilo, s katerim določi postopek
za uveljavljanje in izplačevanje nadomestila preživnine ter
izterjavo dolga“.

14. člen
V 26. členu se v prvem odstavku besedilo “po tem

zakonu“ nadomesti z besedilom “delavcev v primeru insol-
ventnosti delodajalca“.

V drugem odstavku se besedilo “po tem zakonu“ nado-
mesti z besedilom “delavcev v primeru insolventnosti delo-
dajalca“.

15. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:

“26.a člen
Otrokov zakoniti zastopnik, preživninski zavezanec in

njihovi delodajalci, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministr-
stvo za šolstvo in šport, centri za socialno delo, Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, pristojni davčni organ in banke,
morajo skladu na njegovo zahtevo dati vse podatke, ki jih
sklad potrebuje pri odločanju o pravici do nadomestila pre-
živnine in za izterjavo izplačanih nadomestil s pripadajočimi
obrestmi in stroški.

Sklad lahko podatke, ki jih prejme od zavezancev iz
prejšnjega odstavka, uporabi samo v postopku odločanja o
nadomestilu preživnine in za izterjavo izplačanih sredstev po
tem zakonu.“

16. člen
V 28. členu se v prvem odstavku za besedo “dolžniku“

doda besedilo “in terjatve otroka proti preživninskemu zave-
zancu“.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“S prehodom terjatve na sklad vstopi sklad v razmerju

do preživninskega zavezanca v položaj otroka kot upnika do
višine sredstev izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu
preživnine, povečanih za pripadajoče obresti in stroške po-
stopkov.“

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti od-
stavek, se za besedo “delavca“ dodata besedi “ali otroka“ in
za besedo “delodajalca“ doda besedilo “ali pristojno sodi-
šče in preživninskega zavezanca“.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Sklad je dolžan izterjati sredstva iz tretjega odstavka

tega člena.“

17. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:

“28.a člen
Sklad lahko preživninskemu zavezancu, če ni zaposlen

in nima drugih dohodkov, na njegovo zahtevo dovoli odlog
ali obročno poplačilo terjatve, vendar ne dlje kot za obdobje
šestih mesecev.

Sklad lahko preživninskemu zavezancu odpiše dolg
delno ali v celoti, kadar izvršba ni bila uspešno končana ali
izvršba ne obeta uspeha za poplačilo terjatve.“

18. člen
V 29. členu se za besedo “sredstev“, doda besedilo

“povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov.“

19. člen
Do uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih ima-

jo delavci iz 16. člena zakona pravico do odpravnine v višini
in pod pogoji, kot jo imajo delavci, ki jim je delovno razmerje
prenehalo zaradi nujnih operativnih razlogov po zakonu o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 29/92
– odločba US, 71/93, 2/94 – popr. in 12/99 – odločba
US).

Delavci iz prejšnjega odstavka uveljavljajo pravico do
odpravnine v postopku in na način, ki ga določajo predpisi o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, sklad pa izplačuje
odpravnino v višini, določeni s tretjo alineo drugega odstav-
ka 19. člena zakona.

20. člen
Minister, pristojen za družino, predpiše vsebino obraz-

ca iz petega odstavka 25. člena zakona v 30 dneh po
uveljavitvi tega zakona, navodilo iz petega odstavka 25.
člena zakona pa izda v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona“.

21. člen
Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživni-

ne po tem zakonu vloži za otroka njegov zakoniti zastopnik
po dnevu uveljavitve navodila iz petega odstavka 25. člena
zakona.

O zahtevi iz prejšnjega odstavka, ki je vložena do 30.
junija 2000, mora sklad odločiti v roku šestih mesecev po
prejemu zahteve.

22. člen
Upravni odbor dela do imenovanja novih članov v skla-

du s tem zakonom.
Upravni odbor sprejme nov statut v šestih mesecih po

uveljavitvi tega zakona.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 412-01/96-19/8
Ljubljana, dne 23. junija 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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2514. Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni
občini Koper (ZRLVKP)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o razpisu rednih lokalnih

volitev v Mestni občini Koper (ZRLVKP)

Razglašam zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v
Mestni občini Koper (ZRLVKP), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 23. junija 1999.

Št. 001-22-100/99
Ljubljana, dne 1. julija 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O RAZPISU REDNIH LOKALNIH VOLITEV V

MESTNI OBČINI KOPER (ZRLVKP)

1. člen
Zaradi zagotovitve ustavne pravice državljanov do voli-

tev organov lokalnih skupnosti se razpišejo redne lokalne
volitve organov Mestne občine Koper.

2. člen
Redne lokalne volitve v Mestni občini Koper razpiše

predsednik Državnega zbora takoj po uveljavitvi tega zakona.

3. člen
Ne glede na določbe 4. člena zakona o postopku za

ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni
list RS, št. 44/96) se pri uresničevanju odločbe ustavnega
sodišča št. U-I-301/98 z dne 17. 9. 1998 (Uradni list RS,
št. 67/98) postopek ali postopki za ustanovitev novih občin
na območju sedanje Mestne občine Koper lahko izvedejo
tudi večkrat.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 004-02/99-2/1
Ljubljana, dne 23. junija 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

VLADA

2515. Uredba o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje morja na območju Piranskega
zaliva za gojenje morskih rib

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje morja

na območju Piranskega zaliva za gojenje
morskih rib

1. člen
(predmet in obseg koncesije)

S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesij za
gospodarsko izkoriščanje morja na območju Piranskega za-
liva (Sečoveljski zaliv) za gojenje avtohtonih morskih rib, na
naslednjih gojitvenih območjih:
Gojitveno Koordinate Površina gojitvenih
območje Y X objektov (kletk) (m2)

I. – 1. 389 311 38936 2.835
I. – 2. 389 493 39021
I. – 3. 389 408 39202
I. – 4. 389 227 39117
II. – 5. 389 142 39298 2.828
II. – 6. 389 323 39383
II. – 7. 389 238 39564
II. – 8. 389 057 39479

2. člen
(dejavnost koncesionarja)

Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča morje na
gojitvenih območjih iz prejšnjega člena ter uredbe izključno
za potrebe gojenja v Jadranskem morju avtohtonih morskih
rib ter za opravljanje nujnih spremljajočih dejavnosti.

3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,

ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da je usposobljen (registriran) za opravljanje dejavno-

sti iz prejšnjega člena.

4. člen
(okoljevarstveni in drugi pogoji)

Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev po zakonu in pogojev iz prejšnjega člena, zagotoviti
še:

– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do gospo-
darskega izkoriščanja morja drugih obstoječih uporabnikov,

– izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo prišlo do
poslabšanja kakovosti morja,

– smotrno gospodarsko izkoriščanje naravnega vira ob
izbiri ustrezne tehnologije,

– izvedbo predvidenega posega v morsko okolje na
način, ki bo omogočal najmanjšo porabo prostora, snovi in
energije med gradnjo in v času trajanja koncesije,

– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti ha-
bitatov,
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– ukrepe za varnost ljudi,
– ukrepe za varnost rib in drugih prostoživečih morskih

organizmov v neposredni okolici gojitvenih objektov,
– zaščitne ukrepe pred ribojedimi ptiči in drugimi na-

ravnimi dejavniki, ki mu lahko ogrozijo premoženje,
– ukrepe za varnost plovbe,
– nemoteno opravljanje dejavnosti opazovanja in nad-

zora za to pooblaščenim inštitucijam,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega ozi-

roma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju
koncesije.

5. člen
(stroški koncesionarja)

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.

6. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)

Koncesija se podeli za dobo 20 let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa

koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,

določenimi v koncesijski pogodbi.

7. člen
(območje, na katero se koncesija nanaša)

Koncesija se nanaša na potencial morja na gojitvenih
območjih, določenih s koordinatami iz prvega člena te
uredbe.

8. člen
(plačilo za koncesijo)

Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek,
izračunan na podlagi površine vseh gojitvenih objektov za
gojenje rib iz prvega člena te uredbe. Letno plačilo za kon-
cesijo za gojitveno območje znaša dva odstotka povprečne
maloprodajne cene 1 kg gojenih morskih rib v preteklem
letu na en kvadratni meter skupne površine gojitvenih objek-
tov in se začne obračunavati dve leti po podpisu koncesijske
pogodbe.

Za čas, ko koncesionar ne more uporabljati morja za
gojenje rib zaradi višje sile, se letno plačilo za koncesijo
zmanjša.

Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skup-
nostjo, na območju katere so objekti za gojenje morskih rib,
razdeli v razmerju 40:60 v korist lokalne skupnosti.

Prihodki iz tretjega odstavka tega člena so vir občin-
skega proračuna in proračuna Republike Slovenije.

Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje do-
loči v koncesijski pogodbi.

9. člen
(pravice koncesionarja)

Koncesionar ima pravico do izključnega gospodarske-
ga izkoriščanja morja za gojenje rib na gojitvenih območjih,
ki so predmet koncesije.

10. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni
inšpektorji.

11. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)

Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z za-

konom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje

uredijo s koncesijsko pogodbo.

12. člen
(prenos objektov in naprav)

Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju
v posest koncedenta vsi objekti in naprave za nujne sprem-
ljajoče dejavnosti (pomol, dok), ki se nahajajo na vodnem
zemljišču, ki jih je za koncedenta zgradil ali drugače pridobil
koncesionar.

Način in obseg prenosa objektov in naprav iz prejšnje-
ga odstavka v posest koncedenta se uredi s koncesijsko
pogodbo.

13. člen
(način pridobitve koncesije)

Koncesije na morju, na gojitvenih območjih iz prvega
člena te uredbe se zaradi obstoječe pravice do rabe in
izkoriščanja morja, podeljujejo brez javnega razpisa.

Koncesionarja določi vlada z upravno odločbo. Ta od-
ločba preneha veljati, če koncesionar ne sklene koncesij-
ske pogodbe v treh letih od njene izdaje.

Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi konce-
sionarja upravičen pričeti vse upravne postopke povezane s
posegom v prostor in opravljati druge investitorske posle.

14. člen
(koncesijska pogodba)

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
vlada.

V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe uredbe.

15. člen
(veljavnost uredbe)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 328-03/99-1
Ljubljana, dne 17. junija 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2516. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo
radiofrekvenčnega spektra za opravljanje
storitev NMT

Na podlagi 17. in 67. člena zakona o telekomunikaci-
jah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odl. US in 13/98 odl.
US) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja
Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o podelitvi koncesije za uporabo

radiofrekvenčnega spektra za opravljanje
storitev NMT

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

S to uredbo določa Vlada Republike Slovenije (v nada-
ljevanju: koncedent) pogoje in postopek za podelitev kon-
cesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje
storitev NMT410 (v nadaljevanju: storitve NMT).

2. člen
(izrazi)

Poleg izrazov, določenih z zakonom o telekomunikaci-
jah (v nadaljevanju: zakon) in uredbo o razporeditvi radio-
frekvenčnih pasov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/98),
imajo v tej uredbi uporabljeni izrazi naslednji pomen:

– Sistem NMT (‘Nordic Mobile Telephony’) je sistem
analognih celičnih mobilnih telekomunikacij.

– Omrežje NMT je analogno mobilno telekomunikacij-
sko omrežje, ki je na določenih omrežnih priključnih točkah
povezano z omrežjem PSTN/ISDN in drugimi telekomunika-
cijskimi omrežji.

– Storitve NMT so telekomunikacijske storitve, ki se jih
opravlja v sistemu NMT. Vključujejo storitve mobilne govor-
ne telefonije, storitve prenosa podatkov in storitve z dodano
vrednostjo.

– Omrežje PSTN/ISDN je javno komutirano telekomu-
nikacijsko omrežje, ki ga za izvajanje javnih storitev govorne
telefonije do 31. 12. 2000 upravlja izključno Telekom Slo-
venije.

– Koncesionar je pravna oseba, ki ji je koncedent po-
delil koncesijo za uporabo radiofrekvenčnega spektra za
opravljanje storitev mobilne telefonije NMT.

– Izvajalec storitev je pravna ali fizična oseba, ki jo
koncesionar ustanovi ali pooblasti za izvajanje storitev NMT
na ozemlju Republike Slovenije.

3. člen
(predmet koncesije)

Koncesija vsebuje pravico do uporabe radiofrekvenč-
nega spektra med 411,675 - 415,850 MHz in 421,675 -
425,850 MHz za opravljanje storitev NMT na celotnem
ozemlju Republike Slovenije na način in pod pogoji, določe-
nimi s to uredbo in koncesijsko pogodbo.

4. člen
(čas trajanja koncesije)

Koncesijo se podeli za obdobje pet let z možnostjo
podaljšanja v skladu s 27. členom te uredbe ter določbami
koncesijske pogodbe.

5. člen
(prenosljivost koncesije)

Koncesija je neprenosljiva.

6. člen
(pravice koncesionarja)

(1) Koncesionar ima pravico opravljati storitve NMT ter
zgraditi omrežje NMT na celotnem območju Republike Slo-
venije.

(2) Koncesionar na podlagi koncesije pridobi pravico
do medomrežne povezave z omrežjem PSTN/ISDN v skladu
z določbami uredbe o načinu opravljanja javnih telekomuni-
kacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o upravlja-
nju javnega telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS,
št. 11/98).

II. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV KONCESIJE

7. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je gospodarska družba, registrirana v Republiki

Sloveniji,
– da ima v sodni register vpisano ustrezno dejavnost in

izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti v Republiki
Sloveniji,

– da imajo domače fizične ali pravne osebe večinski
lastniški oziroma upravljavski delež v koncesionarju,

– da razpolaga z ustreznim znanjem, tehnologijo in ka-
pitalom za opravljanje dejavnosti, ki je predmet te koncesije.

8. člen
(podelitev koncesije)

(1) Koncesijo podeli koncedent z upravno odločbo na
predlog Ministrstva za promet in zveze.

(2) Koncesijo se podeli pravni osebi, ki opravlja storitve
NMT, če v devetdesetih dneh po uveljavitvi te uredbe vloži
pri Ministrstvu za promet in zveze vlogo za pridobitev konce-
sije in izpolnjuje pogoje iz te uredbe.

(3) Vloga iz prejšnjega odstavka mora biti napisana v
slovenskem jeziku in mora vsebovati:

– vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejš-
njega člena te uredbe,

– navedbo storitev NMT z opisom ali navedbo stan-
darda,

– opis omrežja NMT oziroma telekomunikacijske opre-
me, ki jo uporablja,

– način vodenja evidence o opravljenih storitvah NMT,
– cene storitev NMT,
– tehnične standarde in standarde kakovosti, po kate-

rih izvaja storitve NMT,
– načrt nadaljnjega razvoja omrežja NMT in storitev

NMT.
Vlagatelj lahko predlaga in jasno označi podatke v vlo-

gi, ki se štejejo za poslovno skrivnost.
(4) Ministrstvo za promet in zveze v tridesetih dneh po

prejemu popolne vloge pripravi predlog za podelitev konce-
sije ali za zavrnitev vloge, če ta ne ustreza pogojem iz te
uredbe.

(5) Če pravna oseba iz drugega odstavka tega člena ni
pridobila koncesije v skladu s petim odstavkom 67. člena
zakona o telekomunikacijah objavi Ministrstvo za promet in
zveze javni razpis za podelitev koncesije in izvede postopek
izbire.

II. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

9. člen
(delovanje sistema NMT in kakovost storitev NMT)
(1) Koncesionar mora zagotoviti redno izvajanje stori-

tev mobilne telefonije NMT v skladu s to uredbo in drugimi
predpisi ter koncesijsko pogodbo.
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(2) Tehnični pogoji za omrežje NMT, radijsko terminal-
sko opremo, karakteristike baznih radijskih postaj ter vme-
snike z omrežjem PSTN/ISDN so določeni v naslednjih pred-
pisih:

– Splošni tehnični pogoji za omrežje mobilnih radijskih
telefonskih zvez JPTT (PTT vestnik, št. 17/82);

– Tehnični pogoji za mobilne radio telefone v mobil-
nem radijskem omrežju JPTT (PTT vestnik, št. 13/89);

– Tehnični pogoji za sistem mobilnih radio-telefonskih
zvez JPTT (PTT vestnik, št. 21/89);

– Tehnični pogoji za bazne radio-postaje v mobilni ra-
dio mreži (PTT vestnik, št. 8/90).

(3) Omrežje NMT kot celota ne sme imeti več kot 5%
izgub (blokad) v glavni prometni uri.

(4) Koncesionar mora vsako leto pripraviti načrt kako-
vosti storitev NMT, ki obsega zastavljene cilje zlasti glede
pokrivanja ozemlja, jakosti signala, prometnih izgub oziroma
blokad, odpravljanja napak in delovanja stalnih služb.

10. člen
(čas zagotavljanja storitev NMT)

Storitve NMT morajo biti na voljo 24 ur na dan in 7 dni v
tednu.

11. člen
(odprava napak)

Koncesionar mora zagotoviti odpravo napak v delova-
nju svojega sistema tako, da omogoči nepretrgano spreje-
manje telefonskih klicev o prijavi napake (24 ur na dan in 7
dni v tednu), da odgovori na telefonski klic o prijavi napake v
30 sekundah in začne nemudoma oziroma v najkrajšem
možnem času odpravljati napako.

12. člen
(pokrivanje prebivalstva in ozemlja)

S storitvami NMT morajo biti pokrita vsa občinska sre-
dišča in večja naselja ter najmanj 96% vsega prebivalstva
Republike Slovenije.

13. člen
(povezava z drugimi omrežji)

(1) Koncesionar mora svoje omrežje povezati z omrež-
jem PSTN/ISDN vsaj v Ljubljani.

(2) Koncesionar in operater omrežja PSTN/ISDN skle-
neta pisno pogodbo o medomrežni povezavi, s katero uredi-
ta medsebojna razmerja, zlasti glede priključitve omrežja
NMT na omrežje PSTN/ISDN, odvijanja telekomunikacijskih
sporočil med omrežjema, tehničnih pogojev, cen, obraču-
navanja storitev, vodenja, izmenjave tarif in drugih podatkov,
potrebnih za medsebojno delovanje omrežij.

(3) Če do sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena
ne pride, odloči o spornih vprašanjih na zahtevo ene od
strank minister, pristojen za zveze, z upravno odločbo.

14. člen
(oštevilčenje)

(1) Naročniške številke oziroma skupine številk, ki mu
jih dodeli Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije,
mora koncesionar dodeljevati v skladu s predpisi ter tako,
da bo njihova izraba učinkovita in ekonomična.

(2) Koncesionar mora pri dodeljevanju naročniških šte-
vilk oziroma skupin številk svojim uporabnikom nediskrimi-
nacijsko uporabljati enaka in objektivna merila.

15. člen
(nujne storitve in storitve za invalide)

(1) Koncesionar mora poskrbeti za uporabo primernih
tehničnih rešitev, da se zagotovi nujne storitve in storitve za
invalide v skladu s predpisi in mednarodnimi standardi.

(2) Koncesionar mora zagotoviti brezplačne klice na
številki 112 in 113.

16. člen
(cenik storitev)

Koncesionar mora objaviti cenik storitev tako, da je
dostopen uporabniku.

17. člen
(splošni pogoji)

(1) Koncesionar mora izdati splošne pogoje poslovanja
z naročniki v dveh mesecih po podpisu koncesijske pogod-
be ter jih objaviti tako, da so dostopni vsem naročnikom in
drugim zainteresiranim osebam.

(2) Splošni pogoji morajo biti v skladu s koncesijsko
pogodbo, s to uredbo in z drugimi predpisi.

(3) Splošni pogoji morajo biti sestavljeni tako, da njiho-
va vsebina smiselno ustreza splošnim pogojem za opravlja-
nje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in
teleksa.

(4) Splošni pogoji morajo zagotavljati vsem enakovrst-
nim uporabnikom enak položaj in ne smejo vsebovati do-
ločb, ki bi pomenile zlorabo prevladujočega položaja na
trgu.

(5) K splošnim pogojem mora koncesionar pridobiti
soglasje ministra, pristojnega za zveze. Minister lahko odre-
če soglasje le, če splošni pogoji ne ustrezajo zahtevam iz
prejšnjih odstavkov. Soglasje izda minister, pristojen za zve-
ze, v tridesetih dneh po vložitvi zahteve, sicer se šteje, da je
soglasje dano.

18. člen
(naročniško razmerje)

(1) Koncesionar mora skleniti naročniško razmerje z
vsako fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem ali
sedežem v Republike Sloveniji, ki je pri njem vložila pisno
zahtevo za sklenitev naročniškega razmerja. Naročniško raz-
merje sklene najkasneje v treh delovnih dneh po vložitvi
pisne zahteve ter v skladu s splošnimi pogoji. Pogodba o
naročniškem razmerju mora biti sklenjena v pisni obliki.

(2) Koncesionar lahko sklene naročniško razmerje naj-
dlje za čas, za katerega mu je bila podeljena koncesija.

(3) Koncesionar mora v treh delovnih dneh po sklenitvi
pogodbe iz prvega odstavka tega člena na omrežje NMT
priključiti naročnikovo radijsko terminalsko opremo, ki us-
treza tehničnim zahtevam iz 9. člena te uredbe in je oprem-
ljena z ustreznimi listinami in oznakami.

19. člen
(podatki o naročnikih)

(1) Koncesionar vsako leto poskrbi za izdajo imenika
naročnikov, ki vsebuje naslednje podatke:

– firma oziroma ime in priimek naročnika,
– naročnikov naslov,
– klicno številko, dodeljeno naročniku.
(2) Koncesionar poskrbi za delovanje stalne službe za

informacije o naročnikih in njihovih klicnih številkah, ki delu-
je 24 ur na dan in 7 dni v tednu ter se na klic odzove v največ
30 sekundah.

(3) Podatke o naročniku se lahko objavi oziroma posre-
duje drugim le na podlagi njegovega pisnega soglasja.
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20. člen
(izvajalci storitev)

(1) Koncesionar in izvajalec storitev skleneta pisno po-
godbo, v kateri opredelita medsebojne pravice in obvezno-
sti. En izvod pogodbe mora koncesionar predložiti ministru,
pristojnemu za zveze.

(2) Koncesionar mora vsem izvajalcem storitev zagoto-
viti enako obravnavanje. Ne sme jim nalagati omejitev v zvezi
s poslovanjem, ki ne izhajajo iz predpisov in koncesijske
pogodbe, zlasti pa ne sme določiti najnižje cene.

(3) Koncesionar ne sme podeljevati izvajalcem storitev
izključnih pravic za prodajo oziroma opravljanje storitev za
območje Republike Slovenije ali za posamezna ožja ob-
močja.

(4) Izvajalci storitev vstopajo v razmerja z naročniki v
svojem imenu in za svoj račun. Za razmerja med izvajalci
storitev in naročniki se uporabljajo določbe te uredbe, ki se
nanašajo na razmerje med koncesionarjem in naročniki,
kakor tudi splošni pogoji iz 17. člena te uredbe.

(5) Koncesionar subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo
povzroči izvajalec storitev v zvezi s prodajo storitev oziroma
zagotavljanjem dodatnih storitev.

21. člen
(tajnost)

(1) Koncesionar mora v skladu s predpisi zagotoviti
varstvo osebnih podatkov, podatkov, ki se obdelujejo, poši-
ljajo in shranjujejo, ter varstvo zasebnosti.

(2) Koncesionar mora v primerih, določenih s predpisi,
ki urejajo obrambo, varnost, zaščito in reševanje, zagotoviti
in uporabiti primerno opremo, ki omogoča pooblaščenim
osebam nadzor nad komunikacijami v sistemu NMT.

22. člen
(izredne razmere)

V primeru vojnega stanja, izrednega stanja ali v prime-
rih naravnih ali drugih nesreč mora koncesionar zagotoviti
prednostni vrstni red telekomunikacijskih storitev oziroma
spoštovanje prepovedi v skladu s predpisi, ki urejajo obram-
bo, varnost, zaščito in reševanje.

23. člen
(dostava podatkov)

(1) Koncesionar mora vsako leto predložiti Upravi Re-
publike Slovenije za telekomunikacije poročilo o kakovosti
in obsegu storitev, ki jih zagotavlja. Poročilo obsega zlasti
podatke o realizaciji ciljev, določenih z načrtom iz četrtega
odstavka 9. člena te uredbe.

(2) Na njeno zahtevo mora koncesionar Upravi Repub-
like Slovenije za telekomunikacije v razumnem roku zagoto-
viti tudi druge podatke, s katerimi razpolaga, zlasti v zvezi z
delovanjem omrežja NMT in opravljanjem storitev NMT.

24. člen
(stroški koncesionarja)

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, po-
deljeno na podlagi te uredbe.

25. člen
(plačilo za koncesijo in uporabo frekvenc)

(1) Koncesionar je dolžan plačati naslednje dajatve:
– enkratno plačilo za koncesijo v višini 375,000.000

SIT, in sicer v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe,
– letno koncesijsko dajatev v višini dveh odstotkov (2%)

od celotnega prihodka od storitev, ki jih zajema koncesija, in

sicer v štirih četrtletnih obrokih. Obrok za tekoče četrtletje
se izračuna na podlagi prihodka v preteklem četrtletju ter
poravna v 30 dneh po preteku tekočega četrtletja,

– letno dajatev za pokritje stroškov nadzorovanja kako-
vosti omrežja NMT in opravljanja storitev v višini 75.000
EUR v tolarski protivrednosti.

(2) Način obračunavanja in plačevanja zneskov iz prejš-
njega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

(3) Koncesijska dajatev iz druge alinee prvega od-
stavka tega člena vsebuje tudi pristojbino za uporabo radio-
frekvenčnih pasov iz 3. člena te uredbe.

III. KONCESIJSKO RAZMERJE

26. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Koncesionar mora skleniti koncesijsko pogodbo naj-
kasneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

(2) V koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar
podrobneje uredita medsebojna razmerja, zlasti glede do-
deljenih frekvenc, obveznosti koncesionarja, medomrežne-
ga povezovanja, terminalske opreme, nadzora nad izvaja-
njem koncesije in načina plačevanja pristojbin.

(3) S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar
zaveže, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.

(4) Koncesijska pogodba začne veljati z dnem pod-
pisa.

(5) Koncesijska pogodba preneha veljati po izteku ča-
sa, za katerega je bila sklenjena, ali s sporazumnim razdrt-
jem ali z odvzemom koncesije.

27. člen
(podaljšanje koncesije)

(1) Koncesijo se lahko podaljša dvakrat, vsakič za štiri
leta, brez plačila koncesijske dajatve iz prve alinee prvega
odstavka 25. člena te uredbe, če koncesionar vsaj osem
mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogod-
be pisno predlaga koncedentu njeno podaljšanje. Predlog
mora primerno utemeljiti.

(2) Koncedent mora v devetdesetih dneh po prejemu
vloge pisno sporočiti, če namerava sprožiti postopek za
podaljšanje koncesijske pogodbe.

(3) Če koncedent koncesijske pogodbe ne podaljša ali
pa ni pravočasno dosežen sporazum o podaljšanju, je kon-
cesionar na pisno zahtevo koncedenta dolžan opravljati sto-
ritve NMT še naprej, vendar največ dve leti.

28. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ni upošteval določb zakonov, te uredbe

in drugih predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, iz-
danih na podlagi zakona,

– koncesionar ni dal vseh, s koncesijsko pogodbo
predpisanih informacij, ministru ali drugim pooblaščenim
državnim organom, pristojnim za zveze, oziroma je podal
neresnične informacije,

– je koncesionar v popolni vlogi iz tretjega odstavka 8.
člena te uredbe podal neresnične informacije,

– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev iz 7. člena te
uredbe, ki so bili pogoj za pridobitev koncesije,

– če so bile s pravnomočno odločbo pristojnega orga-
na ugotovljene dejavnosti ali opustitve koncesionarja, ki so
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negativno vplivale na konkurenčnost ali omejevale konku-
renčnost na področju mobilne telefonije,

– pride do stečaja koncesionarja,
– koncesionar ne pristane na spremembo koncesijske

pogodbe, ki jo zahteva koncedent v skladu z 29. členom te
uredbe.

(2) Po odvzemu koncesije je koncesionar, v skladu s
splošnimi predpisi o odškodninski odgovornosti, odškod-
ninsko odgovoren koncedentu in uporabnikom storitev, s
katerimi je sklenil pogodbo.

29. člen
(sprememba koncesijske pogodbe)

Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske po-
godbe v primerih:

– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spre-
membo določb koncesijske pogodbe,

– spremenjenih okoliščinah, ki jih ni bilo možno predvi-
deti ob podpisu koncesijske pogodbe.

IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM

30. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

(1) Nadzor nad zakonitostjo koncesionarjeve dejavno-
sti izvajajo pristojni inšpekcijski organi.

(2) Nadzor nad opravljanjem dejavnosti, ki je predmet
te uredbe, izvaja Uprava Republike Slovenije za telekomuni-
kacije.

(3) Koncesionar mora na zahtevo omogočiti pooblašče-
nim uslužbencem Uprave Republike Slovenije za telekomu-
nikacije vstop v svoje poslovne prostore ter dostop do ob-
jektov in naprav, ki so sestavni del omrežja, kakor tudi vpo-
gled v poslovno in tehnično dokumentacijo ali pa Upravi
Republike Slovenije za telekomunikacije poslati izpis iz te
dokumentacije.

V. KONČNA DOLOČBA

31. člen
(veljavnost uredbe)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 347-14/99-1
Ljubljana, dne 17. junija 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2517. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo
radiofrekvenčnega spektra za opravljanje
storitev osebnega klica v sistemu ERMES

Na podlagi 17. člena zakona o telekomunikacijah (Urad-
ni list RS, št. 35/97, 45/97 odl. US in 13/98 odl.US) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o podelitvi koncesije za uporabo

radiofrekvenčnega spektra za opravljanje
storitev osebnega klica v sistemu ERMES

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

S to uredbo določa Vlada Republike Slovenije (v nada-
ljevanju: koncedent) pogoje in postopek za podelitev ene ali
več koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra za oprav-
ljanje storitev osebnega klica v sistemu ERMES.

2. člen
(izrazi)

Poleg izrazov, določenih z zakonom o telekomunikaci-
jah in uredbo o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Slove-
niji (Uradni list RS, št. 7/98), imajo v tej uredbi uporabljeni
izrazi naslednji pomen:

1. Sistem ERMES (‘European Radio Messaging Sys-
tem’) je evropski radijski sporočilni sistem, ki deluje v radio-
frekvenčnem pasu 169,4125 - 169,8125 MHz. Omogoča
oddajanje oziroma sprejemanje zvočnih oziroma številčnih
ali številčno-črkovnih ali podatkovnih sporočil.

2. Omrežje ERMES je javno telekomunikacijsko omrež-
je, ki je sestavni del sistema ERMES in je na določenih
omrežnih priključnih točkah povezano z drugimi telekomuni-
kacijskimi omrežji, ki omogočajo opravljanje storitev oseb-
nega klica v sistemu ERMES.

3. Omrežje PSTN/ISDN je javno komutirano telekomu-
nikacijsko omrežje, ki ga za izvajanje javnih storitev govorne
telefonije do 31. 12. 2000 upravlja izključno Telekom Slo-
venije.

4. Ponudnik je pravna oseba, ki vloži ponudbo na javni
razpis za podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega
spektra za opravljanje storitev osebnega klica v sistemu
ERMES.

5. Koncesionar je ponudnik, ki ga na podlagi ponudbe
na javnem razpisu izbere koncedent in mu podeli koncesijo
za opravljanje storitev osebnega klica v sistemu ERMES.

6. Izvajalec storitev je pravna ali fizična oseba, ki jo
koncesionar ustanovi ali pooblasti za izvajanje storitev oseb-
nega klica na ozemlju Republike Slovenije.

3. člen
(predmet in obseg koncesije)

Koncesija vsebuje pravico do uporabe enega radio-
frekvenčnega kanala širine 25 kHz v radiofrekvenčnem pa-
su med 169,4125 - 169,8125 MHz za opravljanje storitev
osebnega klica v sistemu ERMES na celotnem ozemlju Re-
publike Slovenije na način in pod pogoji, določenimi s to
uredbo in koncesijsko pogodbo.

4. člen
(čas trajanja koncesije)

Koncesijo se podeli za obdobje petnajstih let z mož-
nostjo podaljšanja v skladu z 29. členom te uredbe ter
določbami razpisne dokumentacije in koncesijske pogodbe.

5. člen
(prenosljivost koncesije)

Koncesija je neprenosljiva.



Stran 6730 / Št. 53 / 2. 7. 1999 Uradni list Republike Slovenije

6. člen
(pravice koncesionarja)

(1) Koncesionar ima pravico zgraditi ustrezno teleko-
munikacijsko omrežje ter opravljati storitve osebnega klica v
sistemu ERMES na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

(2) Koncesionar na podlagi koncesije pridobi pravico
do medomrežne povezave z omrežjem PSTN/ISDN v skladu
z določbami uredbe o načinu opravljanja javnih telekomuni-
kacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o upravlja-
nju javnega telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS,
št. 11/98).

II. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV KONCESIJE

7. člen
(podelitev koncesije)

Koncesijo podeli koncedent na podlagi javnega razpi-
sa z upravno odločbo.

8. člen
(javni razpis)

(1) Ministrstvo za promet in zveze izvede javni razpis v
imenu koncedenta.

(2) Z javnim razpisom se določi predvsem:
– predmet koncesije,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznosti koncesionarja
– obvezne sestavine ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– rok za izdajo odločbe o izbiri koncesionarja,
– merila za izbiro koncesionarja in
– način obveščanja kandidatov o poteku postopka.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obvešča-
nja in traja devetdeset dni od dneva objave.

(4) Razpisno dokumentacijo se dostavi ali izroči na pod-
lagi pisne zahteve.

(5) Ponudba, ki ne vsebuje vseh v javnem razpisu nave-
denih obveznih sestavin, je neveljavna.

9. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je gospodarska družba, registrirana v Republiki

Sloveniji,
– da ima v sodni register vpisano ustrezno dejavnost in

izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti v Republiki
Sloveniji,

– da razpolaga z ustreznim znanjem, tehnologijo in ka-
pitalom za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in

– da lastniki koncesionarja nimajo skupaj v drugem
koncesionarju več kot 20% kapitala ali upravljavskih pravic.

10. člen
(izbira koncesionarjev)

(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi poroči-
la Ministrstva za promet in zveze.

(2) Pri izbiri najugodnejše ponudbe se upoštevajo pred-
vsem naslednja merila:

– tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika,
– kakovost in obseg storitev,
– hitrost in obseg pokrivanja območja in prebivalcev,
– višina cen za storitve,
– višina enkratnega plačila za koncesijo.

III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

11. člen
(delovanje omrežja ERMES in kakovost storitev)

(1) Koncesionar mora opravljati storitve osebnega klica
v sistemu ERMES v skladu s to uredbo, z drugimi predpisi in
s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesionar mora zagotoviti sledenje med omrežji
ERMES.

(3) Koncesionar mora vsako leto pripraviti načrt kako-
vosti storitev, ki obsega zastavljene cilje glede pokritosti
ozemlja, jakosti signala, kazalcev kakovosti storitev, odprav-
ljanja napak, števila naročnikov, delovanja stalnih služb in
sledenja med omrežji ERMES.

12. člen
(čas zagotavljanja storitev osebnega klica)

Storitve osebnega klica v sistemu ERMES morajo biti
na voljo neprekinjeno 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

13. člen
(odprava napak)

Koncesionar mora zagotoviti odpravo napak v delova-
nju svojega sistema tako, da poskrbi za neprekinjeno spre-
jemanje telefonskih klicev o prijavi napake (24 ur na dan in 7
dni v tednu), da odgovori na telefonski klic o prijavi napake v
30 sekundah in začne nemudoma oziroma v najkrajšem
možnem času odpravljati napako.

14. člen
(pokrivanje ozemlja)

Obveznosti glede pokrivanja ozemlja s storitvami oseb-
nega klica v sistemu ERMES se določi v koncesijski pogod-
bi v skladu s ponudbo, ki jo koncesionar predloži na javnem
razpisu.

15. člen
(povezava z drugimi omrežji)

(1) Koncesionar mora svoje omrežje ERMES povezati
z omrežjem PSTN/ISDN vsaj v Ljubljani. Zaželjeno je, da ga
poveže tudi z drugimi telekomunikacijskimi omrežji, ki omo-
gočajo opravljanje storitev osebnega klica v sistemu ERMES.

(2) Koncesionar in operater (upravljavec) omrežja
PSTN/ISDN skleneta pisno pogodbo o medomrežni pove-
zavi, s katero uredita medsebojna razmerja, zlasti glede
priključitve omrežja ERMES na omrežje PSTN/ISDN, izme-
njave telekomunikacijskih sporočil med omrežjema, tehnič-
nih pogojev, cen, obračunavanja storitev, vodenja in izme-
njave tarifnih ter drugih podatkov, ki so potrebni za medse-
bojno delovanje omrežij.

(3) Če do sporazuma iz prejšnjega odstavka ne pride,
odloči o spornih vprašanjih na zahtevo ene od strank mini-
ster, pristojen za zveze, z upravno odločbo. Odločba v celoti
nadomešča sporazum.

16. člen
(oštevilčenje)

(1) Naročniške številke oziroma skupine številk, ki mu
jih dodeli Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije,
mora koncesionar dodeljevati v skladu s predpisi in tako, da
je njihova izraba učinkovita in ekonomična.

(2) Koncesionar mora pri dodeljevanju naročniških šte-
vilk oziroma skupin številk svojim uporabnikom nediskrimi-
nacijsko uporabljati enaka in objektivna merila.
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17. člen
(splošni pogoji)

(1) Koncesionar mora pred začetkom opravljanja stori-
tev izdati splošne pogoje poslovanja z naročniki in jih objaviti
tako, da so dostopni vsem uporabnikom in drugim zaintere-
siranim osebam.

(2) Splošni pogoji morajo biti v skladu s to uredbo, z
drugimi predpisi in s koncesijsko pogodbo.

(3) Splošni pogoji morajo zagotavljati vsem enakovrst-
nim naročnikom enak položaj in ne smejo vsebovati določb,
ki bi pomenile zlorabo prevladujočega položaja na trgu.

(4) K splošnim pogojem mora koncesionar pridobiti
soglasje ministra, pristojnega za zveze. Minister lahko odre-
če soglasje le, če splošni pogoji ne ustrezajo zahtevam iz
prejšnjih odstavkov tega člena. Soglasje izda minister v tri-
desetih dneh po vložitvi zahteve, sicer se šteje, da je soglas-
je dano.

18. člen
(naročniško razmerje)

(1) Koncesionar mora skleniti naročniško razmerje z
vsako fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem ali
sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pri njem vložila pisno
zahtevo za sklenitev naročniškega razmerja. Naročniško raz-
merje mora skleniti najkasneje v treh delovnih dneh po vloži-
tvi pisne zahteve in v skladu s splošnimi pogoji. Pogodba o
naročniškem razmerju mora biti sklenjena v pisni obliki.

(2) Koncesionar lahko sklene naročniško razmerje naj-
dlje za čas, za katerega mu je bila podeljena koncesija.

(3) Koncesionar mora v treh delovnih dneh po sklenitvi
pogodbe iz prvega odstavka tega člena na svoje omrežje
priključiti naročnikovo radijsko terminalsko opremo, ki us-
treza tehničnim zahtevam, določenim v predpisu iz 27. čle-
na zakona o telekomunikacijah, in je opremljena z ustrezni-
mi listinami in oznakami.

19. člen
(podatki o naročnikih)

(1) Koncesionar mora vsako leto poskrbeti za izdajo
imenika naročnikov, v katerem so naslednji podatki:

– firma oziroma ime in priimek naročnika,
– naročnikov naslov,
– klicna številka, dodeljena naročniku.
(2) Koncesionar mora zagotoviti delovanje stalne služ-

be za informacije o naročnikih in njihovih klicnih številkah, ki
deluje 24 ur na dan in 7 dni v tednu ter se na klic odzove v
največ 30 sekundah.

(3) Podatke o naročniku se lahko objavi oziroma spo-
roči drugim le na podlagi njegovega pisnega soglasja.

20. člen
(cene storitev)

(1) V prvem letu po začetku opravljanja storitev morajo
biti cene v skladu s ponudbo, dano na javni razpis za prido-
bitev koncesije. V tem času jih lahko koncesionar po lastni
presoji zniža, zviša pa le s soglasjem ministra, pristojnega za
zveze.

(2) Koncesionar mora objaviti cenik storitev tako, da je
dostopen uporabnikom.

21. člen
(storitve za invalide)

Koncesionar mora poskrbeti za uporabo primernih teh-
ničnih rešitev, da se zagotovi dostopnost storitev invalidnim
osebam.

22. člen
(izvajalci storitev)

(1) Koncesionar in izvajalec storitev skleneta pisno po-
godbo, v kateri opredelita medsebojne pravice in obvezno-
sti.

(2) En izvod pogodbe iz prejšnjega odstavka mora kon-
cesionar predložiti ministru, pristojnemu za zveze.

(3) Koncesionar mora vsem izvajalcem storitev zagoto-
viti enako obravnavanje. Ne sme jim nalagati omejitev v zvezi
s poslovanjem, ki ne izhajajo iz predpisov in koncesijske
pogodbe, zlasti pa ne sme določiti najnižje cene.

(4) Koncesionar izvajalcem storitev ne sme podeljevati
izključnih pravic za prodajo oziroma zagotavljanje storitev na
območju celotne Republike Slovenije ali na posameznih
ožjih območjih.

(5) Izvajalci storitev vstopajo v razmerja z naročniki v
svojem imenu in za svoj račun. Za razmerja med izvajalci
storitev in naročniki smiselno veljajo določbe te uredbe, ki
se nanašajo na razmerje med koncesionarjem in naročniki,
kakor tudi splošni pogoji iz 17. člena te uredbe.

(6) Koncesionar subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo
povzroči izvajalec storitev v zvezi s prodajo storitev oziroma
zagotavljanjem dodatnih storitev.

23. člen
(tajnost podatkov)

(1) Koncesionar mora zagotoviti varstvo osebnih po-
datkov, podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo in shranjujejo,
ter varstvo zasebnosti v skladu s predpisi.

(2) Koncesionar mora v primerih, določenih s predpisi,
ki urejajo obrambo, varnost, zaščito in reševanje, zagotoviti
primerno opremo in omogočiti pooblaščenim osebam nad-
zor nad komunikacijami v sistemu ERMES.

24. člen
(obveznosti koncesionarja v vojnem ali izrednem stanju ter

ob naravnih in drugih nesrečah)
V primeru vojnega stanja ali izrednega stanja ter ob

naravnih ali drugih nesrečah mora koncesionar zagotoviti
prednostni vrstni red telekomunikacijskih storitev oziroma
spoštovanje prepovedi v skladu s predpisi, ki urejajo obram-
bo, varnost, zaščito in reševanje.

25. člen
(dostava podatkov)

(1) Koncesionar mora vsako leto predložiti Upravi Re-
publike Slovenije za telekomunikacije poročilo o kakovosti
in obsegu storitev, ki jih zagotavlja. Poročilo mora obsegati
zlasti podatke o realizaciji ciljev, določenih z načrtom iz
petega odstavka 11. člena te uredbe.

(2) Na njeno zahtevo mora koncesionar Upravi Repub-
like Slovenije za telekomunikacije v razumnem roku zagoto-
viti tudi druge podatke, s katerimi razpolaga, v zvezi z delo-
vanjem omrežja ERMES in opravljanjem storitev.

26. člen
(plačilo za koncesijo in uporabo frekvenc)

(1) Koncesionar bo plačal oziroma plačeval naslednje
dajatve:

– enkratno plačilo za koncesijo v znesku, ki bo dolo-
čen na podlagi ponudbe, dane na javni razpis,

– letno koncesijsko dajatev v višini dveh odstotkov (2%)
od celotnega prihodka od storitev, ki jih zajema koncesija, v
štirih četrtletnih obrokih. Obrok za tekoče četrtletje se izra-
čuna na podlagi prihodka v preteklem četrtletju ter poravna v
tridesetih dneh po preteku tekočega četrtletja,
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– letno dajatev v višini 6.000 EUR v tolarski protivred-
nosti za pokritje stroškov nadzorovanja omrežja ERMES.

(2) Višina ter način obračunavanja in plačevanja zne-
skov iz prejšnjega odstavka bodo določeni v razpisni doku-
mentaciji in koncesijski pogodbi.

(3) Koncesijska dajatev iz druge alinee prvega odstav-
ka tega člena vsebuje tudi pristojbino za uporabo dodeljene-
ga radiofrekvenčnega kanala iz 3. člena te uredbe.

27. člen
(stroški koncesije)

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, po-
deljeno na podlagi te uredbe.

IV. KONCESIJSKO RAZMERJE

28. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko po-
godbo, v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja,
zlasti glede dodeljenih frekvenc, obveznosti koncesionarja,
medomrežnega povezovanja, terminalske opreme, nadzora
nad izvajanjem koncesije in načina plačevanja pristojbin.

(2) S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar
zaveže, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.

(3) Koncesijska pogodba stopi v veljavo z dnem podpi-
sa in preneha veljati po izteku časa, za katerega je bila
sklenjena, ali s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom kon-
cesije.

29. člen
(podaljšanje koncesije)

(1) Koncesijo se lahko podaljša dvakrat, vsakič za pet
let, brez plačila koncesijske dajatve iz prve alinee prvega
odstavka 26. člena te uredbe, če koncesionar vsaj osem
mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogod-
be pisno predlaga koncedentu njeno podaljšanje. Predlog
mora primerno utemeljiti.

(2) Koncedent mora v devetdesetih dneh po prejemu
vloge pisno sporočiti, če namerava sprožiti postopek za
podaljšanje koncesijske pogodbe.

(3) Če koncedent koncesijske pogodbe ne podaljša ali
pa ni pravočasno dosežen sporazum o podaljšanju, je kon-
cesionar na pisno zahtevo koncedenta dolžan opravljati sto-
ritve osebnega klica v sistemu ERMES še toliko časa, do-
kler poslov ne prevzame novi koncesionar oziroma še naj-
več osemnajst mesecev.

30. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo,
če:

– koncesionar ni upošteval določb zakonov, predpi-
sov, pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,

– je koncesionar v popolni vlogi podal neresnične in-
formacije,

– koncesionar ni dal vseh s koncesijsko pogodbo pred-
pisanih informacij ministru ali drugim pooblaščenim držav-
nim organom, pristojnim za zveze, oziroma je podal nere-
snične informacije,

– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev iz 9. člena te
uredbe, ki so bili pogoj za pridobitev koncesije,

– so bile s pravnomočno odločbo pristojnega organa
ugotovljene koncesionarjeve dejavnosti ali opustitve, ki so
negativno vplivale na konkurenčnost ali omejevale konku-
renčnost na področju, ki je predmet koncesije,

– pride do stečaja koncesionarja,
– koncesionar ne pristane na spremembo koncesijske

pogodbe, ki jo v skladu z 31. členom te uredbe zahteva
koncedent.

(2) Po odvzemu koncesije je koncesionar v skladu s
splošnimi predpisi o odškodninski odgovornosti odškodnin-
sko odgovoren koncedentu in uporabnikom storitev, s kate-
rimi je sklenil pogodbo.

31. člen
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske po-

godbe v primerih:
– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na vse-

bino koncesijske pogodbe,
– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvi-

deti ob podpisu koncesijske pogodbe.

V. NADZOR

32. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

(1) Nadzor nad zakonitostjo dejavnosti koncesionarja
izvajajo pristojni inšpekcijski organi.

(2) Nadzor nad izkoriščanjem koncesije izvaja Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije.

(3) Koncesionar mora na njihovo zahtevo pooblašče-
nim uslužbencem Uprave Republike Slovenije za telekomu-
nikacije omogočiti vstop v svoje poslovne prostore, dostop
do objektov in naprav, ki so sestavni del omrežja, ter vpo-
gled v poslovno in tehnično dokumentacijo ali pa Upravi
Republike Slovenije za telekomunikacije poslati izpis iz te
dokumentacije.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

33. člen
(objava javnega razpisa)

Vlada Republike Slovenije bo objavila javni razpis iz 8.
člena te uredbe najkasneje v devetdesetih dneh po uveljavi-
tvi te uredbe.

34. člen
(veljavnost uredbe)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 347-15/99-1
Ljubljana, dne 17. junija 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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MINISTRSTVA

2518. Odredba o prepovedi uvoza živih klavnih živali,
surovin živalskega izvora in krme ter živil
živalskega izvora belgijskega porekla

Na podlagi 24. točke 114. člena zakona o veterinars-
tvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odloč-
ba US, 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o prepovedi uvoza živih klavnih živali, surovin
živalskega izvora in krme ter živil živalskega

izvora belgijskega porekla

1. člen
Da bi preprečili vnos ostankov strupene snovi dioksin v

prehrambeno verigo v Republiki Sloveniji se prepoveduje
uvoz naslednjih pošiljk:

– živih klavnih živali belgijskega porekla,
– živil in surovin živalskega izvora belgijskega porekla,
– vseh živil, ki vsebujejo živila ali surovine iz prejšnje

alinee,
– krme belgijskega porekla.

2. člen
Pošiljkam živih klavnih živali, surovin živalskega izvora

in krme ter živil živalskega izvora iz Evropske unije mora biti
priloženo potrdilo ali izjava pristojnega organa države iz kate-
re se pošiljka uvaža, da vsebnosti dioksina niso prekora-
čene.

3. člen
Ta odredba ne velja za živila, ki jih potniki vnašajo

preko državne meje za lastno porabo.

4. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o prepovedi uvoza živih klavnih živali, surovin živalskega
izvora in krme ter živil živalskega izvora iz držav članic Evrop-
ske unije v Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 45/99).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-85/99
Ljubljana, dne 29. junija 1999.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

2519. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v
najem

Na podlagi prvega odstavka 103. člena stanovanjske-
ga zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I, 21/94 in
23/96) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v
soglasju z ministrom za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v
najem

1. člen
V pravilniku o merilih za dodeljevanje socialnih stano-

vanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) se v 1. členu doda
nov odstavek, ki se glasi:

“Sestavni del pravilnika so tudi pojasnila za izvajanje
pravilnika ter za točkovanje stanovanjskih, gmotnih in social-
nozdravstvenih razmer.”

2. člen
V 2. členu se pika črta in doda besedilo: “in ki izpolnju-

je splošne pogoje za upravičenost do socialnega stanova-
nja, opredeljene v 101. členu stanovanjskega zakona.”

3. člen
V 4. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
“1. Stanovanjski status:
– prosilec je brez stanovanja 160 točk
– prosilec je podnajemnik 150 točk
– prosilec stanuje v samskem domu 140 točk
– prosilec stanuje z družino pri starših ali
sorodnikih.” 130 točk

V 2. točki se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“– bivanju v kletnem ali podstrešnem
stanovanju 40 točk.”
V 3. točki se črta četrta alinea.
V 5. točki se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“– stanovanje z vhodom neposredno z
dvorišča 10 točk.”
V 5. točki se tretja alinea črta.

4. člen
V 5. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“– za vsakega mladoletnega otroka 30 točk.”

5. člen
V 6. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“– status roditelja, ki sam preživlja otroka
(samohranilec) 40 točk.”
Četrta alinea se črta.

6. člen
V 8. členu se spremeni prva alinea tako, da se glasi:
“– družino, v kateri nobeden od staršev
ni starejši od 35 let (mlada družina) 60 točk.”
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
“– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja 30 točk.”
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
“Invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega

vozička oziroma fizično pomoč, lahko ne glede na kraj stal-
nega prebivališča zaprosi za pridobitev socialnega stanova-
nja v najem tudi v občini, kjer mu je zagotovljena pomoč
druge osebe in zdravstvene storitve.”

7. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Občina lahko s svojim aktom določi 20% odstopanje

od vrednosti, določenih v točkovniku.”
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8. člen
Občina lahko v razpisu določi, da ima ob enakem števi-

lu točk prednost prosilec z daljšo čakalno dobo na socialno
stanovanje.

9. člen
Besedilo 10. člena se črta.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 551- 011/94
Ljubljana, dne 26. maja 1999.

Soglašam!
Minister Minister

za okolje in prostor za delo, družino in
dr. Pavel Gantar l. r. socialne zadeve

mag. Anton Rop l. r.

POJASNILA ZA IZVAJANJE PRAVILNIKA TER ZA
TOČKOVANJE STANOVANJSKIH, GMOTNIH IN

SOCIALNOZDRAVSTVENIH RAZMER

K 2. členu:
Za upravičenost do pridobitve socialnega stanovanja v

najem se po 100. členu stanovanjskega zakona in 26.
členu zakona o socialnem varstvu odstotki računajo od pov-
prečne bruto plače v državi in to za obdobje zadnjega trime-
sečja pred razpisom.

K 3. členu:
Pri ugotavljanju cenzusa za upravičenost do dodelitve

socialnega stanovanja v najem in pri opredelitvi primernih
stanovanjskih površin se upošteva tudi ožjega družinskega
člana prosilca-tujca, če ima dovoljenje za stalno bivanje
skladno z zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91).

K 4. členu:
1. Stanovanjski status
udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
Točkuje se, če udeleženec razpisa:
– prebiva v prostorih za začasno bivanje (začasno pre-

bivališče v materinskem domu, zavetišču, na gradbiščih,
prostori v začasnih zgradbah in podobno), opredeljenih v 1.
točki 3. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91, 19/91-I, 21/94 in 23/96);

– z družino prebiva v stavbah, zgrajenih za nastanitev
posameznikov, opredeljenih v 2. točki 3. člena stanovanj-
skega zakona;

– sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih
stavbah, vendar brez statusa najemnika, podnajemnika ali
uporabnika stanovanja.

udeleženec razpisa stanuje v samskem domu
Točkuje se, če ima udeleženec razpisa sklenjeno po-

godbo o najemu prostora, zgrajenega za nastanitev posa-
meznika.

udeleženec razpisa, ki je podnajemnik
Točkuje se, če ima udeleženec razpisa dokazila o pla-

čevanju podnajemnine ali najemnine kot za profitno stano-
vanje.

udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih
Točkuje se, če udeleženec razpisa razpolaga z dokazi-

lom, da stanuje pri starših ali sorodnikih (potrdilo o stalnem
prebivališču ali gospodinjski skupnosti).

2. Kvaliteta bivanja

bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali ba-
raki

Točkuje se, če udeleženec razpisa:
– biva v stanovanju, ki ne dosega minimalnih standar-

dov opremljenosti, ovrednoteno z največ 110 točkami;
– ki biva v objektu, predvidenem za rušenje ali potreb-

nim celovite rekonstrukcije.

3. Stanovanjska površina
Pri točkovanju se upoštevajo podatki o površini stano-

vanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe
ali zapisnika o točkovanju stanovanja.

4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posa-
meznih delov oziroma souporaba posameznih delov stano-
vanja

stanovanje brez kuhinje
stanovanje brez sanitarnih prostorov

Točkuje se udeleženca razpisa, ki je brez kuhinje oziro-
ma brez WC in kopalnice v stanovanju oziroma ima WC izven
stanovanja.

stanovanje s souporabo kuhinje
stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov

Točkuje se le v primeru, ko uporabniki stanovanja niso
družinski člani.

5. Funkcionalnost stanovanja

stanovanje z grajenimi ovirami
Točkuje se, če je udeleženec razpisa oziroma njegov

družinski član trajno vezan na uporabo invalidskega vozička.

stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča
Točkuje se le v primeru, če je vhod neposredno v

bivalne prostore.

K 5. členu

Število ožjih družinskih članov
Točkuje se nosečnost, izkazana s potrdilom zdravnika.

družina z družinskim članom iz 6. člena stanovanjske-
ga zakona, starim nad 65 let

Točkuje se, če udeleženca razpisa veže dolžnost pre-
življanja ožjega družinskega člana, starega nad 65 let.

K 6. členu:

Ločeno življenje

Točkuje se le v primeru, če je iz odločbe o oddaji v
rejništvo, v drugo družino ali zavod razvidno, da so razlog
oddaje neprimerne stanovanjske razmere.

Roditelj, ki sam preživlja mladoletnega otroka

Točkuje se v primeru, da roditelj sam preživlja otroka,
kar dokazuje z rojstnim listom oziroma s potrdilom, da je
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preživnina neizterljiva. Takšno tolmačenje je skladno z od-
ločbo ustavnega sodišča št. 1967, objavljeno v Uradnem
listu RS. št.45/98.

K 7. členu

Zdravstvene razmere

trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami

Določilo velja v primerih, če gre za obolenja, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami oziroma obolenja, na
katera slabe stanovanjske razmere neugodno vplivajo.

Točke za več družinskih članov, pri katerih je ugotovlje-
no trajno obolenje, pogojeno s slabimi stanovanjskimi raz-
merami, se seštevajo.

K 8. členu:

Mlada družina
Kot starost 35 let se šteje 35 let, dopolnjenih v letu

razpisa. Kot mlada družina se upoštevajo vse družinske
oblike (tudi družina le z enim roditeljem).

Invalidnost
Invalidnost se točkuje, kolikor ni zagotovljeno institu-

cionalno varstvo:
– družini, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težje ali

težko duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po pri-
stojni komisiji (izvid in mnenje specialistične pediatrične služ-
be oziroma odločbo po pravilniku o razvrščanju in razvidu
otrok in mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 18/77).

– družini, katere prosilec ali odrasli družinski član je
invalid (odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje oziroma zavoda za zaposlo-
vanje);

– družini, katere odrasli družinski član ima podaljšano
roditeljsko pravico (odločba sodišča).

K 9. členu:
Občina lahko v razpisu glede na lokalne posebnosti

določi kot dodatno prednost čakalno dobo prosilca na sta-
novanje v tej občini.

2520. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za
izgradnjo nove Waldorfske šole Ljubljana

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) minister za šolstvo in šport izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove za izgradnjo nove

Waldorfske šole Ljubljana

Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove za izgradnjo
nove Waldorfske šole Ljubljana, s katerim je Društvo prijate-
ljev Waldorfske šole, Ljubljana, Rodičeva 2; vpisano v regi-
ster Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije pod

št. 912, ki ga zastopa predsednica društva Mojca Klander,
stanujoča v Ljubljani, Karlovška 19; ustanovilo Ustanovo za
izgradnjo nove Waldorfske šole Ljubljana, s sedežem v Ljub-
ljani, Rodičeva 2, z namenom zagotoviti materialna sredstva
in izgradnjo novega objekta Waldorfske šole Ljubljana, s
katero upravlja petčlanska uprava v sestavi: Monika Cvirn,
Ljubljana, Draveljska 16; Miha Derganc, Ljubljana, Bajtova
2; Stanislav Droljc, Ljubljana-Šmartno, Šmartno 65; Norbert
Ferengja, Ljubljana, Mačkov kot 13; Branka Strmole Uk-
mar, Ljubljana, Oražnova 3; o čemur je notarka Nevenka
Tory, Ljubljana, Beethovnova 12; 7. maja 1999 izdala no-
tarsko listino pod opr. št. SV-541/99.

Št. 028-25/99-2
Ljubljana, dne 13. junija 1999.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

2521. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Štefana
Galiča – Štefan Galič Alapítvány

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) minister za šolstvo in šport izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove Štefana Galiča –

Štefan Galič Alapítvány

Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove Štefana Gali-
ča – Štefan Galič Alapítvány, s katerim so soustanovitelji
Alenka Kekec Galič, Lendava, Trg ljudske pravice 8; Anton
Balažek, Lendava, Kolodvorska 22/b; Jožef Kocon, Lenda-
va, Naselje prekmurske brigade 29; Franc Gerič, Lendava,
Lendavske gorice 427/b; Lajos Bence, Lendava, Kranjčeva
8; Gustav Fodor, Lendava, Trimlini 56/a in Albert Halasz,
Lendava, Kovačeva 10; ustanovili Ustanovo Štefana Galiča
– Štefan Galič Alapítvány, s sedežem v Lendavi, Partizanska
98; z namenom moralno in denarno podpirati izobraževanje
in usposabljanje študentov in perspektivnih kadrov z območ-
ja Občine Lendava, s katero upravlja sedemčlanska uprava v
sestavi: Alenka Kekec Galič, Lendava, Trg ljudske pravice
8; Anton Balažek, Lendava, Kolodvorska 22/b; Jožef Ko-
con, Lendava, Naselje prekmurske brigade 29; Franc Ge-
rič, Lendava, Lendavske gorice 427/b; Lajos Bence, Len-
dava, Kranjčeva 8; Gustav Fodor, Lendava, Trimlini 56/a in
Albert Halasz, Lendava, Kovačeva 10; o čemur je notarka
Marija Zag-Gyöfi, Lendava, Trg ljudske pravice 5; dne 15.
marca 1999 izdala notarsko listino pod opr. št. SV – 91/99.

Št. 028-23/99-2
Ljubljana, dne 13. junija 1999.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport
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Slovenije in 3. člena poslovnika o organizaciji in delu Zdru-
ženja za tisk in medije je Upravni odbor Združenja za tisk in
medije na 1. seji dne 21. 6. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja
blaga in remitende (kalo, razbitje in okvara

nosilcev besede, slike, zvoka)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina obi-

čajnega odpisa, primanjkljaja blaga (kalo, razbitje in okvara
nosilcev besede, slike zvoka), ki se šteje za normalnega ter
zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega
subjekta.

Primanjkljaj blaga šteje za jemanje blaga za neposlovne
namene, razen primanjkljaja in uničenja iz naslova kala,
razbitja in okvare blaga, ki nastanejo zaradi manipulacije z
blagom v času prevoza in skladiščenja pri gospodarskih
subjektih časopisnozaložniške in založniške dejavnosti.

Za remitendo štejejo neprodani izvodi založnika.

2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodar-

ske subjekte, ki opravljajo grafično, časopisnoinformativno
in založniško dejavnost na pridobiten način in so po stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti registrirani v:

D 22.11 izdajanje knjig,
D 22.12 izdajanje časopisov,
D 22.13 izdajanje revij in periodike,
D 22.14 izdajanje posnetih zvočnih zapisov,
D 22.15 drugo založništvo,
D 22.3 razmnoževanje posnetih zvočnih zapisov,
D 92.1 filmska in videodejavnost.
Določbe tega pravilnika veljajo tudi za uvoznike nosil-

cev besede, slike, zvoka.

3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zara-

di lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se
kaže na teži, obsegu ali površini blaga.

Remitenda so neprodani izvodi tiskanih publikacij, kn-
jig, časopisov in revij ter drugih oblik objavljanja uredniško
oblikovanih programskih vsebin, ki so dostopne javnosti.

Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri
manipulaciji z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika,
ipd.).

Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi
kemičnih ali fizikalnih vplivov in ima za posledico spremembo
kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.

4. člen
Kalo, razbitje ali okvara blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga

pri prevozu in skladiščenju blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
Remitenda se ugotavlja iz dokumentacije kot razlika

med natisnjenimi in dejansko prodanimi izvodi.

BANKA SLOVENIJE
2522. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se

zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije

Na podlagi 80. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se

zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije

1
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za

storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št.
23/91-I, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94, 5/94, 73/94, 27/98,
76/98 in 27/99) se v četrtem poglavju 1. točke vsebina
tarifnih številk 24 in 25 spremeni tako, da se glasi:

»24. Izdajanje dovoljenj: SIT

– dovoljenje za opravljanje bančnih storitev      340.000
– dovoljenje za opravljanje drugih finančnih
– storitev     170.000
– dovoljenje za pridobitev kvalificiranega
– deleža       85.000
– dovoljenje za opravljanje funkcije
– člana uprave banke     85.000
– dovoljenje za združitev         340.000
– dovoljenje za ustanovitev podružnice
– v tujini      170.000
– dovoljenje za ustanovitev podružnice
– tuje banke v Republiki Sloveniji   170.000
– dovoljenje za ustanovitev predstavništva
– tuje banke     85.000

Znesek velja v vseh primerih, tudi v primeru zavrnitve
dovoljenja in se plača vnaprej, po posebnem pravilniku, ki
ga izda guverner Banke Slovenije.«

»25. Pavšalno nadomestilo stroškov postopka po skle-
pu o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora in pavšalnih
stroških nadzora:

– vrednost ure dela inšpektorja        5.000 SIT«

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 30. junija1999

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2523. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa,
primanjkljaja blaga in remitende (kalo, razbitje
in okvara nosilcev besede, slike, zvoka)

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena in drugega odstavka
5. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
4/99 in 45/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice
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O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvez-
no sestavi zapisnik.

5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razbitje in okvara) do

maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za
odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi
maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in
plačuje davek na dodano vrednost.

Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in
uničenje blaga (kalo, razbitje in okvara), v svojih poslovnih
knjigah (odpis blaga).

Od vrednosti remitendnih izvodov tiskanih publikacij iz
4. člena tega pravilnika se DDV ne obračunava.

II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA

6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in

strokovnem ravnanju z blagom, se kot normalen odpis blaga
(kalo, razsip, razbitje in okvara) šteje odpis blaga, izračunan
ali od nabavne vrednosti v določeni obračunski dobi proda-
nega blaga ali od proizvedenih količin blaga po naslednjih
kriterijih in v naslednjih stopnjah:

1. Poškodbe zaradi manipulacij blaga v skladišču za-
ložnika, komisionarja ali konsignaterja v stopnji 2%,

2. Šteje se, da promet ni bil opravljen, če kupec v
dogovorjenem roku vrne prodajalcu neprodano število tiska-
nih publikacij, knjig, časopisov in revij ali jih zaradi zastaral-
nega roka ni mogel prodati:

– kot najkasnejši zastaralni rok za tiskane publikacije,
časopise in revije se šteje izid naslednje številke publikacije,
časopisa ali revije,

– kot zastaralni rok knjig in drugih nosilcev besede,
slike in zvoka se šteje 3 leta od dobave (račun tiskarja), pri
čemer se lahko po enem letu po nabavi zmanjša nabavna
vrednost za 25%, po dveh letih še za 25% (kar skupno
znese za prvi dve leti 50% nabavne vrednosti) in po treh letih
še nadaljnjih 50% (kar skupno znese za tri leta skupaj 100%
odpis nabavne vrednosti),

– kot zastaralni rok učbenika se šteje manj kot 3 leta v
primeru, da je učbenik potreben prenove v minimalnem
obsegu 30% učbenika oziroma ko učbeniku poteče regi-
stracija.

3. Kot normalen odpis blaga se štejejo tudi dolžnostni
izvodi, predpisani s posebnimi zakoni ter pravilniki (kot npr.
pravilnik o sofinanciranju avtorskih honorarjev, zakon o ob-
veznem izvodu tiska,…).

4. Za razumno količino brezplačnih poslovnih vzorcev
iz 5. člena zakona o DDV se šteje maksimalna vrednost 2%
celotne naklade pod pogojem, da so dani v taki obliki, da ni
možna njihova nadaljnja prodaja.

5. Za razumno količino brezplačnih poslovnih vzorcev
iz 5. člena zakona o DDV se pri izvirni slovenski in prevodni
literaturi ter pri ostalih nosilcih besede, slike, zvoka v nakladi
do 1000 izvodov šteje maksimalna količina 60 izvodov ozi-
roma vrednost 2% celotne naklade pod pogojem, da so dani
v taki obliki, da ni možna njihova nadaljnja prodaja.

6. Šteje se, da promet ni bil opravljen, če založnik ali
uvoznik remitendne izvode zaradi zastaralnega roka nameni
za uničenje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Predsednica
Upravnega odbora

Združenja za tisk in medije
mag. Rina Klinar l. r.

2524. Pravilnik o stopnjah primanjkljaja, ki je
neločljivo povezan s procesom izdelave in
predelave ter normalnega odpisa blaga kot
posledico poškodb in okvar na nosilcih besed

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 2. In 3. točke
14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 4/99 in 45/99), 31. člena
statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 3. člena poslov-
nika o organizaciji in delu Združenja za tisk in medije je
Upravni odbor Združenja za tisk in medije na 1. seji dne 21.
6. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o stopnjah primanjkljaja, ki je neločljivo povezan

s procesom izdelave in predelave ter
normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb

in okvar na nosilcih besed

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina pri-

manjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in
predelave blaga (v nadaljevanju: tehnološki dodatek), ter
odpisa zaradi poškodbe in okvare nosilcev besede, ki se
šteje za normalnega, ter zato predstavlja redni strošek po-
slovanja gospodarskega subjekta.

Primanjkljaj blaga se šteje za jemanje blaga za nepo-
slovne namene, razen primanjkljaja, ki je neločljivo povezan
s procesom izdelave in predelave ter uničenja iz naslova
poškodb in okvar, ki nastanejo zaradi manipulacije z blagom
v času transporta in skladiščenja pri gospodarskih subjektih
dejavnosti Tiskarstvo (CTD -DE/22.2)

2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodar-

ske subjekte, ki opravljajo grafično, dejavnost na pridobiten
način in je to dejavnost mogoče opredeliti z naslednjimi
šiframi dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti: DE
22.21, 22.22, 22.23, 22.24 in 22.25.

3. člen
Pimanjkljaj kot tehnološki dodatek, ki je neločljivo po-

vezan s procesom izdelave in predelave je izguba, ki nasta-
ne kot posledica izvajanja faz priprave in procesa posamez-
nih tehnoloških postopkov pri nastajanju grafičnega izdelka
oziroma storitve.
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Poškodba ali okvara je izguba ali uničenje blaga, ki
nastane pri manipulaciji s polizdelki in materialom (papir,
karton, film, plošče…) med transportom in skladiščenjem.

4. člen
Tehnološki dodatek poškodba in okvara blaga, ki je

neločljivo povezan s procesom izdelave, predelave skla-
diščenja in transporta se ugotavlja:

– na osnovi izdelane tehnološke obdelave naročila in
tehnične dokumentacije,

– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga
pri prevozu in skladiščenju blaga,

– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvez-

no sestavi zapisnik.

5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja (tehnološki dodatek,

poškodba in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta
pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na
dodano vrednost.

Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi
maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in
plačuje davek na dodano vrednost.

Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in
uničenje blaga (izmet poškodba in okvara), v svojih poslov-
nih knjigah (odpis blaga).

II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA

6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in

strokovnem ravnanju z blagom, se kot normalen odpis blaga
(primanjkljaj, poškodba in okvara) šteje odpis blaga, izraču-
nan od nabavne vrednosti v določeni obračunski dobi pro-
danega blaga po naslednjih stopnjah oziroma na naslednji
način:

Priloga; tabela stopnje primanjkljaja zaradi tehnoloških
dodatkov, poškodb in okvar na materialu, polizdelkh in iz-
delkih.

Stopnje odpisa reprodukcijskega materiala in gotovih
izdelkov za dejavnost DE/22. 2 – tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve.

Stopnje primanjkljaja zaradi tehnoloških dodatkov na materialih, polizdelkih in izdelkih
Zap. Vrsta izdelka Šifra NIP Tiskarska Osnovna enota tiska (tekoči metri, komadi, pole, cilindrski obrati)
št. tehnika

od od od od od od od od od od od od
1.000 1.001 3.001 7.501 15.001 30.001 50.001 100.001 150.001 250.001 500.001 1.000.001

do do do do do do do do do do do
3.000 7.500 15.000 30.000 50.000 100.000 150.000 250.000 500.000 1.000.000

Dodatek v %

1. Knjiga in brošura 22.11.10 Zvitek 160 150 145 65 35 27 24 23 22 21 21 21
22.11.20 Pola 100 45 35 20 15 10 10 10 10 10 10 10

2. Časopisi, revije, 22.12.10 Zvitek 160 150 145 75 45 30 25 23 22 21 21 21
reklamne tiskovine 22.13.10

22.22.12 Pola 80 40 30 20 10 10 10 10 10 10 10 10

3. Vrednostne tiskovine 22.22.11 Zvitek 150 125 100 75 45 30 25 20 15 12 12 12
Pola 200 150 75 50 30 25 25 25 25 25 25 25

4. Etikete, samolepilne 21.25.12 Zvitek 50 30 25 25 20 20 20 18 18 16 16 16
in ostale Pola 70 40 25 20 15 10 6 6 6 6 6 6

5. Embalaža iz papirja, 21.21.13 Zvitek 90 90 90 50 50 50 50 30 30 20 16 16
kartona in polimerov 21.21.14 Pola 80 30 20 15 10 10 6 5 4 4 4 4

6. Neskončni in ostali 22.22.13 Zvitek 150 125 100 75 45 30 25 20 15 12 12 12
obrazci Pola 54 18 8 6 4 3 3 3 3 3 3 3

7. Mailing  tiskovine 22.22.13 Zvitek 200 150 125 100 75 50 45 40 35 30 25 20
Pola 100 70 50 40 30 25 20 20 20 20 20 20

8. Litografija in tiskovne 22.24.20 Zvitek 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
forme Pola 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

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

nem listu Republike Slovenije.

Predsednica
Upravnega odbora

Združenja za tisk in medije
mag. Rina Klinar l. r.
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2525. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga
(kalo, razsip, razbitje, okvara)

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vred-
nost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilni-
ka o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 4/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice
Slovenije in 6. člena pravil Gospodarske zbornice Slovenije
– Združenja za trgovino, je Upravni odbor Združenja za
trgovino na seji z dne 29. 6. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga

(kalo, razsip, razbitje, okvara)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in

uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare
blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom
in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti trgovine na debe-
lo in trgovine na drobno.

Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem od-
stavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene
po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo
dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obraču-
na in ne plačuje davka na dodano vrednost.

2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki

opravljajo trgovinsko dejavnost na pridobiten način in so
registrirane za to dejavnost po naslednjih šifrah standardne
klasifikacije dejavnosti:

G – Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov širo-
ke porabe

50 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil;
trgovina na drobno z motornimi gorivi;

50.1 – trgovina z motornimi vozili;
50.3 – trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila;
50.4 – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih ko-

les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50.5 – trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motor-

nimi vozili;
51.1 – posredništvo;
51.2 – trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in

živimi živalmi;
51.3 – trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi

izdelki;
51.4 – trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
51.5 – trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,

ostanki in odpadki;
51.6 – trgovina na debelo s stroji, napravami, pribo-

rom;
51.7 – druga trgovina na debelo;
52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; po-

pravila izdelkov široke porabe;

52.1 – trgovina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah;

52.2 – trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah;

52.3 – trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;

52.4 – trgovina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah;

52.5 – trgovina na drobno z rabljenim blagom;

52.6 – trgovina na drobno zunaj prodajaln.

3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zara-

di lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se
kaže na teži, obsegu ali površini blaga.

Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri rav-
nanju (manipulaciji) z blagom v tekočem stanju (olje, kis,
pijače ipd.) ali v sipkem stanju (moka, sladkor, sol, cement,
semena ipd.).

Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri
ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, porcelan,
keramika ipd.).

Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi
kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico
spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih
lastnosti blaga.

4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga

pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga;
– pri/z izrednim popisom blaga v prodajalni oziroma v

skladišču,
– pri/z rednim letnim popisom blaga v prodajalni oziro-

ma v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvez-

no sestavi zapisnik.

5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in ok-

vara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje
za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi
maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in
plačuje davek na dodano vrednost.

Trgovci evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje bla-
ga (kalo, razsip, razbitje in okvara), v svojih poslovnih knji-
gah (odpis blaga).

II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA

6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in

strokovnem ravnanju z blagom, se v trgovini na debelo in v
trgovini na drobno šteje kot običajen odpis blaga (kalo,
razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan od nabav-
ne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem
obdobju po naslednjih stopnjah:



Stran 6740 / Št. 53 / 2. 7. 1999 Uradni list Republike Slovenije

Maksimalna stopnja

TRGOVINA NA DEBELO v %

A) Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo:

1. obstojne vrste sadja in zelenjave: jabolka, krompir, nedozorele zimske hruške, kutina, pesa, korenje,
zelena, koleraba, čebula, pomaranče, limone, grenivke ipd. 4,00

2. občutljive in pokvarljive vrste sadja in zelenjave: marelice, breskve, kaki, slive, letne in jesenske hruške,
grozdje, lubenice, melone, vse vrste zelenjave (razen korenovk in gomoljčnic) ipd. 6,00

3. hitro pokvarljive vrste: vse vrste jagodičevja, smokve, češnje ipd. 8,00

B) Trgovina na debelo z živili:

1. mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca ter izdelki rastlinskega izvora (sojin sir, sojini namazi…), ki imajo
podobne lastnosti kot mesni in mlečni izdelki (razen konzerviranih izdelkov) 2,00

2. žitarice (pšenica, ječmen, koruza…) in izdelki iz žitaric 0,50

3. ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in zmrznjeni) 5,00

4. živilski izdelki v stekleni embalaži 0,50

5. ostali živilski izdelki (tudi v konzervah) 0,30

C) Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

–  drugi izdelki široke porabe 0,30

D) Embalaža

– steklena 1,00

– ostala 0,50

E) Trgovina na debelo z gradbenimi, tehničnimi, kemičnimi, keramičnimi izdelki, kurivom, nafto in plinom:

1. gradbeni, sanitarni, instalacijski material:

– lomljivi izdelki (opeka, strešniki, keramični, gradbeni material, ploščice in druga gradbena sanitarna
keramika, betonski izdelki, steklo, siporex), 2,50

– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno, lepila, malta, perlit), 1,00

– ostali gradbeni izdelki (železo, izolacijski material za hidro-termo in zvočno izolacijo, les) 1,00

2. barve, laki, lepila, kemični izdelki, plastika in plastični izdelki, keramični, stekleni in porcelanasti izdelki
za gospodinjstvo 1,00

3. ostali tehnični izdelki (guma…) 1,00

4. kurivo:

– rjavi premog in briketi 3,00

– lignit 4,00

– drva 0,50

5. nafta in naftni derivati 1,00

6. utekočinjen naftni plin 4,00

7. naravni (zemeljski) plin 1,00

8. tehnični plini 6,00

F) Trgovina na debelo s cvetjem in semeni:

– rezano cvetje, zelenje 15,00

– lončnice, sadike ipd. 10,00

– suho cvetje 3,00

– semena, krmila, žita 1,00

G) Trgovina na debelo s tekstilom (tkanine, konfekcija, perilo) 1,00

– TRGOVINA NA DROBNO

A) Trgovina na drobno z živilskimi izdelki:

1.  sadje in zelenjava – dnevna dostava 4,00

–  sadje in zelenjava – brez dnevne dostave 6,00

2. žitarice (pšenica, ječmen, koruza…) 0,50

– izdelki iz žitaric (moka, kruh, pecivo, slaščice…) 1,00
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3. meso, mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca ter izdelki rastlinskega izvora (sojin sir, sojini namazi…), ki imajo
podobne lastnosti kot mesni in mlečni izdelki 2,00

4. ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in zmrznjeni) razen embaliranih 3,00

5. ostali embalirani živilski izdelki 0,50

B) Trgovina na drobno z drugimi izdelki široke porabe

–  drugi izdelki široke porabe 1,00

C) Trgovina na drobno z gradbenimi, tehničnimi, kemičnimi, keramičnimi izdelki, kurivom, nafto in plinom:

1. gradbeni, sanitarni, instalacijski material

– lomljivi izdelki (opeka, strešniki, keramični, gradbeni material, ploščice in druga gradbena sanitarna
keramika, betonski izdelki, steklo, siporex ipd.) 2,50

– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno, lepila, malta, perlit ipd.) 1,00

– ostali gradbeni izdelki (železo, izolacijski material za hidro-termo in zvočno izolacijo, les ipd.) 1,00

2. barve, laki, lepila, kemični izdelki, plastika in plastični izdelki, keramični, steklenimi in porcelanski izdelki
za gospodinjstvo 1,00

3. ostali tehnični izdelki 1,00

4. kurivo

– rjavi premog in briketi 3,00

– lignit 4,00

– drva 0,50

5. nafta in naftni derivati 2,00

6. utekočinjen naftni plin 2,00

7. naravni (zemeljski) plin 2,00

8. tehnični plin 2,00

D) Embalaža

–  steklena 1,00

–  ostala 0,50

E) Trgovina na drobno s cvetjem in semeni

– rezano cvetje, zelenje 15,00

– lončnice, sadike 10,00

– suho cvetje 3,00

– semena, krmila, žita 1,00

F) Trgovina na drobno s tekstilom (tkanine, konfekcija, perilo) 1,00

G) Diskontne in cash & carry prodajalne (v diskontnih in cash & carry prodajalnah se uporabljajo stopnje,
ki so določene za prodajo v trgovini na debelo).

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga, ki ga je sprejel
Upravni odbor Združenja za trgovino na seji z dne 4. 4. 1996.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1999
dalje.

mag. Jože Kovač l. r.
Predsednik

Združenja za trgovino
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OBČINE

BOHINJ

2526. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
priznanjih Občine Bohinj

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine Bohinj (Uradni
vestnik Občine Bohinj, št. 3/99) je Občinski svet občine Bo-
hinj na 7. seji dne 7. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

priznanjih Občine Bohinj

1. člen
V odloku o priznanjih Občine Bohinj (Uradni list RS, št.

53/96 in 32/97) se v 3. členu doda nova peta alinea, ki glasi:
“– častni znak Občine Bohinj.”

2. člen
V 9. členu se črta drugi odstavek.

3. člen
Za 10. členom se doda novo IV/1 poglavje z naslovom

“ČASTNI ZNAK OBČINE BOHINJ”. Doda se nov 10.a in 10.b
člen, ki glasita:

“10.a člen
Častni znak Občine Bohinj podeljuje župan posamezni-

kom, skupinam občanov, društvom za posebne dosežke in
uspehe na vseh področjih družbenega življenja ter uglednim
gostom in delegacijam.

10.b člen
Častni znak Občine Bohinj je barvni reliefni odtis grba

Občine Bohinj dimenzije 44 x 56 x 3 mm izdelan iz kovine, ki
je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi kovinska
ploščica z vgraviranim napisom: ”Častni znak Občine Bohinj”,
ime in priimek prejemnika in datum podelitve.”

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo  veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-00-18/99
Bohinj, dne 7. junija 1999.

Župan
Občine Bohinj

Franc Kramar, univ. dipl. inž. l. r.

CELJE

2527. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne
občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnut-

ka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudi-
nja, ki ga je izdelal RC - Planiranje (št. proj. 321/99) in je v
skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dol-
goročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do
2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega
družbenega plana občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in
Uradni list RS, št. 48/90).

II
Osnutek opredeljuje dopolnilno poslovno stanovanjsko

gradnjo med avtocesto in Skaletovo ulico na Hudinji.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidal-

nega načrta Zgornja Hudinja se začne osmi dan od objave
sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Hudinja in v
prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgrad-
njo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnje-
ni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrni-
tve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne
obravnave bo obveščena Mestna četrt Hudinja naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pri-

stojni organ mestne četrti posreduje pripombe in svoja stališča
županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripom-
be in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se
pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne
občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-219/98
Celje, dne 15. junija 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2528. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za
rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne
občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za

rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnut-

ka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III.
etapa, ki ga je pod številko 315/99 izdelal Razvojni Center –
Planiranje Celje, d.o.o. in je v skladu s prostorskimi sestavina-
mi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91,
54/94) in srednjeročnega družbenega plana občine Celje
(Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
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II
Osnutek se nanaša na rekonstrukcijo Mariborske ceste

od križišča s Kidričevo cesto, izvennivojsko križanje s podvo-
zom pod Savinjsko železniško progo do križišča z Levstikovo
ulico v Celju.

III
Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta se začne

peti dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu
mestnih četrti Gaberje in Center in v prostorih Mestne občine
Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo
vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizi-
rana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in
izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bosta ob-
veščeni mestni četrti Gaberje in Center.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pri-

stojni organ mestne četrti posreduje pripombe in svoja stališča
županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripom-
be in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se
pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne
občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-299/98
Celje, dne 28. junija 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

CERKVENJAK

2529. Razpis nadomestnih volitev enega člana
Občinskega sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni
enoti

Na podlagi 29. in 32. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Cerkvenjak

r a z p i s u j e
nadomestne volitve enega člana Občinskega

sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni enoti

1. Nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta ob-
čine Cerkvenjak se bodo izvedle v 3. volilni enoti, ki obsega
naselja: Cogetinci, Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh in Komarnica.

2. Nadomestne volitve se opravijo v nedeljo, dne 12.
septembra 1999.

3. Za dan razpisa volitev, s katerimi začno teči roki za
volilna opravila se šteje 14. julij 1999.

4. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Cerk-
venjak.

Št. 607-3/98-1
Cerkvenjak, dne 30. junija 1999.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Cerkvenjak
Vinko Lorenčič, dipl. prav. l. r.

DOLENJSKE TOPLICE

2530. Odlok o občinskem prazniku Občine Dolenjske
Toplice

Na podlagi 6. člena statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske
Toplice na seji dne 7. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o občinskem prazniku Občine Dolenjske Toplice

1. člen
S tem odlokom se določi praznik Občine Dolenjske Toplice.

2. člen
Praznik Občine Dolenjske Toplice je 22. julij.

3. člen
Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika se

priredi na sam praznik, 22. julija; v primeru, da ta datum ni
sobota, se priredi prvo soboto po 22. juliju.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 198/99
Dolenske Toplice, dne 28. junija 1999.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

HRPELJE–KOZINA

2531. Odlok o proračunu Občine Hrpelje–Kozina za
leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane so odločbe
ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96) in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje–
Kozina na 6. redni seji dne 9. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Hrpelje–Kozina za leto

1999

1. člen
Proračun Občine Hrpelje–Kozina za leto 1999 zagotavlja

sredstva za financiranje javne porabe v Občini Hrpelje–Kozina.
2. člen

Proračun Občine Hrpelje–Kozina za leto 1999 se določa
v zneskih:

Bilanca prihodkov in odhodkov

I. skupaj prihodki  498,136.281 SIT
II.skupaj odhodki  498,136.281 SIT
proračunski primankljaji (I-II)  – SIT

Predvideni prihodki, odhodki ter drugi prejemki in izdatki
proračuna Občine Hrpelje–Kozina so zajeti v bilanci prihodkov
in odhodkov ter v računu financiranja.

3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad odva-

ja najmanj 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja
mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. 1999.
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Sredstva rezervnega sklada se uporabljajo za:
1. odhodke, nastale kot posledica naravnih ali drugih ne-

sreč in drugih okoliščin (poplava, suša, požar, potres in druge
naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlin-
ski škodljivci),

2. kritje računskega primanjkljaja,
3. za zagotavljanje sredstev proračuna, kadar prihodki

pritekajo neenakomerno.
O uporabi sredstev za namene iz prve in druge točke

prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
Sredstva iz 3. točke morajo biti vrnjena v rezervni sklad do

konca leta 1999, o uporabi teh sredstev pa odloča župan.

4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja

ter prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna
ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega prora-
čuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se
ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij. Prihodki iz drugega
odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljeva-
nju sredstev iz proračuna.

5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem

besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega
proračuna le za namene in v obsegu, ki so opredeljeni v poseb-
nem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnje-
vanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati
roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni
proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že
opravljenih storitev in nabav.

Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabljajo tudi
za namene programov, ki bodo odobreni na podlagi razpisov
na državni ravni.

Namenska sredstva iz državnega proračuna se smejo po-
rabiti izključno za prejete namene.

6. člen
Če se v izteku izvrševanja proračuna ugotovi, da so po-

trebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni
bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov
ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme
drugih postavk posameznega področja proračuna. O preraz-
poreditvi odloča župan.

Prerazporejanje ni možno na:
– postavke plač – na podskupino “400 – plače in drugi

izdatki zaposlenim” in 401 – prispevki delodajalcem za social-
no varstvo”, razen med tema dvema podskupinama

– iz skupin 42 – investicijski odhodki in 43 – investicijski
transferi, razen med tema dvema skupinama.

7. člen
Odredbodajalec proračuna je župan, ki je odgovoren tudi

za izvrševanje proračuna.

8. člen
Knjigovodske listine, ki so osnova za izvrševanje proraču-

na morajo pred izplačilom iz proračuna ustrezno preveriti in
podpisati pooblaščene osebe za posamezna področja, in si-
cer: župan ali tajnik

– za področje splošnih zadev,

delavec zadolžen za področje družbenih dejavnosti:
– za področje zdravstva,
– za področje otroškega varstva,
– za področje izobraževanja,
– za področje kulture,
– za področje športa,
– za področje socialnega varstva,
– za javna dela s področja družbenih dejavnosti,

delavec zadolžen za področje za okolja in prostora:
– za področje stanovanjskih zadev,
– za področje komunalne infrastrukture,

– za področje prometno-tehnične ureditve,
– za področje vodooskrbe,
– za področje kanalizacije,
– za področje gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– za ostale investicije,
– za javna dela s področja komunale,

delavec zadolžen za gospodarstvo:
– za področje pospeševanja drobnega gospodarstva,
– za pospeševanje turizma,
– za področje kmetijstva,
– za področje krajevnih skupnosti,
– za področje civilne zaščite.

9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje pre-

malo predvidenih odhodkov. O porabi obvesti občinski svet,
– uporabi rezervnega sklada za premoščanje likvidnih te-

žav,
– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohrani-

tve realne vrednosti.
10. člen

Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opre-
me, investicijska vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo na podlagi javnega razpisa, kot to velja za uporabnike re-
publiškega proračuna.

11. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 115/99
Hrpelje–Kozina, dne 9. junija 1999.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Vojko Mahnič l. r.

JESENICE

2532. Pravilnik za vrednotenje programov športa v
Občini Jesenice

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 38/95, 19/96, 36/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet
občine Jesenice na 7. seji dne 13. 5. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini

Jesenice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Jesenice določa

pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sred-
stev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini
Jesenice.

2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posa-

mezna področja oziroma športne panoge,
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– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organi-
zacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v

športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi

pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.

3. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci

in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilni-
ka, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s
sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organiza-
cijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,

– da imajo za določene športne programe zagotovljeno
redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,

– da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih,

članstvu in plačani članarini.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

4. člen
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:
1. športna vzgoja otrok in mladine,
2. selektivni šport otrok in mladine,
3. vrhunski šport,
4. kakovostni šport,
5. športno-rekreativna dejavnost odraslih,
6. šport invalidov,
7. trenerski kader,
8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
9. informatika in založništvo,
10. priznanja športnikom in športnim delavcem,
11. športne prireditve,
12. promocijska dejavnost,
13. delovanje in programi športne zveze,
14. športni dodatek kategoriziranim športnikom,
15. obratovanje javnih športnih objektov občinskega po-

mena,
16. investicije v javne športne objekte občinskega pomena.

5. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga do 30.

novembra za naslednje leto objavi župan Občine Jesenice,
strokovna služba pri Športni zvezi Jesenice zbere, obdela in
pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložlji-
vih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotav-
lja proračun občine.

Predlog obravnava komisija za pripravo letnega programa
športa v Občini Jesenice, ki jo imenuje župan Občine Jesenice
(v nadaljevanju: komisija) in pripravi predlog letnega programa
športa. Letni program športa pa sprejme Občinski svet občine
Jesenice.

Komisijo imenjuje in razrešuje župan občine. Mandat ko-
misije je 4 leta.

Komisija je sestavljena iz petih članov v sestavi:
– en predstavnik občinske uprave,
– en predstavnik pristojnega odbora,
– trije predstavniki dejavnosti športa v občini.

6. člen
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci pro-

gramov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov
športa v občini (v nadaljevanju: pogodba). Pogodbe opredelju-
jejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sred-
stev.

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziro-
ma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti do-
kazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti občinski upravi.

Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s
pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.

7. člen
Pogoje, merila in normative za izvajanje letnega programa

športa v Občini Jesenice, sprejme pristojni odbor pri Občin-
skem svetu občine Jesenice.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
S sprejetjem tega pravilnika prenehajo veljati merila o

razmejitvi vrhunskega, tekmovalnega športa, športne rekreaci-
je in temeljne telesne vzgoje v ŠŠD, ki jih je leta 1991 sprejel
takratni Izvršni svet Skupščine občine Jesenice.

9. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po

istem postopku, kot sam pravilnik.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 621-1/99
Jesenice, dne 13. maja 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, dipl. inž. l. r.

KAMNIK

2533. Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega
člana Sveta krajevne skupnosti Črna pri
Kamniku

Na podlagi 114. in 32. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) je
Občinska volilna komisija občine Kamnik dne 10. 6. 1999
sprejela

S K L E P
o razpisu nadomestnih volitev enega člana Sveta

krajevne skupnosti Črna pri Kamniku

I
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

volilna opravila, se določi 14. 7. 1999.

II
Za dan glasovanja nadomestnih volitev se določi nedelja

19. 9. 1999.

III
Nadomestne volitve vodita in izvajata Občinska volilna

komisija občine Kamnik in Volilna komisija krajevne skupnosti
Črna pri Kamniku.

Št. 00608-0001/99
Kamnik, dne 10. junija 1999.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kamnik
Nina Kodra-Balantič, univ. dipl. prav. l. r.
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MORAVSKE TOPLICE

2534. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
Krajevno skupnost Martjanci – za naselje
Martjanci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US,
38/96 in 43/96) in izida referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka dne 6. 6. 1999 objavljamo

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno

skupnost Martjanci – za naselje Martjanci

1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Martjanci, v naselju Mart-

janci se po odločitvi krajanov naselja Martjanci na referendumu
dne 6. junija 1999 uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Samoprispevek v denarju se uvede za obdobje 5 let, in

sicer od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.

3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena

za:
– odplačilo dolga za kanalizacijo in pločnike,
– obnovitev ali izgradnjo novega vodovodnega omrežja,
– izgradnjo ograje na pokopališču in parkirišča,
– ureditev hale na igrišču,
– ureditev stranskih ulic,
– vzdrževanje poljskih cest,
– vzdrževanje obstoječih vaških objektov,
– ureditev okolice med vrtcem in nogometnim igriščem,
– sofinanciranje športnega in gasilskega društva,
– izgradnjo kabelskega TV sistema.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče v naselju Martjanci ter obrtniki in samostojni pod-
jetniki s sedežem dejavnosti v naselju Martjanci, ki nimajo
stalnega bivališča v naselju Martjanci.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v na-
slednji višini:

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskih
honorarjev in pogodbenega dela,

– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 4% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostoj-

nih podjetnikov, ki imajo sedež dejavnosti na območju naselja
Martjanci,

– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani s stalnim bivališčem v nase-

lju Martjanci, ki so na začasnem delu v tujini,
– 1.000 SIT mesečno prejemniki pokojnin iz tujine, s

stalnim bivališčem v naselju Martjanci.

5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določ-

bah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 in Uradni list RS, št. 48/96).

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadome-
stil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri
vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim
podjetnikom, bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek
Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpo-
stava Murska Sobota.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je
potrebno Krajevni skupnosti Martjanci dostaviti seznam zave-
zancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki prejemajo plačo iz tujine, plačujejo samo-
prispevek dvakrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Mart-
janci, in sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12. za
drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost Mart-
janci pošlje zavezancem položnice za plačilo.

7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v

celoti namenila za izvajanje programa iz 3. člena tega sklepa,
zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Mart-
janci št. 51900-842-078-82523, s pripisom “samoprispevek
KS Martjanci”.

8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so

začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se

obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.

10. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Martjanci.

11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sa-

moprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupno-
sti Martjanci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru obča-
nov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kon-
trolira Agencija za plačilni promet, podružnica Murska Sobota
ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad –
izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3-6/99
Ivanovci, dne  6. junija 1999.

Predsednik
 Sveta krajevne skupnosti

Martjanci
  Franc Kodila l. r.

2535. Poročilo Volilne komisije KS Martjanci o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Martjanci –
za naselje Martjanci dne 6. 6. 1999

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Martjanci o izidu glasovanja

na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Martjanci –

za naselje Martjanci dne  6. 6. 1999

1
Na območju Krajevne skupnosti Martjanci, v naselju Mart-

janci je bil na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispev-
ka, izvedenem v nedeljo dne 6. 6. 1999, ugotovljen naslednji
izid glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 445  volilcev,
– referenduma se je udeležilo 309 ali 69,44 % volilcev,
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 228 ali 51,24 %

volilcev,
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 81 ali 18,20

% volilcev.
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2
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da

je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka
na območju Krajevne skupnosti Martjanci za naselje Martjanci
za obdobje 5 let, in sicer od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.

Martjanci, dne 6. junija 1999.

Predsednica
Volilne komisije

KS Martjanci
Irena Nemeš l. r.

NOVO MESTO
2536. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto

za leto 1999

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95
– obv. razlaga, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 45. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97
– odločba US, 56/98, 1/99) in 17. člena statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96,
68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto
na predlog župana na 5. seji dne 27. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto

1999

1. člen
S proračunom Mestne občine Novo mesto za leto 1999

(v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za
financiranje primerne porabe in drugih nalog v Mestni občini
Novo mesto v letu 1999.

2. člen
Občinski proračun za leto 1999 obsega:

a) v bilanci prihodkov in odhodkov SIT
– prihodke v višini  3.777,433.000
– odhodke v višini  4.023,740.000
b) v računu financiranja
– zadolževanje v višini  265,000.000
– odplačilo kredita v višini  18,693.000

Razlika med prihodki in odhodki v znesku 246,307.000
SIT je primanjkljaj, ki bo skupaj s sredstvi, potrebnimi za odpla-
čilo kredita v znesku 18,693.000 SIT, pokrit z zadolževanjem
proračuna v višini 265,000.000 SIT.

Bilanca prihodkov in odhodkov – splošni in posebni del
ter račun financiranja – so sestavni del občinskega proračuna.

3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva rezerve

občine (stalno proračunsko rezervo).
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, ven-

dar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za

namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sreds-

tva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontaci-
je. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in
likvidnostno stanje proračuna.

6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi ter

javnim zavodom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,

– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Višina sredstev za plače, prispevke in druge osebne pre-

jemke temelji na določbah zakona o lokalni samoupavi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. razlaga,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 – odločbe US, 36/96,
20/97 – odločbe US).

Sredstva za materialne stroške in amortizacijo občinske
uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti
proračuna.

Sredstva za druge odhodke se nakazuje na podlagi fak-
tur, pogodb oziroma na podlagi pismenih zahtevkov.

7. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževal-

na dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na pod-
lagi predložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da so bili
izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno
z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

8. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegovega

dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva
prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.

9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sred-

stev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna ob-

veznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za
posamezne namene.

10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potreb-

na dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za
izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih
postavk v okviru posameznega področja proračuna.

O prenosu sredstev med nameni posameznega področja
odloča župan.

Župan je dolžan za zneske, ki presegajo višino, določeno
z zakonom o javnih naročilih, na prvi seji občinskega sveta
poročati o višini in namenu prenesenih sredstev med postavka-
mi v okviru posameznega področja.

11. člen
Za izvrševanje proračuna Mestne občine Novo mesto je

odgovoren župan.
Župan lahko pooblasti za izvrševanje proračuna podžupa-

na, tajnika ali drugega višjega upravnega delavca občinske
uprave.

12. člen
Župan lahko proporcionalno zmanjša obseg vseh sred-

stev, razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh
sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne
dotekajo v predvideni višini.

13. člen
Za razdelitev sredstev, kjer uporabniki niso natančno in

poimensko določeni, se za ta sredstva vrši poraba na podlagi
javnih razpisov. O razdelitvi sredstev podajo svoje mnenje tudi
pristojni odbori občinskega sveta.

14. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju pro-
računa ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev;

– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve
do višine 10% sredstev rezerve v posameznem primeru;
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SEŽANA
2537. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Sežana za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Seža-
na (Ur. list RS, št. 28/95, 35/95 - popr. in 55/98) je Občinski
svet občine Sežana na seji dne 22. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana

za leto 1998

1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 1998

izkazuje naslednje stanje:
– prihodki skupaj 1.105,212.607,77 SIT,
– odhodki skupaj 1.051,866.364,23 SIT.
Presežek prihodkov za leto 1998 znaša skupaj

53,346.243,54 SIT in se ga prenese v proračun leta 1999.

2. člen
Zaključni računi krajevnih skupnosti Občine Sežana za

leto 1998 izkazujejo naslednje stanje:
– prihodki skupaj 104,956.200,
– odhodki skupaj 50,442.717,
– presežke prihodkov 54,513.483.
Presežki prihodkov posameznih krajevnih skupnosti se

prenesejo v leto 1999 kot prihodki krajevnih skupnosti.

3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana izka-

zujejo po zaključnem računu proračuna za leto 1998 naslednje
stanje:

prilivi:
– prenos iz leta 1997 11,688.992,30,
– priliv leta 1998 5,900.000,
– poraba 1,954.240.
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 1998

znašajo 15,634.752,30 SIT in se prenesejo v rezervni sklad
Občine Sežana za leto 1999.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.
Župan

Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin do vrednosti, za
katero ni predpisan javni razpis;

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne
porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna.

Župan je dolžan na prvi seji poročati o višini in namenih
razporejenih sredstev tekoče proračunske rezerve, o višini kratko-
ročnega zadolževanja in o vrsti premičnin, ki se jih pridobiva
oziroma odtujuje.

15. člen
Župan lahko pooblasti višjega upravnega delavca, pristojne-

ga za finance, za odločanje:
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov

zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti;
– o porabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih

problemov proračuna;
– o dajanju soglasij k pogodbam za financiranje investicijskih

objektov, nalog investicijskega značaja in nakupa opreme.

16. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnost-

jo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so
prihodek občinskega proračuna.

17. člen
Mestna občina Novo mesto se bo v letu 1999 dolgoročno

zadolžila za naslednje prioritetne investicije: severna magistrala v
višini 100 mio SIT, Knjižnica Mirana Jarca v višini 65 mio SIT in
Osnovna šola Drska v višini 100 mio SIT.

Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžujejo le s so-
glasjem občine. O dajanju soglasij za zadolževanje javnih podjetij
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občin-
ski svet.

18. člen
Spremembe odloka o proračunu se sprejemajo na enak

način kot odlok o proračunu.

19. člen
Za vse kar ni urejeno z odlokom o proračunu Mestne občine

Novo mesto, se smiselno uporabljajo določila zakona o proračunu
Republike Slovenije.

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 015-05-9/99-1200
Novo mesto, dne 27. maja 1999.

Župan
Mestne občine

Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja
proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1999

I. Bilanca prihodkov (v 000 SIT)
Prihodki 

Prihodki iz dohodnine  2,091.482
Drugi prihodki primerne porabe  545.987
Finančna izravnava  101.029
Davki in druge dajatve  245.752
Prihodki od premoženja  354.000
Prihodki iz naslova sofinanciranja  439.183
Skupaj prihodki 3,777.433

Odhodki
Občinski upravni organi in uprava  400.199
Izobraževanje  499.160
Socialno varstvo  138.600
Predšolska vzgoja  626.487
Zdravstvo  42.855
Znanost  7.950
Kultura  457.240
Šport  128.755

Interesne dejavnosti mladih  7.200
Kmetijstvo  128.250
Turizem 27.500
Razvoj obrti in podjetništva  83.089
Komunalna dejavnost 193.430
Cestno gospodarstvo 332.000
Krajevne skupnosti 115.550
Varstvo okolja  8.000
Stavbna zemljišča  462.520
Stanovanjsko gospodarstvo  47.436
Urejanje prostora  68.600
Varstvo pred narav. in drugimi nesrečami     157.085
Druge javne potrebe  15.927
Plačila obresti  32.500
Oblikovanje rezerv  27.000
Pokrivanje primanjkljaja iz preteklega leta  16.407
Skupaj odhodki 4,023.740

Razlika (prihodki–odhodki) –246.307

II. Račun financiranja (v 000 SIT)

Zadolževanje  265.000
Odplačilo kredita  18.693

Razlika (zadolževanje–odplačilo kredita)  +246.307
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2538. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani

Na podlagi 37. 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, 57/93 in 44/97) in na
podlagi 30. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
28/95, 35/95 - popr. in 55/98) župan občine Sežana izdaja

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu UP

20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani

1. člen
Župan Občine Sežana odreja javno razgrnitev osnutka

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani, ki je v skladu s
prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Sežana
za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list SRS, št. 14/88)
usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega
plana SRS 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989
(Uradne objave, št. 37/89), 1992 (Uradne objave, št. 5/92),
1995 (Uradni list RS, št. 54/95) in 1997 (Uradni list RS, št.
63/97) ter srednjeročnega plana za obdobje 1986 – 1990
(Uradni list SRS, št. 14/88) dopolnjen 1989 (Uradne objave,
št. 37/89), 1992 (Uradne objave, št. 5/92), 1993 (Uradne
objave, št. 18/93), 1995 (Uradni list RS, št. 54/95) in 1997
(Uradni list RS, št. 63/97) in urbanistično zasnovo mesta Seža-
na (Uradne objave, št. 10/93).

2. člen
Javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopol-

nitvah odloka o ureditvenem načrtu se prične naslednji dan po
objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja
30 dni.

Osnutek odloka o ureditvenem načrtu bo javno razgrnjen
v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana in v
prostorih KS Sežana, Srebrničeva 1, Sežana; v delovnem času
občinskih upravnih organov.

3. člen
V času javne razgrnitve bo opravljena javna obravnava

osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o uredi-
tvenem načrtu. O kraju in času javne obravnave bodo občani
obveščeni naknadno na krajevno običajen način.

4. člen
Pisne pripombe na javno razgrnjen osnutek lahko podajo

občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani, oziroma
prizadeti.

Pripombe se posredujejo na Občino Sežana, pristojni
službi za urejanje prostora, ali vpišejo v knjigo pripomb na kraju
javne razgrnitve.

Rok za pripombe na razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan
javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 352-62/99
Sežana, dne 27. maja 1999.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

S K L E P

1
Ugotovi se, da zemljišče s parc. št. 6094/7 v izmeri

88 m2 k.o. Sežana ne služi več kot zemljišče v splošni rabi.

2
Zemljišče se odpiše iz seznama javnega dobra za k.o.

Sežana in pripiše k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena
lastninska pravica Občine Sežana.

3
Predlog za spremembo v zemljiški knjigi pripravi in podpi-

še župan.
4

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št.  466-43/97
Sežana, dne 27. maja 1999.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

2540. Sklep o prenehanju služenja zemljišča v splošni
rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 28/95, 35/95 - popr. in 55/98) je Občinski svet
občine Sežana na seji dne 22. aprila 1999 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ugotovi se, da parcela št. 2498/16 vpisana kot splošno

ljudsko premoženje v splošni rabi, za k. o. Lokev v izmeri
84 m2 , ne služi več kot zemljišče v splošni rabi.

2
Parcela se odpiše iz seznama javnega dobra za k.o. Lokev

in pripiše k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska
pravica Občine Sežana.

Krajevna skupnost Lokev je podala pozitivno soglasje za
izločitev in kasnejšo prodajo.

3
Predlog za spremembo v zemljiški knjigi pripravi in podpi-

še župan.
4

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št.  46303-1/97
Sežana, dne 22. aprila 1999.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

2541. Sklep o financiranju političnih strank

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 62/94) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 28/95, 35/95 - popr. in 55/98) je Občinski svet
občine Sežana na seji dne 27. maja 1999 sprejel

S K L E P
1

Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine

2539. Sklep o prenehanju služenja zemljišča v splošni
rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 28/95, 35/95 - popr. in 55/98) je Občinski svet
občine Sežana na seji dne 27. 5. 1999 sprejel naslednji
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Sežana, mesečno v višini 30 tolarjev za vsak dobljen glas na
volitvah za občinski svet.

2
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

občinskega sveta št. 22/A-1/95 z dne 6. 9. 1995.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu.

Št.  40505-1/99
Sežana, dne 27. maja 1999.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

ZREČE

2542.  Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Resnik

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 34. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.
15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) ter odločitve krajanov KS Re-
snik na referendumu dne 13. junija 1999, je Svet krajevne
skupnosti Resnik na seji dne 13. junija 1999 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Resnik

1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov v Krajevni

skupnosti Resnik na referendumu dne  13. junija 1999, se
uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od
1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.

2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za

sofinanciranje naslednjega programa:
1. obnova šole v Resniku,
2. obnova krajevnih cest,
3. ureditev športnega igrišča,
4. ureditev elektrike,
5. javna razsvetljava,
6. asfaltiranje ceste Skomarje-Resnik,
7. popravilo ceste Vidmar-Filčenk,
8. izgradnja ceste Spodnji Jereb-Brdnik.

3. člen
 Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče na območju Krajevne skupnosti Resnik. Zavezanci
bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji višini:

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade in
od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbenega
dela,

– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetni-
kov,

– 2% od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov
družb, ki si ne izplačujejo plače,

– 1% od neto pokojnin,
– 2% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji

delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na
območju Krajevne skupnosti Resnik.

4. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu

zakona o samoprispevku.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti občani,

ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega odstavka,
katerim je znesek obračunanega samoprispevka višji od obra-
čunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer nad višino
obračunane oziroma odmerjene dohodnine.

5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadome-
stil in pokojnin pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval
samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konji-
ce. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je
potrebno Krajevni skupnosti Resnik dostaviti seznam zavezan-
cev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samoprispe-
vek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Resnik, in
sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zave-
zancem položnice za plačilo.

6. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na

posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Resnik številka
50700-842-144-82149.

Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s sa-
moprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skup-
nosti Resnik, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o
višini zbranih in porabljenih sredstev.

7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samopris-

pevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po
predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov. Izterjavo
bo opravil Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1999 dalje.

Št. 006-03-01/99
Resnik, dne 13. junija 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Resnik
Ivan Kovše l. r.
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Popravek

V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Krka, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
38-1907/99 z dne 21. 5. 1999 (Ivančna Gorica) se v 6. členu
št. žiro računa pravilno glasi: 50130-842-039-0082079.

Predsednik
Krajevne skupnosti Krka

Jože Smolič l. r.

– Popravek statuta Občine Kočevje
Popravek

V statutu Občine Kočevje, objavljenim v Uradnem listu
RS, št. 23-2565/99 z dne 8. 4. 1999, se drugi odstavek 53.
člena pravilno glasi:

“Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž.
grad. l. r.

– Popravek pravilnika o plačah občinskihfunkcionarjev in nagradah članov delovnih telesobčinskega sveta ter članov drugih občinskih

Popravek

V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občin-
skih organov ter o povračilih stroškov, objavljenem v RS, št.
28-1390/99 z dne 22. 4. 1999, so v drugem odstavku 3.
člena popravki:

namesto besede “izhodiščne” je pravilno “osnovne”,
na koncu stavka pa se dodajo izpuščene besede: “ter

dodatek za delovno obremenjenost v skladu z zakonom”.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

– Popravek sklepa o razpisu referenduma zauvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevnoskupnost Moravske Toplice
Popravek

V sklepu o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 37-1831/99 z dne 18. 5. 1999, se

v 14. členu, pri besedilu glasovnice, datum “28. septem-
ber 1997” popravi z datumom “23. maj 1995”,

datum “1. 11. 1997 do 31. 10. 2002” pa se popravi z
“1. 6. 1999 do 31. 5. 2004”.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

– Popravek posameznih medicinskih pripomočkov

Popravek

V seznamu medicinskih pripomočkov skupine D, za kate-
re je bilo do 23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 36/99, se pri posameznih medi-
cinskih pripomočkih posamezni podatki popravijo in pravilno
glasijo:

Direktorica
Urada Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm. spec. l. r.

– Popravek sklepa o uvedbi krajevnegasamoprispevka za območje Krajevne skupnosti

Popravek popravka

V prvem odstavku popravka, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 68-5221/98 z dne 5. 10. 1998, se v tretji vrstici
pred besedico “na” vstavi besedilo, ki glasi “v 24. členu”.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, dipl. ek. l. r.
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2513. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jams-
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2523. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjklja-

ja blaga in remitende (kalo, razbitje in okvara nosil-
cev besede, slike, zvoka) 6736

2524. Pravilnik o stopnjah primanjkljaja, ki je neločljivo po-
vezan s procesom izdelave in predelave ter normal-
nega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar
na nosilcih besed 6737
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razsip, razbitje, okvara) 6739
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