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4299. Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej-D)

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 dopolnitvi zakona

o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-D)

Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 27. oktobra 1999.

Št. 001-22-156/99
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ZDRAVSTVENI

DEJAVNOSTI (ZZDej-D)

1. člen
V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.

9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95 in 8/96) se v 34.
členu dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:

“Zdravstveni zavod sprejme na usposabljanje kot pri-
pravnike zaposlene v zdravstveni negi in druge zdravstvene
delavce po kolektivni pogodbi, če ima z normativi predvide-
na prosta delovna mesta. Sredstva za plačilo osebnih do-
hodkov, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje ter zdravstveno zavarovanje zagotavlja proračun Republi-
ke Slovenije.

Normative iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
predpiše minister, pristojen za zdravstvo.”

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Številka: 501-01/91-1/45
Ljubljana, dne 27. oktobra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

MINISTRSTVA

4300. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih
prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil
ter zadolževanja in odplačil dolga

Na podlagi 2. in 63. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97,
34/98 in 91/98) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o

ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov
in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter

zadolževanja in odplačil dolga

1. člen
V odredbi o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih pri-

hodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževa-
nja in odplačil dolga (Uradni list RS, št.75/98, št.16/99, št.
48/99 in št.74/99) se v prilogi I v RAZREDU 7: PRIHODKI
IN DRUGI PREJEMKI, v podskupini prihodkov ‘704 DOMAČI
DAVKI NA BLAGO IN STORITVE’ v okiru konta ‘7041 Drugi
davki na blago in storitve’ doda nov podkonto:

704108 – Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo
CO2 – od gorljivih organskih snovi

V okviru konta ‘7044 Davki na posebne storitve’ se
ukine podkonto:

704401 – Koncesijska dajatev od posebnih iger na
srečo.

2. člen
V podskupini prihodkov ‘710 UDELEŽBA NA DO-

BIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA’ se v okviru konta
‘7103 Prihodki od premoženja’ dodata dva podkonta:
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710309 – Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od
posebnih iger na srečo

710310 – Zamudne obresti od koncesijskih dajatev
od posebnih iger na srečo.

3. člen
V podskupini prihodkov ‘713 PRIHODKI OD PRODA-

JE BLAGA IN STORITEV’ se v okviru konta ‘7130 Prihodki
od prodaje blaga in storitev’ doda nov podkonto:

713008 – Prihodki od prodaje pomorskih kart.

4. člen
V RAZREDU 5: RAČUN FINANCIRANJA se v skupini

50 in 55 preimenuje podkonte in uvede nove podkonte:

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije

500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije – kratkoročni
krediti

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah – kratko-

ročni krediti
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah – dolgo-

ročni krediti

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
500200 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah –

kratkoročni krediti
500201 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah –

dolgoročni krediti

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
500300 Najeti krediti pri drugih ravneh države – krat-

koročni krediti
500301 Najeti krediti pri drugih ravneh države – dolgo-

ročni krediti
500302 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarova-

nja – kratkoročni krediti
500303 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarova-

nja – dolgoročni krediti
500304 Najeti krediti pri drugih javnih skladih – kratko-

ročni krediti
500305 Najeti krediti pri drugih javnih skladih – dolgo-

ročni krediti
500306 Najeti krediti pri državnem proračunu – krat-

koročni krediti
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu – dolgo-

ročni krediti
500308 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajal-

cih – kratkoročni krediti
500309 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajal-

cih – dolgoročni krediti

5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papir-
jev na domačem trgu

500400 Izdani vrednostni papirji – Banki Slovenije –
kratkoročni papirji

500401 Izdani vrednostni papirji – poslovnim bankam
– kratkoročni papirji

500402 Izdani vrednostni papirji – poslovnim bankam
– dolgoročni papirji

500403 Izdani vrednostni papirji – drugim finančnim
institucijam – kratkoročni papirji

500404 Izdani vrednostni papirji – drugim finančnim
institucijam – dolgoročni papirji

500405 Izdani vrednostni papirji – skladom socialne-
ga zavarovanja – kratkoročni papirji

500406 Izdani vrednostni papirji – skladom socialne-
ga zavarovanja – dolgoročni papirji

500407 Izdani vrednostni papirji – drugim javnim skla-
dom – kratkoročni papirji

500408 Izdani vrednostni papirji – drugim javnim skla-
dom – dolgoročni papirji

500409 Izdani vrednostni papirji – drugim domačim
kreditodajalcem – kratkoročni papirji

500410 Izdani vrednostni papirji – drugim domačim
kreditodajalcem – dolgoročni papirji

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI

5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih instituci-
jah

501000 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih insti-
tucijah- kratkoročni krediti

501001 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih insti-
tucijah – dolgoročni krediti

5011 Najeti krediti pri tujih vladah
501100 Najeti krediti pri tujih vladah – kratkoročni

krediti
501101 Najeti krediti pri tujih vladah – dolgoročni

krediti

5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finanč-
nih institucijah

501200 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
finančnih institucijah – kratkoročni krediti

501201 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
finančnih institucijah – dolgoročni krediti

5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
501300 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih –

kratkoročni krediti
501301 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih –

dolgoročni krediti

5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papir-
jev v tujini

501400 Izdani vrednostni papirji – tujim bankam in
finančnim institucijam- kratkoročni papirji

501401 Izdani vrednostni papirji – tujim bankam in
finančnim institucijam- dolgoročni papirji

501402 Izdani vrednostni papirji – drugim tujim kredi-
todajalcem – kratkoročni papirji

501403 Izdani vrednostni papirji – drugim tujim kredi-
todajalcem – dolgoročni papirji

55 ODPLAČILA DOLGA

551 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije
550000 Odplačila kreditov Banki Slovenije – kratko-

ročni krediti
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5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam- kratko-

ročni krediti
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam – dol-

goročni krediti

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
550200 Odplačila kreditov drugim finančnim instituci-

jam- kratkoročni krediti
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim instituci-

jam- dolgoročni krediti

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajal-
cem

550300 Odplačila kreditov drugim ravnem države –
kratkoročni krediti

550301 Odplačila kreditov drugim ravnem države- dol-
goročni krediti

550302 Odplačila kreditov skladom socialnega zava-
rovanja – kratkoročni krediti

550303 Odplačila kreditov skladom socialnega zava-
rovanja – dolgoročni krediti

550304 Odplačila kreditov drugim javnim skladom –
kratkoročni krediti

550305 Odplačila kreditov drugim javnim skladom –
dolgoročni krediti

550306 Odplačila kreditov državnemu proračunu –
kratkoročni krediti

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu –
dolgoročni krediti

550308 Odplačila kreditov drugim domačim kredito-
dajalcem – kratkoročni krediti

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kredito-
dajalcem – dolgoročni krediti

5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev
550400 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – Ban-

ki Slovenije – kratkoročni papirji
550401 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev- po-

slovnim bankam – kratkoročni papirji
550402 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – po-

slovnim bankam – dolgoročni papirji
550403 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – dru-

gim finančnim institucijam – kratkoročni papirji
550404 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – dru-

gim finančnim institucijam – dolgoročni papirji
550405 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – skla-

dom socialnega zavarovanja – kratkoročni papirji
550406 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – skla-

dom socialnega zavarovanja – dolgoročni papirji
550407 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – dru-

gim javnim skladom – kratkoročni papirji
550408 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev- dru-

gim javnim skladom – dolgoročni papirji
550409 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – dru-

gim domačim kreditodajalcem – kratkoročni papirji
550410 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev- dru-

gim domačim kreditodajalcem – dolgoročni papirji

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institu-
cijam

551000 Odplačila dolga mednarodnim finančnim insti-
tucijam- kratkoročni krediti

551001 Odplačila dolga mednarodnim finančnim insti-
tucijam – dolgoročni krediti

5511 Odplačila dolga tujim vladam
551100 Odplačila dolga tujim vladam – kratkoročni

krediti
551101 Odplačila dolga tujim vladam – dolgoročni

krediti

5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankah in fi-
nančnim institucijam

551200 Odplačila dolga tujim poslovnim bankah in
finančnim institucijam – kratkoročni krediti

551201 Odplačila dolga tujim poslovnim bankah in
finančnim institucijam – dolgoročni krediti

5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem
551300 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

– kratkoročni krediti
551301 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

– dolgoročni krediti

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 411-2/92
Ljubljana, dne 28. oktobra 1999.

Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

4301. Odredba o spremembi odredbe o evidentiranju
in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in
drugih prejemkov in odhodkov in drugih
izdatkov, sredstev in obveznosti do virov
sredstev

Na podlagi 11. člena zakona o financiranju javne pora-
be (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 23/92, 30/92,
52/92 – odločba US RS, št. 7/93 in 43/93 – odločba US
RS, 80/94 in 78/97), 4. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 in
61/99) in 63., 64. in 65. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97,
34/98 in 91/98) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o spremembi odredbe o evidentiranju in

izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih
prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov,

sredstev in obveznosti do virov sredstev

1. člen
V odredbi o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih

prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdat-
kov, sredstev in obveznosti do virov sredstev (Uradni list RS,
št. 1/99,  16/99, 48/99, 72/99 in 74/99) se v prilogi I v
RAZREDU 7: PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI v podskupini
prihodkov ‘704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE’ v
okiru konta ‘7041 Drugi davki na blago in storitve’ doda nov
podkonto:

704108 – Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo
CO2 – od gorljivih organskih snovi

V okviru konta ‘7044 Davki na posebne storitve’ se
ukine podkonto:
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704401 – Koncesijska dajatev od posebnih iger na
srečo.

2. člen
V podskupini prihodkov ‘710 UDELEŽBA NA DOBIČKU

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA’ se v okviru konta ‘7103
Prihodki od premoženja’ dodata dva podkonta:

710309 – Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od
posebnih iger na srečo

710310 – Zamudne obresti od koncesijskih dajatev
od posebnih iger na srečo.

3. člen
V podskupini prihodkov ‘713 PRIHODKI OD PRODA-

JE BLAGA IN STORITEV’ se v okviru konta ‘7130 Prihodki
od prodaje blaga in storitev’ doda nov podkonto: 713008 –
Prihodki od prodaje pomorskih kart.

4. člen
V RAZREDU 5: RAČUN FINANCIRANJA se v skupini

50 in 55 preimenuje podkonte in uvede nove podkonte:

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije

500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije – kratkoročni
krediti

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah – kratko-

ročni krediti
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah – dolgo-

ročni krediti

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
500200 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah –

kratkoročni krediti
500201 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah –

dolgoročni krediti

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
500300 Najeti krediti pri drugih ravneh države – krat-

koročni krediti
500301 Najeti krediti pri drugih ravneh države – dolgo-

ročni krediti
500302 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarova-

nja – kratkoročni krediti
500303 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarova-

nja – dolgoročni krediti
500304 Najeti krediti pri drugih javnih skladih – kratko-

ročni krediti
500305 Najeti krediti pri drugih javnih skladih – dolgo-

ročni krediti
500306 Najeti krediti pri državnem proračunu – krat-

koročni krediti
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu – dolgo-

ročni krediti
500308 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajal-

cih – kratkoročni krediti
500309 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajal-

cih – dolgoročni krediti

5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papir-
jev na domačem trgu

500400 Izdani vrednostni papirji – Banki Slovenije –
kratkoročni papirji

500401 Izdani vrednostni papirji – poslovnim bankam
– kratkoročni papirji

500402 Izdani vrednostni papirji – poslovnim bankam
– dolgoročni papirji

500403 Izdani vrednostni papirji – drugim finančnim
institucijam – kratkoročni papirji

500404 Izdani vrednostni papirji – drugim finančnim
institucijam – dolgoročni papirji

500405 Izdani vrednostni papirji – skladom socialne-
ga zavarovanja – kratkoročni papirji

500406 Izdani vrednostni papirji – skladom socialne-
ga zavarovanja – dolgoročni papirji

500407 Izdani vrednostni papirji – drugim javnim skla-
dom – kratkoročni papirji

500408 Izdani vrednostni papirji – drugim javnim skla-
dom – dolgoročni papirji

500409 Izdani vrednostni papirji – drugim domačim
kreditodajalcem – kratkoročni papirji

500410 Izdani vrednostni papirji – drugim domačim
kreditodajalcem – dolgoročni papirji

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI

5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah
501000 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih insti-

tucijah- kratkoročni krediti
501001 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih insti-

tucijah – dolgoročni krediti

5011 Najeti krediti pri tujih vladah
501100 Najeti krediti pri tujih vladah – kratkoročni

krediti
501101 Najeti krediti pri tujih vladah – dolgoročni

krediti

5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finanč-
nih institucijah

501200 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
finančnih institucijah – kratkoročni krediti

501201 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
finančnih institucijah – dolgoročni krediti

5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
501300 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih –

kratkoročni krediti
501301 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih –

dolgoročni krediti 5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vred-
nostnih papirjev v tujini

501400 Izdani vrednostni papirji – tujim bankam in
finančnim institucijam- kratkoročni papirji

501401 Izdani vrednostni papirji – tujim bankam in
finančnim institucijam- dolgoročni papirji

501402 Izdani vrednostni papirji – drugim tujim kredi-
todajalcem – kratkoročni papirji

501403 Izdani vrednostni papirji – drugim tujim kredi-
todajalcem – dolgoročni papirji

55 ODPLAČILA DOLGA

551 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije
550000 Odplačila kreditov Banki Slovenije – kratko-

ročni krediti
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5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam- kratko-

ročni krediti
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam – dol-

goročni krediti

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
550200 Odplačila kreditov drugim finančnim instituci-

jam- kratkoročni krediti
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim instituci-

jam- dolgoročni krediti

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajal-
cem

550300 Odplačila kreditov drugim ravnem države –
kratkoročni krediti

550301 Odplačila kreditov drugim ravnem države- dol-
goročni krediti

550302 Odplačila kreditov skladom socialnega zava-
rovanja – kratkoročni krediti

550303 Odplačila kreditov skladom socialnega zava-
rovanja – dolgoročni krediti

550304 Odplačila kreditov drugim javnim skladom –
kratkoročni krediti

550305 Odplačila kreditov drugim javnim skladom –
dolgoročni krediti

550306 Odplačila kreditov državnemu proračunu –
kratkoročni krediti

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu –
dolgoročni krediti

550308 Odplačila kreditov drugim domačim kredito-
dajalcem – kratkoročni krediti

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kredito-
dajalcem – dolgoročni krediti

5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev
550400 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – Ban-

ki Slovenije – kratkoročni papirji
550401 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev- po-

slovnim bankam – kratkoročni papirji
550402 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – po-

slovnim bankam – dolgoročni papirji
550403 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – dru-

gim finančnim institucijam – kratkoročni papirji
550404 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – dru-

gim finančnim institucijam – dolgoročni papirji
550405 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – skla-

dom socialnega zavarovanja – kratkoročni papirji
550406 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – skla-

dom socialnega zavarovanja – dolgoročni papirji
550407 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – dru-

gim javnim skladom – kratkoročni papirji
550408 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev- dru-

gim javnim skladom – dolgoročni papirji
550409 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – dru-

gim domačim kreditodajalcem – kratkoročni papirji
550410 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev- dru-

gim domačim kreditodajalcem – dolgoročni papirji

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institu-
cijam

551000 Odplačila dolga mednarodnim finančnim insti-
tucijam- kratkoročni krediti

551001 Odplačila dolga mednarodnim finančnim insti-
tucijam – dolgoročni krediti

5511 Odplačila dolga tujim vladam
551100 Odplačila dolga tujim vladam – kratkoročni

krediti
551101 Odplačila dolga tujim vladam – dolgoročni

krediti

5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankah in fi-
nančnim institucijam

551200 Odplačila dolga tujim poslovnim bankah in
finančnim institucijam – kratkoročni krediti

551201 Odplačila dolga tujim poslovnim bankah in
finančnim institucijam – dolgoročni krediti

5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem
551300 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

– kratkoročni krediti
551301 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

– dolgoročni krediti

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 411-3/98
Ljubljana, dne 28. oktobra 1999.

Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

4302. Odredba o določitvi obrazca A in obrazca B
(vloga za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni narodni
skupnosti)

Na podlagi 11. člena uredbe o merilih, pogojih in
postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Uradni list RS,
št. 33/97 in 16/99) izdaja minister za ekonomske odnose
in razvoj

O D R E D B O
o določitvi obrazca A in obrazca B

(vloga za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni

narodni skupnosti)

1. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj določa obra-

zec A in obrazec B – za prijavo na razpis za dodelitev
sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti.
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2. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o

določitvi obrazca A (vloga za dodelitev sredstev za ustvarja-
nje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti za
leto 1997) in obrazca B (vloga za dodelitev sredstev za
ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skup-
nosti za leto 1997) (Uradni list RS, št. 33/97).

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

Uradnem listu Republike Slovenije

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske
odnose in razvoj

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4304. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za oktober
1999

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

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen

na drobno na območju Slovenije
za oktober 1999

Cene življenjskih potrebščin so se oktobra 1999 v
primerjavi s septembrom 1999 povišale za 0,5%, cene na
drobno pa tudi za 0,5%.

Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 29. oktobra 1999.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

4305. Razpis volitev štirih članov personalne komisije

Na podlagi drugega odstavka 21. člena v zvezi s prvim
odstavkom 77. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 63/94)

r a z p i s u j e m
volitve štirih članov personalne komisije

1. Volitve članov personalne komisije se opravijo v če-
trtek 20. januarja 2000.

2. Kot dan razpisa volitev se šteje 2. november 1999.
S tem dnem pričnejo teči roki za volilna opravila.

3. Razpis se objavi v Uradnem listu RS in se dostavi
vsem vodjem državnih tožilstev v Republiki Sloveniji, ki ga
objavijo na običajen način.

Št. 11/99
Ljubljana, dne 22. oktobra 1999.

Zdenka Cerar l. r.
Generalna državna tožilka RS

BANKA SLOVENIJE

4303. 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, 19/99, 27/99, 53/99, 61/99 in 85/99) se v
drugem poglavju 1. točke za točko 9 dodanem odstavku
besedilo ‘do 31. 12. 1999 zaračunava storitev Agencija RS
za plačilni promet po veljavnem ceniku svojih storitev.’ nado-
mesti z besedilom ‘do 30. 6. 2000 zaračunava storitev
Agencija RS za plačilni promet tako, da bankam zaračunani
stroški ne presegajo 500 miljonov SIT’.

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

nem listu Republike Slovenije.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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OBČINE

LJUBLJANA

4306. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 1. in
4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št.
29/65, 7/70 in 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91) in
26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 8. seji dne 4. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o posebni in podrejeni rabi javnih površin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljublja-

na (v nadaljevanju: MOL) določijo pogoji in način posebne in
podrejene rabe javnih površin ter plačilo komunalne takse
za rabo javnih površin.

2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
Javne površine so:
– občinske ceste (v nadaljevanju: ceste),
– parki, drevoredi, zelenice, otroška igrišča in gozdovi

s posebnim namenom (v nadaljevanju: zelene površine).
Posebna raba cest pomeni rabo cest za:
– postavitev gostinskih vrtov, kioskov, premičnih pro-

dajnih objektov,
– prodajo srečk, prodajo časopisov,
– postavitev prodajnih avtomatov,
– postavitev gradbenih odrov ali gradbišč,
– postavitev neprometnih znakov in usmerjevalnih ta-

bel,
– ulične nastope, snemanje filmov, otvoritve ipd.
Posebna raba zelenih površin pomeni rabo zelenih po-

vršin za:
– postavitev premičnih prodajnih objektov,
– postavitev neprometnih znakov,
– postavitev gradbenih odrov ali gradbišč in
– snemanje filmov.
Podrejena raba cest pomeni rabo cest za javne priredi-

tve in shode.
Podrejena raba zelenih površin pomeni rabo zelenih

površin za javne prireditve in shode.

II. POGOJI IN NAČINI POSEBNE IN PODREJENE RABE
JAVNIH POVRŠIN

1. Pridobitev dovoljenja

3. člen
Splošni pogoj za posebno in podrejeno rabo javnih

površin je pridobitev dovoljenja, ki ga z odločbo izda odde-
lek mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe in
promet (v nadaljevanju: pristojni oddelek) po poprejšnjem

soglasju oddelka mestne uprave, pristojnega za urbanizem,
skladno z določili tega odloka.

Pravna in fizična oseba (v nadaljevanju: stranka) pridobi
dovoljenje za posebno in podrejeno rabo javnih površin, če
izpolnjuje posamezne pogoje iz tega odloka. Posamezni
pogoji so določeni pri načinih posebne in podrejene rabe
javnih površin v 2. in 4. točki II. poglavja tega odloka.

4. člen
Stranka pridobi dovoljenje za posebno rabo javnih po-

vršin na podlagi vloge ali javnega razpisa, dovoljenje za
podrejeno rabo javnih površin pa na podlagi vloge.

A) Pridobitev dovoljenja za posebno rabo
javnih površin

Vloga

5. člen
Na podlagi vloge stranka pridobi dovoljenje:
– za postavitev gostinskega vrta (9. člen),
– za postavitev premičnih prodajnih objektov (druga in

tretja alinea 12. člena),
– za postavitev prodajnih avtomatov nad javno površino

(14. člen),
– za prodajo časopisov (15. člen),
– za postavitev gradbenih odrov ali gradbišč (16. člen),
– za postavitev neprometnih znakov in usmerjevalnih

tabel (18. člen),
– za snemanje filmov, organiziranje otvoritev in podob-

no (19. člen).
V primerih iz tretje, četrte, pete in sedme alinee prvega

odstavka tega člena se dovoljenje izda brez poprejšnjega
soglasja iz prvega odstavka 3. člena tega odloka.

Vloga za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena mora vsebovati:

– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo,
– skico ali načrt objekta in naprave s podatki o name-

nu, dimenzijah, obliki, barvi in druge podatke,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– pisno soglasje lastnika v primerih postavitve prodaj-

nega avtomata.

Javni razpis

6. člen
Na podlagi javnega razpisa stranka pridobi dovoljenje:
– za postavitev gostinskega vrta (10. člen),
– za postavitev kioska (11. člen),
– za postavitev premičnih prodajnih objektov (prva ali-

nea 12. člena),
– za prodajo na premičnih stojnicah (tretji odstavek

12. člena).
Za postopek javnega razpisa se smiselno uporabljajo

določbe zakona o javnih naročilih.

7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– način, lokacijo in čas posebne rabe javnih površin,
– posamezne pogoje iz druge točke II. poglavja tega

odloka,
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– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– ponudbo višine enkratnega nadomestila v tolarjih,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
– dodatne pogoje, ki se opredelijo glede na lokacijo in

način rabe javne površine.
Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo zahteve iz

javnega razpisa, je izbran tisti ponudnik, ki nudi MOL naj-
boljše pogoje rabe javne površine in ponudi najvišje enkrat-
no nadomestilo za rabo javne površine.

Javni razpis je za posamezno od razpisanih lokacij us-
pel, če je za to lokacijo prispela vsaj ena popolna ponudba.

Na javnem razpisu se izločijo tisti prosilci, ki:
– niso poravnali zapadlih obveznosti do MOL,
– uporabljajo javno površino brez dovoljenja ali v nas-

protju z dovoljenjem,
– niso odstranili objektov in naprav, za katere nimajo

dovoljenja po tem odloku.
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje

izmed delavcev mestne uprave direktor mestne uprave in
ima najmanj pet članov. Postopek javnega razpisa mora biti
v celoti dokumentiran.

B) Pridobitev dovoljenja za podrejeno rabo javnih
površin

Vloga

8. člen
Vloga za uporabo javne površine za javno prireditev in

shod mora vsebovati:
– ime organizatorja,
– namen prireditve (kulturni, zabavni, tržni, športni, po-

litični, verski itd.),
– namen shoda (politični, verski itd.),
– obliko prireditve (razstava, predstava, mimohod, kar-

neval, parada, filmske promocije, ples itd.),
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljal-

nimi in zaključnimi deli),
– pričakovano število obiskovalcev in udeležencev,
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme in načrt postavitve opreme,
– predlog začasne prometne ureditve.
Pogoj za pridobitev dovoljenja je poravnava obveznosti

do MOL in ravnanje stranke skladno z že izdanim dovolje-
njem.

Čas trajanja javne prireditve ali shoda se določi v dovo-
ljenju.

2. Načini in posamezni pogoji posebne rabe javnih
površin

Postavitev gostinskega vrta

9. člen
Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom (in

pomeni povečanje gostinske ponudbe tega gostinskega
obrata – v nadaljevanju: gostinski vrt z gostinskim obratom)
je dovoljeno postaviti na javni površini iz 2. člena tega odlo-
ka razen v času izvajanja zimske službe.

Dovoljenje za postavitev gostinskega vrta z gostinskim
obratom se izda za sezonski čas ali čas do enega leta in
vsebuje grafično prilogo.

Gostinski vrt z gostinskim obratom se postavi v skladu z
grafično prilogo, ki mora upoštevati naslednje pogoje:

– med gostinskim vrtom in gostinskim obratom mora
biti zagotovljen prehod pešcev praviloma v širini 1,6 m,

– dovoljena velikost ograjenega gostinskega vrta mora
biti označena na način, ki ga določi pristojni oddelek,

– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti pre-
makljivi, da se v primeru intervencije lahko odstranijo,

– za zaščito pred soncem se uporabljajo platneni senč-
niki enotne barve.

10. člen
Gostinski vrt na javnih površinah iz 2. člena tega odlo-

ka, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti
urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključen na
potrebne komunalne vode, ki jih uredi pristojni oddelek.

Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka tega člena velja-
jo vsi pogoji, ki so določeni v alineah tretjega odstavka
9. člena, razen prve alinee.

Postavitev kioska

11. člen
Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovolje-

no postaviti kiosk, če obstaja možnost priključkov na potreb-
ne komunalne vode, ki jih uredi pristojni oddelek, ter na
podlagi odločbe o priglasitvi del.

Dovoljenje za postavitev kioska se izda za čas do ene-
ga leta in se lahko podaljša isti stranki brez javnega razpisa,
če stranka izpolnjuje vse obveznosti iz dovoljenja. V prime-
ru, ko stranka preneha opravljati prodajo v kiosku, mora na
javni površini vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške.

Postavitev premičnih prodajnih objektov

12. člen
Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka, razen na

travnatih delih zelenih površin, je dovoljena postavitev pre-
mičnih prodajnih objektov za prodajo:

– kostanja, sladoleda in drugih živil,
– srečk ter srečk z razstavljenim blagovnim dobitkom,
– blaga pred vhodom trgovin.
Dovoljenje za postavitev premičnih prodajnih objektov

se izda za sezonski čas ali čas do enega leta, za prodajo
srečk za blagovni dobitek pa za čas trajanja akcije.

Na javnih površinah iz prvega odstavka tega člena se za
izvedbo sejmov, ki jih organizira MOL, lahko postavijo pre-
mične stojnice. Ponudniki za prodajo na teh stojnicah se
izberejo z javnim razpisom.

13. člen
Kostanj se prodaja iz enotno oblikovanih ut, ki jih po-

stavi MOL.
Sladoled se prodaja iz sodobnih hladilnih naprav na

kolesih ali brez. Po končani prodaji se hladilne naprave na
kolesih odstranijo.

Druga živila se prodajajo le iz premičnih prodajnih
objektov, ki so primerni vrsti živila, skladno s predpisi o
trgovini.

Srečke in srečke z razstavljenim blagovnim dobitkom
se prodajajo na stojnicah, ki morajo biti visoke najmanj 1 m,
s površino do 1 m2 in bele barve.

Razstavljene blagovne dobitke ni dovoljeno postaviti na
naslednjih lokacijah:

– Prešernov trg,
– Cankarjevo nabrežje,
– Pogačarjev trg,
– Mestni trg,
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– Jurčičev trg,
– Čevljarski most,
– Stari trg,
– Gornji trg,
– park Zvezda.
Po koncu prodaje se stojnice odstranijo z javne povr-

šine.
Prodaja blaga pred vhodom v trgovino je dovoljena na

premičnih prodajnih objektih, ki s svojim videzom ne smejo
kaziti okolice. Okrog njih ne sme biti naložena embalaža in
drugi predmeti, ki niso v prodaji. Ti objekti se po končani
prodaji odstranijo.

Postavitev prodajnih avtomatov

14. člen
Prodajne avtomate nad javnimi površinami za različno

ponudbo blaga (časopisi, parkirni listki, žetoni in podobno)
je dovoljeno postaviti na objektih ob javnih površinah iz
2. člena tega odloka, ki so v lasti MOL ali v zasebni lasti.

Postavitev prodajnih avtomatov ne sme ovirati javno
rabo javne površine.

Časopisi

15. člen
Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovolje-

na prodaja časopisov iz torbe in posebnih vozičkov, ne pa iz
provizorijev.

Dovoljenje za prodajo časopisov se izda za čas do
enega leta.

Postavitev gradbenih odrov ali gradbišč

16. člen
Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovolje-

na postavitev gradbenih odrov ali gradbišč za gradnjo ali
obnovo objektov.

Dovoljenje se izda za čas trajanja del iz prvega odstav-
ka tega člena.

Če so istočasno nasproti gradbenega odra ali grad-
bišča drugi začasni objekti posebne rabe javnih površin po
tem odloku, se le-ti odstranijo na stroške stranke, ki je
investitor gradnje ali obnove objekta, za čas trajanja dovolje-
nja iz drugega odstavka tega člena, če bi ovirali javno rabo
javnih površin, in se vrne že plačana taksa.

Na javni površini je prepovedano odlagati odpadni in
gradbeni material, vrtati vanjo ali jo poškodovati na kakšen
drug način in mešati beton ter po njej zlivati kakršnokoli
tekočino.

Stranka, ki dobi dovoljenje za postavitev gradbenega
odra ali gradbišča, mora po končani rabi javno površino
vrniti v prvotno stanje. V primeru, da tega ne stori, opravi to
vzdrževalec javnih površin na stroške stranke.

17. člen
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča na javnih

površinah mora stranka:
– zagotoviti delno zaporo prometa, ki jo predlaga vzdr-

ževalec javnih površin,
– postaviti začasne prometne znake in začasna pro-

metna zavarovanja,
– na območju začasne prepovedi prometa omogočiti

dnevno zavarovane dostope in dovoze do objekta v obnovi,
– na dan začetka in dan zaključka del poslati pisno

sporočilo vzdrževalcu javnih površin pristojnemu oddelku.

Postavitev neprometnih znakov
in usmerjevalnih tabel

18. člen
Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovolje-

no postaviti neprometne znake, ki opozarjajo na kulturni in
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali obvešča-
jo o napravah in objektih, ki so v neposredni zvezi s prome-
tom in turizmom ter vodijo k drugim, za promet pomembnim
lokacijam.

Neprometni znaki se postavljajo skladno s pravilnikom
o neprometnih znakih. Neprometni znaki so tipizirani.

Na površinah iz prejšnjega odstavka tega člena se lah-
ko postavi usmerjevalne table. Usmerjevalne table, ki so
kažipot k pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, mo-
rajo biti izdelane po pravilih sistema MOLIS (Mestna Občina
Ljubljana Informacijski Sistem).

19. člen
Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka so dovoljeni

ulični nastopi, snemanje filmov, organiziranje otvoritev, če
se s tem ne ovira javna raba javne površine.

Ulični nastopi lahko trajajo od 7.–21. ure in ni dovolje-
na uporaba ozvočenja.

3. Prepovedi pri posebni rabi javnih površin

20. člen
Pri posebni rabi javnih površin iz 2. člena tega odloka

je prepovedano:
– vrtanje, zabijanje ali kakšno drugo poškodovanje jav-

ne površine,
– prodajanje blaga v nasprotju z določili tega odloka

(prodaja iz roke v roko ali iz kovčkov, torb, škatel in podob-
no),

– pritrjevanje preprog in predpražnikov,
– polaganje preprog in predpražnikov, razen za proto-

kolarne namene, posebne prireditve MOL in na območju
gostinskega vrta skladno z dovoljenjem iz tega odloka.

21. člen
Na javnih površinah ali ob njih je prepovedano na-

meščati zvočnike in predvajati glasbo, razen z dovoljenjem
pristojnega oddelka.

4. Podrejena raba javnih površin

22. člen
Način podrejene rabe javnih površin je raba teh površin

za javno prireditev in shod. Javne prireditve in shodi se lahko
organizirajo na:

1. Kongresnem trgu,
2. Plečnikovem trgu,
3. Trgu Republike,
4. ploščadi Cankarjevega doma,
5. ploščadi Figovca,
6. Slovenski cesti med Šubičevo ulico in na Trgu

Ajdovščina,
7. Pogačarjevem trgu,
8. Mestnem trgu,
9. Cankarjevem nabrežju,
10. Jurčičevem trgu in Čevljarskem mostu,
11. Starem trgu in Gornjem trgu,
12. parku Zvezda,
13. grajski planoti;
14. Prešernovem trgu.
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23. člen
Na javnih površinah iz 13. in 14. točke prejšnjega

člena tega odloka je dovoljena javna prireditev ali shod le,
če je MOL organizator, pokrovitelj ali donator.

Na javni površini iz 14. točke prejšnjega člena tega
odloka je dovoljena javna prireditev ali shod, če zaradi nje ni
potrebno spremeniti prometnega režima in MOL ni organiza-
tor, pokrovitelj ali donator.

III. TAKSE

24. člen
Po tem odloku so zavezanci za plačilo takse vsi, ki so

dobili dovoljenje za posebno ali podrejeno rabo javnih po-
vršin.

25. člen
Taksa se plačuje vnaprej po taksni tarifi, ki je določena

v točkah.
Vrednost točke znaša 60 tolarjev.
Spremembo vrednosti točke določi Mestni svet MOL

do konca vsakega leta za naslednje leto s sklepom. Taksa
se izračuna tako, da se vrednost točke pomnoži s številom
točk in številom dni.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
se pri izračunu višine takse, ki je zavezanec ni plačal vna-
prej, uporabi vrednost točke, ki je veljala v času izdaje
odločbe.

Višina takse je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del
tega odloka.

26. člen
Takso iz tega odloka plača zavezanec vnaprej na žiro

račun MOL.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej ali je ne

plača v celoti, mu pristojni oddelek določi takso z odločbo, s
katero se le-ta poveča za 50% ter določi 15 dnevni plačilni
rok od prejema odločbe.

Če zavezanec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena
ne plača takse, se z odločbo razveljavi dovoljenje.

IV. OBMOČJA

27. člen
Javne površine so razvrščene v štiri območja in se

uporabljajo za izračun takse.
1. območje – ožje mestno središče
Meja območja poteka vključno po Prešernovi cesti od

Trga MDB do Puharjeve ulice, po Puharjevi ulici do Županči-
čeve ulice, po Župančičevi ulici do Gosposvetske ceste, po
Vošnjakovi ulici do Dvoržakove ulice, po Dvoržakovi ulici do
Slovenske ceste, po Slovenski cesti do Trga OF, po Trgu OF
do Resljeve ceste, po Resljevi cesti do Komenskega ulice,
po Komenskega ulici, po Ilirski ulici do Rozmanove ulice do
Vrazovega trga, po Petkovškovem nabrežju do Resljeve ce-
ste, po Resljevi cesti do Kopitarjeve ulice, po Kopitarjevi ulici
do Krekovega trga, po južnem robu Krekovega trga in Ciril –
Metodovega trga, po vzhodnem robu Mestnega in Starega
trga, po severnem robu Gornjega trga, po Rožni ulici do
Karlovške ceste, po Karlovški cesti do Levstikovega trga, po
zahodnem robu Levstikovega trga in Starega trga do Pod
Trančo, po vzhodnem robu Jurčičevega trga, po južnem robu
Novega trga do Gosposke ulice, po Gosposki ulici do Trga
francoske revolucije, po južnem robu Trga francoske revolu-
cije do Rimske ceste, po Rimski cesti do Trga MDB.

2. območje
Meja območja poteka vključno po Tivolski cesti, Tr-

žaški cesti do Tbilisijske ulice, Tbilisijski ulici, Cesti v Mest-
ni log od Tbilisijske ulice do Koprske ulice, Koprski ulici od
Ceste v Mestni log do Mencingerjeve ulice, Mencingerjevi
ulici do Koprske ulice od Jadranske ulice, Jadranski ulici
od Mencingerjeve ulice do Jamove ulice, Jamovi ulici od
Jadranske ulice do Groharjeve ulice, Mirju do Barjanske
ceste, Barjanski cesti od Mirja do Finžgarjeve ulice, Finž-
garjevi ulici, Eipprovi ulici, Krakovskem nasipu, Karlovški
cesti, Grudnovem nabrežju, Prulah, Gruberjevem nabrež-
ju, Za Gradom, Roški cesti, Živinozdravski ulici, Poljan-
skem nasipu, Ambroževem trgu, Vrazovem trgu, Lipičevi
ulici, Zaloški cesti do Malenškove ulice, Malenškovi ulici,
Bohoričevi ulici, Šmartinski cesti od Njegoševe ulice do
Masarikove ceste in Masarikovi cesti do Trga OF razen
površin, ki sodijo v 1. območje. Poleg navedenega sodijo v
2. območje še površine, ki jih omejujejo vključno Vodniko-
va cesta od Celovške ceste do Šišenske ceste, Šišenska
cesta in Celovška cesta od Šišenske ceste do Vodnikove
ceste, Vilharjeva cesta, Topniška ulica, Dunajska cesta od
Topniške ulice do Dimičeve ulice, Dimičeva ulica, Vojkova
ulica od Dimičeve ulice do Alendejeve ulice, Alendejeva
ulica, Tolstojeva ulica, Slovenčeva ulica od Tolstojeve uli-
ce do Vodovodne ceste, Vodovodna cesta od Slovenčeve
ulice do Samove ulice, Samova ulica od Vodovodne ceste
do Parmove ulice, Parmova ulica od Samove ulice do
Likozarjeve ulice in Likozarjeva ulica, Prvomajska ulica,
Partizanska ulica od Prvomajske ulice do Pokopališke uli-
ce, Pokopališka ulica od Partizanske ulice do Zaloške
ceste, Zaloška cesta od Pokopališke ulice do Kajuhove
ulice, Kajuhova ulica od Zaloške ceste do Turnskega na-
brežja, Turnsko nabrežje do Gortanove ulice, Gortanova
ulica mimo gradu, Kodeljevo do Povšetove ulice, Grablovi-
čeva ulica od Povšetove ulice do Zaloške ceste in Zaloška
cesta od Grablovičeve ulice do Prvomajske ulice.

3. območje
Meja območja poteka vključno po Cesti v Rožno doli-

no, Cesti II, Cesti XVII, Cesti VIII od Ceste XVII do Ceste XV,
Cesti XV, Večni poti od Ceste XV do Ceste 27. aprila in Cesti
27. aprila do Ceste v Rožno dolino, Celovški cesti od Ruske
ulice do Šišenske ceste, Šišenski cesti, Podutiški cesti,
Ulici bratov Babnik od Podutiške ceste do Plešičeve ulice,
Plešičevi ulici, Regentovi cesti od Plešičeve ulice do Pečni-
kove ulice, Pečnikovi ulici, Ulici Jožeta Jame do Ceste Ljub-
ljanske brigade, Cesti Ljubljanske brigade, Goriški ulici do
Verovškove ulice, Verovškovi ulici od Goriške ulice do Dre-
nikove ulice, Drenikovi ulici od Verovškove ulice do Železni-
karjeve ulice, Železnikarjevi ulici, Medvedovi ulici in Ruski
ulici, Vodovodni cesti od Slovenčeve ulice do Samove ulice,
Samovi ulici od Vodovodne ceste do Podmilščakove ulice in
Podmilščakovi ulici, Topniški ulici, Dunajski cesti od Top-
niške ulice do Dimičeve ulice, Dimičevi ulici, Kranjčevi ulici,
Koželjevi ulici od Kranjčeve ulice do Tomačevske ceste, Na
Žalah, Žalski ulici od Na Žalah do Jarške ceste, Jarški cesti
od Žalske ulice do Clevelandske ulice, Clevelandski ulici od
Jarške ceste do Šmartinske ceste, Šmartinski cesti od Cle-
velandske ulice do Kajuhove ulice, Kajuhovi ulici od Šmar-
tinske ceste do Kavčičeve ulice, Kavčičevi ulici, Bavdkovi
ulici, Tovarniški ulici od Bavdkove ulice do Ob Zeleni jami,
Ob Zeleni jami do Šmartinske ceste, Šmartinski cesti od Ob
Zeleni jami do Topniške ulice, Litijski cesti od Pesarske
ceste do Kajuhove ulice, Kajuhovi ulici od Litijske ceste do
Štepanjskega nabrežja, Štepanjsko nabrežje do Pesarske
ceste in Pesarska cesta, Pot na Fužine, levi breg Ljubljani-
ce, Chengdujski cesti in Zaloški cesti od Chengdujske ce-
ste do Poti na Fužine, Koprski ulici od Ceste v Mestni log do
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Mencingerjeve ulice, Mencingerjevi ulici do Koprske ulice
od Jadranske ulice, Jadranski ulici od Mencingerjeve ulice
do Jamove ulice, Jamovi ulici od Jadranske ulice do Grohar-
jeve ulice, Mirju do Barjanske ceste, Barjanski cesti od Mirja
do Finžgarjeve ulice, Finžgarjevi ulici, Eipprovi ulici, Krakov-
skem nasipu, Karlovški cesti, Grudnovem nabrežju, Prulah,
Gruberjevem nabrežju, Dolenjski cesti od Karlovške ceste
do Rakovniške ulice, Rakovniški ulici, Poti k ribniku, Dolenj-
ski cesti od Poti k ribniku do Galjevice, Galjevici, Jurčkovi
poti od Galjevice do Ižanske ceste, Hladnikovi cesti, Ope-
karski cesti od Hladnikove ceste do Ceste na Loko, Cesti na
Loko in Cesti v Mestni log od Riharjeve ulice do Koprske
ulice, Šlandrovi ulici, Pot k sejmišču, Starih Črnučah, Dunaj-
ski cesti od Starih Črnuč do Ceste Ceneta Štuparja, Cesti
Ceneta Štuparja in Dunajski cesti od Ceste Ceneta Štuparja
do Šlandrove ulice, Celovški cesti od Prušnikove ulice do
Ceste v hrib, Cesti v hrib od Celovške ceste do Prušnikove
ulice in Prušnikovi ulici od Ceste v hrib do Celovške ceste.

4. območje
V to območje sodijo vse površine, ki niso zajete v 1.,

2. in 3. območju.
Sestavni del tega odloka je tudi grafični prikaz območij

iz tega člena.

V. NADZOR

28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: inšpektorat).
Inšpektorat izda odločbo o takojšnji odstranitvi objekta

ali naprave, postavljene na javni površini, če ugotovi:
– da stranka ni pridobila dovoljenja iz 5. člena tega

odloka,
– da stranka ni plačala takse določene v 24. členu

tega odloka.
Sredstva za upravno izvršbo zagotavlja inšpektorat.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje

pravna oseba če:
1. ne pridobi dovoljenja iz 4. člena,
2. brez dovoljenja postavi gostinski vrt (9. in 10. člen),
3. brez dovoljenja postavi kiosk (11. člen),
4. postavi premični prodajni objekt v nasprotju s prvim

odstavkom 12. člena in 13. členom,
5. postavi prodajni avtomat v nasprotju s 14. členom,
6. prodaja časopise v nasprotju s 15. členom,
7. postavi gradbeni oder ali gradbišče v nasprotju s

16. in 17. členom,
8. postavi neprometni znak in usmerjevalno tablo v

nasprotju z 18. členom,
9. ravna v nasprotju z 19. členom,
10. stori prekršek iz 20. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim delom.

30. člen
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev, ki se izterja na kraju

prekrška, se kaznuje za prekršek posameznik, če:

1. prodaja kostanj, sladoled in druga živila v nasprotju s
prvim, drugim in tretjim odstavkom 13. člena,

2. prodaja srečke in srečke z razstavljenim blagovnim
dobitkom v nasprotju s četrtim odstavkom 13. člena,

3. prodaja časopis v nasprotju s 15. členom,
4. stori prekršek iz 20. člena.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Stranke, ki uporabljajo javno površino za posebno rabo

brez dovoljenja ali pa jim je dovoljenje poteklo, so dolžne v
treh mesecih od uveljavitve tega odloka to dovoljenje prido-
biti.

Če si stranke v roku iz prejšnjega odstavka tega člena
dovoljenja niso pridobile, so dolžne vzpostaviti na javni povr-
šini prvotno stanje.

Če stranke ne vzpostavijo na javni površini prvotnega
stanja, ga vzpostavi pooblaščeni izvajalec na stroške stran-
ke. Izvajalca določi na podlagi javnega razpisa inšpektorat.

32. člen
Če mestna uprava po prenehanju posebne in podreje-

ne rabe javnih površin ugotovi nastalo škodo, ki jo je povzro-
čila stranka, izda sklep za povračilo nastalih stroškov na
javni površini.

33. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati:
1. v odloku o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS,

št. 2/92 in 24/96) v 30. členu besedi “neprometni znaki” in
v 33. členu besede “kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih
vrtov, telefonskih govorilnic, uličnih avtomatov, gradbišč in
začasnih deponij materiala in podobno”.

2. v odredbi o višini uporabnine za postavitev nepro-
metnih znakov, transparentov in panojev ter za posebno
uporabo cest, prometnih površin in drugih javnih površin
(Uradni list RS, št. 48/92, 50/92, 25/94 in 24/96) razen
drugi in tretji odstavek 4. člena in 7. člen.

34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3563-3/99
Ljubljana, dne 4. oktobra 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

T A K S N A   T A R I F A
Tarifa št. 1
1.a) Za gostinske vrtove pred gostinskim obratom kot

funkcionalna celota (9. in 10. člen),
b) za postavitev avtomatov (14. člen),
c) za srečke (druga alinea 12. člena),
č) za gradbene odre ali gradbišča (16. člen)
se glede na območje zaračuna za:
1. območje 0,75 točk/m2/dan,
2. območje 0,70 točk/m2/dan,
3. območje 0,60 točk/m2/dan,
4. območje 0,50 točk/m2/dan.
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Število točk za gradbene odre ali gradbišča se pomno-
ži s faktorjem 2,5. Za vsak dan prekoračitve dovoljenega
roka za postavitev gradbenega odra ali gradbišča se pomno-
ži s faktorjem 3,5.

Tarifa št. 2
2. a) Za premične stojnice za sejme, ki jih organizira

MOL (tretji odstavek 12. člena),
b) za premične prodajne objekte pred vhodom trgovin

(tretja alinea 12. člena)
se glede na območje zaračuna za:
1. območje 1,30 točk/m2/dan,
2. območje 1,15 točk/m2/dan,
3. območje 1,00 točk/m2/dan,
4. območje 0,90 točk/m2/dan.

Tarifa št. 3
3. a) Za kioske (11. člen),
b) za prodajo kostanja, sladoleda in drugih živil (prvi,

drugi in tretji odstavek 13. člena),
c) za časopise (15. člen),
se glede na območje zaračuna za:
1. območje 1,30 točk/m2/dan,
2. območje 1,00 točk/m2/dan,
3. območje 0,80 točk/m2/dan,
4. območje 0,60 točk/m2/dan.

Tarifa št. 4
3. Za neprometne znake in usmerjevalne table (18. člen)

se ne glede na območje zaračunata 2 točki/m2/dan.

Tarifa št. 5
1. Za javne prireditve in shode (22. člen) in snemanje

filmov ter organiziranje otvoritev (19. člen)
se glede na območje zaračuna za:
1. območje 0,60 točk/m2/dan,
2. območje 0,50 točk/m2/dan,
3. območje 0,40 točk/m2/dan,
4. območje 0,35 točk/m2/dan.
Za kulturne prireditve, ki jih organizira MOL, ter huma-

nitarne akcije se tarifa št. 5 ne zaračuna.
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KOČEVJE

4307. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v Občini Kočevje

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97), uredbe o merilih za kategorizacijo javnih
cest (Uradni list RS, št. 49/97), pravilnika o označevanju
javnih cest in o evidenci o javnih cestah in objektih na njih,
27. in 98. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.
23/99 in 53/99 - popr.) in mnenja Direkcije Republike
Slovenije za ceste (št. 347-05-144/98-Brank), je Občinski
svet občine Kočevje na 8. redni seji dne 18. 10. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih

javnih cest v Občini Kočevje

1. člen
V 4. členu odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest

v Občini Kočevje se črta oziroma spremeni:
– iz evidence se črtajo lokalne ceste (LC) od zapored-

ne številke 14 do vključno zaporedne številke 17;
– pri zaporedni številki 1 se številka 3600 m nadomesti

s številko 5986 m, številka 10400 m se nadomesti s števil-
ko 7028 m;

– pri zaporedni številki 13 se številka 8515 m nadome-
sti s številko 6433 m, v rubriko “Preostala dolžina v sosed.
občini (v m)“ se doda številka 2050 m.

2. člen
V 7. členu odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest

v Občini Kočevje se črta oziroma spremeni:
– iz evidence se črtajo javne poti (JP) od zaporedne

številke 303 do vključno zaporedne številke 352;
– v poglavju “Skupne dolžine posameznih kategorij cest

in javnih poti v Občini Kočevje“ se spremenijo številke:
– pri LC iz 92.776 m na 75.876 m;
– pri JP iz 88.529 m na 62.044 m;
– pri LK iz 21.735 m na 21.937 m.

3. člen
Te spremembe odloka začnjo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 343-9/98-133
Kočevje, dne 19. oktobra 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4308. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97), 27. in 98. člena statuta Občine Kočev-
je (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 - popr.), je Občinski
svet občine Kočevje na 8. redni seji dne 18. 10. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o občinskih cestah

1. člen
V odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 6/99)

se spremeni 56. člen tako, da glasi:
“Uresničevanje določb tega odloka in določb predpi-

sov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občin-
ske ceste, nadzira pristojna služba občinske uprave za ce-
ste in komunalni nadzornik v okviru pooblastil, katere mu
določi občinski svet na predlog župana“.

2. člen
Te spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 343-8/99-133
Kočevje, dne 19. oktobra 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4309. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS,
9/96, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 12/99 – odločba US
RS), 48. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93),
27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99,
53/99) ter 74. in 83. člena poslovnika Občinskega sveta
občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99), je Občinski svet
občine Kočevje na 8. redni seji dne 18. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o brezplačnem prenosu lastninske pravice

1. člen
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Predgrad se brez-

plačno prenese lastninska pravica na nepremičnini: parc.
št. 2701/6 dvorišče v izmeri 4a 72m2; poslovne stavbe v
izmeri 65m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št.
906 k.o. Predgrad.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču.

Št. 061-11/98-20
Kočevje, dne 19. oktobra 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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KOZJE

4310. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
Kozje

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41. in 42. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in
na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 5. redni seji
dne 25. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda OŠ Kozje (Uradni list RS, št. 21/97), se spremeni
10. člen tako da glasi:

“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-
novnošolskem izobraževanju ter vzgoji in izobraževanju za
šolski okoliš, ki zajema naslednja naselja: Buče, Gorjane,
Gradišče, Ješovec pri Kozjem, Kozje, Ortnice, Osredek pri
Podsredi, Podsreda, Poklek pri Podsredi, Veternik, Vojsko,
Vrenska gorca, Zdole, Zeče pri Bučah.“

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-5-0007/99
Kozje, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

4311. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
Lesično

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41. in 42. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in
na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 5. redni seji
dne 25. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lesično

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda OŠ Lesično (Uradni list RS, št. 21/97), se spremeni
10. člen tako da glasi:

“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-
novnošolskem izobraževanju ter vzgoji in izobraževanju za
šolski okoliš, ki zajema naslednja naselja: Bistrica, Dobleži-
če, Drensko rebro, Gubno, Klake, Lesično, Pilštanj, Topo-
lovo, Zagorje.“

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-5-0008/99
Kozje, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

4312. Odlok o ustanovitvi delovnih teles občinskega
sveta, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 16. člena statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet
občine Kozje na 8. redni seji dne 1. 7. 1999 in 9. redni seji
dne 7. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta,

njihovi sestavi, nalogah in načinu dela

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občinski svet lahko ustanovi oziroma ima svoja delov-

na telesa.
Delovna telesa so odbori in komisije. Delovna telesa so

stalna in občasna.
Stalna delovna telesa se ustanovijo za pomembnejša

področja, ki so v pristojnosti občine.
Občasna delovna telesa se lahko ustanovijo za prouče-

vanje sistemskih vprašanj, določenih skupnih vprašanj ali za
proučevanje posameznih zadev.

Ustanovijo se s tem odlokom ali s posebnim sklepom.
Sklep o ustanovitvi delovnih teles določa njihove naloge,
pooblastila in sestavo.

Za obravnavo zadev širšega pomena se ustanovijo od-
bori, za obravnavo konkretnejših zadev pa komisije.

2. člen
Delovna telesa se ustanovijo z nalogo, da obravnavajo

pobude, predloge, mnenja in pripombe občanov; priprav-
ljajo, proučujejo in obravnavajo osnutke in predloge aktov,
obravnavajo osnutke in predloge aktov, obravnavajo sta-
lišča in pobude članov sveta glede posameznih zadev;
spremljajo izvrševanje podpisov in drugih splošnih aktov
občinskega sveta te dajejo občinskemu svetu pobude,
predloge in mnenja.

3. člen
Delovno telo šteje najmanj tri in največ deset članov in

ima predsednika in določeno število članov.
Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njegovo

delo, daje pobude za obravnavanje zadev, za katere je pri-
stojno delovno telo in sklicuje seje delovnega telesa. Sode-
luje s predsedniki drugih delovnih teles, s funkcionarji in
delavci občinske uprave zaradi pripravljanja vprašanj, ki jih
bo delovno telo obravnavalo, ter skrbi za izvajanje sprejetih
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dogovorov in sklepov delovnega telesa. Predsednik pred-
stavlja delovno telo, zastopa njegova mnenja, stališča in
predloge v občinskem svetu.

V odsotnosti predsednika delovnega telesa vodi sejo
najstarejši član delovnega telesa, ki je hkrati tudi član občin-
skega sveta.

4. člen
Predsednik in člani delovnega telesa se volijo izmed

članov sveta in drugih občanov, vendar največ polovico
članov.

Delovno telo vodi predsednik, ki ga imenuje občinski
svet izmed svojih članov. Članstvo v delovnih telesih občin-
skega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru
občine ali z delom v občinski upravi.

Predlog kandidatov za predsednika in člane delovnih
teles pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, imenuje pa jih občinski svet.

Imenovanje članov delovnih teles določa poslovnik ob-
činskega sveta.

5. člen
Mandatna doba stalnih delovnih teles traja od ustanovi-

tve do izteka mandata občinskemu svetu.
Mandatna doba občasnih delovnih teles je določen s

sklepom o ustanovitvi. Občasna delovna telesa prenehajo
delati, ko opravijo nalogo, zaradi katere so bila ustanovljena.

Predsednik in člani stalnih delovnih teles so lahko
razrešeni pred potekom časa, za katerega so bili izvoljeni,
na njihovo zahtevo ali v primeru, da svojih nalog ne izvršu-
jejo na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

6. člen
Delovno telo dela na sejah.
Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo in na pobu-

di članov delovnega telesa. Predsednik je dolžan sklicati
sejo tudi, če to predlaga tretjina članov občinskega sveta ali
na predlog župana.

Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina
njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino glasov nav-
zočih članov.

7. člen
Delovno telo lahko povabi na sejo druge člane občin-

skega sveta, funkcionarje in delavce občinske uprave ter
znanstvene, strokovne in javne delavce, da bi dali svoje
mnenje o zadevah, ki se obravnavajo na seji.

Delovno telo ima pravico zahtevati od občinske uprave
podatke in pojasnila, ki jih potrebuje za delo.

Delovna telesa sodelujejo med seboj v zadevah skup-
nega pomena in imajo lahko skupne seje.

8. člen
Strokovna opravila za delovna telesa opravlja občinska

uprava.

II. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

9. člen
Občinski svet občine Kozje ima naslednja stalna delov-

na telesa:
– Odbor za gospodarstvo in razvoj,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za komunalne dejavnosti, urejanje prostora in

varstvo okolja,

– Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja,

– Komisijo za peticije,
– Komisijo za nagrade, priznanja in odlikovanja,
– Komisijo za pripravo statuta in poslovnika občinske-

ga sveta,
– Komisijo za kmetijstvo.

10. člen
Odbor za gospodarstvo in razvoj šteje sedem članov in

opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja gospodarski razvoj občine,
– pripravlja predloge za spodbujanje razvoja podjetniš-

tva in obrti,
– predlaga razdelitev sredstev namenjenih za spodbu-

janje razvoja gospodarstva oziroma razreševanju problemov
v gospodarstvu,

– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na področje
obrti, podjetništva in turizma.

11. člen
Odbor za družbene dejavnosti šteje sedem članov in

opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja delovanje občinskih javnih služb s področja

družbenih dejavnosti in v zvezi s tem posreduje občinskemu
svetu ustrezne predloge in pobude,

– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom,
ki zagotavljajo izvajanje in pospeševanje razvoja na področju
družbenih dejavnosti, predšolskega varstva, osnovnega var-
stva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in osta-
le, razvoja športa in rekreacije ter izobraževalne, raziskoval-
ne, informacijsko-dokumentacijske, društvene in kulturne
dejavnosti,

– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom,
ki zagotavljajo izvajanje nacionalnih programov javnih služb
na področjih družbenih dejavnosti,

– skrbi za pripravo programov in finančnih načrtov in-
vesticijskega in rednega vzdrževanja objektov in obravnava
predloge investicijskih programov za investicije v objekte s
področja družbenih dejavnosti,

– spremlja izvajanje investicij v objekte s področja druž-
benih dejavnosti

– daje mnenja in predloge na področju:
– varstva naravne in kulturne dediščine,
– kulture, informiranja in raziskovanja,
– lekarništva in zdravstva,
– otroškega in socialnega varstva,
– vzgoje in izobraževanja,
– športa in rekreacije.

12. člen
Odbor za komunalno dejavnost, urejanje prostora in

varstvo okolja šteje šest članov in ima naslednje naloge:
– razpravlja o komunalni problematiki in predlaga

ustrezne ukrepe,
– razporeja sredstva namenjena za dejavnosti s svoje-

ga področja,
– sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega progra-

ma dela za prostorsko urejanje pristojnega občinskega or-
gana,

– sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugod-
nejših ponudnikov za izdelavo prostorske in urbanistične
dokumentacije,

– oblikuje predlog izbire najugodnejšega ponudnika za
oddajo del na osnovi javnih razpisov,

– sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah strokov-
nih podlag za pripravo planskih in urbanističnih dokumentov,
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– sodeluje pri pripravi, izdelavi in obravnavi osnutkov
prostorsko izvedbenih aktov, vključno z osnutki odlokov,

– daje pripombe in predloge v teku javne obravnave
osnutkov in sodeluje pri pripravi predlogov odlokov,

– oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja
in ravnanja z odpadki,

– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbo-
ra za to področje,

– predlaga uporabo sredstev sklada stavbnih zemljišč,
– pripravi kriterije za delitev sredstev v cestnem gospo-

darstvu.

13. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane.
Pristojnosti komisije za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja so:
– zbira kandidate za člane delovnih teles občinskega

sveta in določa liste kandidatov za člane delovnih teles ter jo
predlaga v sprejem svetu,

– predlaga količnike za določitev osnovne plače funk-
cionarjev in predlaga višino funkcijskega dodatka,

– daje predloge za imenovanje vodstvenih delavcev v
skladih, zavodih in javnih podjetjih, če jih v skladu z akti o
ustanovitvi imenuje občinski svet oziroma daje predloge o
mnenjih in soglasjih za njihovo imenovanje,

– če je tako določeno s poslovnikom, statutom ali za-
konom daje mnenja o soglasjih za imenovanje ali izvolitev
ostalih funkcionarjev in višjih upravnih delavcev,

– predlaga nagrade in sejnine članom sveta, odborov
in komisij,

– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kadrovske
zadeve.

14. člen
Komisija za peticije šteje štiri člane, njene naloge pa

so:
– obravnava vloge in pritožbe občanov ter pobude in

vprašanja,
– na podlagi vlog in pritožb daje pobude in predlaga

rešitve občinskemu svetu, županu in občinski upravi,
– sprejema druge ukrepe v zvezi z vlogami in pritožba-

mi ter pobudami in vprašanji.

15. člen
Komisija za nagrade, odlikovanja in priznanja šteje štiri

člane, njene naloge pa so:
– predlaga število priznanj in višino denarnih nagrad,
– pripravlja in objavlja razpise za podelitve nagrad in

priznanj,
– izvaja izbiro med predlaganimi kandidati in pripravlja

predloge sklepov za občinski svet.

16. člen
Komisija za pripravo statuta in poslovnika občinskega

sveta šteje pet članov, njene naloge pa so:
– pripravlja statut, ki ga posreduje v obravnavo občin-

skemu svetu,
– pripravlja spremembe in dopolnitve statuta,
– pripravlja poslovnik občinskega sveta ter poslovnike

delovnih teles občinskega sveta,
– pripravlja spremembe in dopolnitve poslovnika ob-

činskega sveta in delovnih teles občinskega sveta,
– pripravlja celovito besedilo odlokov, na katere je svet

sprejel amandmaje, če svet tako odloči,
– daje razlago statuta in odlokov občinskega sveta,

izven seje sveta pa tudi poslovnika občinskega sveta,

– opravlja druge naloge, ki so povezane s pripravo
statuta in poslovnika občinskega sveta in poslovnikov delov-
nih teles.

17. člen
Komisija za kmetijstvo šteje pet članov in opravlja zlasti

naslednje naloge:
– daje predloge za razvoj kmetijstva in gozdarstva,
– daje pobude in mnenja občinskemu svetu za dejav-

nosti na področju veterinarske službe,
– razpravlja o problematiki ribištva in lovstva ter s tega

področja podaja pobude občinskemu svetu,
– odloča o razporeditvi sredstev, namenjenih za kme-

tijstvo,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z njenim po-

dročjem dela.

18. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 06202-0010/99
Kozje, dne 7. oktobra 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

4313. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega
pomena v Občini Kozje

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97 in
74/98), 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 17. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 5. redni seji
dne 25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega

pomena v Občini Kozje

1. člen
S tem sklepom se določijo naslednji športni objekti

občinskega pomena v Občini Kozje, ki so namenjeni uresni-
čevanju javnega interesa na področju športa:

1. športne površine in pripadajoče zemljišče, potrebno
za nemoteno rabo športnih površin v športnem parku Kozje,
in sicer:

– športno igrišče na parc. št. 452, vl. št. 601, k.o.
Kozje,

– tenis igrišče na parc. št. 483, vl. št. 78, k.o. Kozje,
– košarkaško igrišče na parc. št. 482, vl. št. 410, in

488/3, vl. št. 601, vse k.o. Kozje,
– travnato igrišče na parc. št. 480/3, vl. št. 78, k.o.

Kozje,
– centralni objekt v športnem parku, na parc. št.

488/1, vl. št. 601, k.o. Kozje,
– preostalo zemljišče na parc. št. 488/1, vl. št. 601,

k.o. Kozje, in na parc. št. 488/2, vl. št. 584, k.o. Kozje, ki
služi za nemoteno rabo športnih površin,

2. telovadnica na parc. št. *366, vl. št. 257, k.o.
Kozje,

3. telovadnica na parc. št. 8/1, vl. št. 557, k.o. Pil-
štanj,
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4. športne površine pri osnovni šoli Lesično, in sicer:
– športno igrišče, ki obsega del parc. št. 2/4, 5 in

6/1, vl. št. 407, k.o. Pilštanj,
– športno igrišče, ki obsega del parc. št. 2/4, 5, 6/1

in 8/4, vl. št. 407, k.o. Pilštanj in del parc. št. 8/1, vl. št.
557, k.o. Pilštanj,

5. športne površine v Podsredi, in sicer:
– asfaltno igrišče, pripadajoči športni objekt in travnato

igrišče na parc. št. 930/1, vl. št. 492, k.o. Podsreda,
6. asfaltno igrišče, ki obsega del parc. št. 67/1, 69 in

70, vl. št. 18, k.o. Vrenska gorca.

2. člen
Objekti in zemljišča, na katerih ti ležijo, postanejo na

podlagi drugega odstavka 64. člena zakona o športu lastni-
na Občine Kozje.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja. Sklep se objavi

v Uradnem listu RS.

Št. 06202-5-0009/99
Kozje, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

4314. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Kozje na 9. redni seji dne 7. 10. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov

ter o povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91, Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94,
36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo

na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-

pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Kozje, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik os-
novne plače v višini 5,0.

Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količni-
ka ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,

v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Kozje.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu Občine Kozje.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plača podžupana se oblikuje v višini največ 80% dela

plače župana.
Župan mesečno določi višino dela plače podžupana,

glede na dejansko opravljeno delo.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta

določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada v času, ko oprav-
lja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.

V primeru nezmožnosti opravljanja funkcije župana, ki
traja več kot tri mesece, pripada podžupanu po tretjem
mesecu odsotnosti za nadomeščanje župana plača, ki bi jo
dobil župan.

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan oprav-
lja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače podžupana.

6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-

ta znaša največ 15% plače župana.
V okvir tega zneska se članu občinskega sveta določi

del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je
opravil, in sicer za:
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(neto) SIT
– udeležba na seji občinskega sveta 8.500
– vodenje seje občinskega sveta 10.000
– predsedovanje seji delovnega

telesa občinskega sveta 5.000
– udeležba na seji delovnega telesa,

katerega član je 3.500

V primeru, da se seja prekine in nadaljuje drugi dan, so
člani občinskega sveta poleg plačila za udeležbo na eni seji
upravičeni še do polovičnega zneska, ki bi ga dobil za ude-
ležbo na eni seji.

V primeru, da član občinskega sveta zamudi na sejo za
več kot eno uro ali da predčasno zapusti sejo za več kot eno
uro zaradi lastnih potreb, mi pripada le polovični znesek, ki
bi ga dobil za udeležbo na eni seji. Če zamudi na sejo ali
predčasno zapusti sejo zaradi občinskih obveznosti, mu
pripada celotni znesek plačila.

Z odločbo oziroma sklepom se določi količnik za izra-
čun dela plače člana občinskega sveta.

Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občin-
ska uprava.

7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podla-

gi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter doda-
tek za delovno dobo.

Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače
pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom
tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno
dobo.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklic-
no opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda

za posameznega občinskega funkcionarja komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delov-
nega razmerja.

Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z
občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega raz-
merja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funk-
cije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana ob-
činskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev meseč-
nega izplačila dela plače.

9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki

uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je ob-
činski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občin-
sko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače,
ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.

III. NAGRADE

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.

Sejnina za posamezno sejo znaša 3.500 SIT (neto).

11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo,
in sicer v naslednjih zneskih:

SIT (neto)
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 4.000
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 6.000

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posa-
mezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.

12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije

imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpi-
su referenduma ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu

z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s
predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-
beno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja

občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno poto-
vanje.
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Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor
gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali
tajnik občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil strošk-

ov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.

16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo dvomesečno za prete-

kla dva meseca najkasneje do 15. v mesecu, razen plače
župana in podžupana, ki se izplačuje mesečno.

Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izpla-
čajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo

zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
gospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektiv-
no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

19. člen

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-
sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v znesku, kot je dolo-
čen za predsednike delovnih teles.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-9-0008/99
Kozje, dne 7. oktobra 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

LENDAVA

4315. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Lendava

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98), 17. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava,
na 10. seji dne 25. 10. 1999, na predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Lendava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje notranjih

organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vpra-
šanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, določenih s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami
z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter
preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega ob-
veščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konfe-
rencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direk-
tor občinske uprave, po pooblastilu župana pa lahko tudi
drug delavec občinske uprave.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se

zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-
jami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
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– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja, urejanje prostora,
– infrastrukture,
– gospodarskih javnih služb,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– in druge naloge iz pristojnosti občine.

7. člen
Za izvajanje nalog v občinski upravi se ustanovijo na-

slednje notranje organizacijske enote:
– urad župana,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za infrastrukturo in delo s krajevnimi skup-

nostmi,
– oddelek za gospodarstvo,
– oddelek okolje in prostor,
– oddelek za finance,
– oddelek za splošne zadeve,
– režijski obrat.
V občinski upravi se lahko ustanovijo tudi druge notra-

nje organizacijske enote in inšpektorat, kot posebna notra-
nja organizacijska enota.

V oddelkih se lahko oblikujejo referati.

8. člen
Urad župana:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– opravlja prevajalska dela;
– priprava splošnih in drugih aktov;
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;
– nudi pravno pomoč županu, občinskemu svetu in

drugim občinskim organom in občanom, in strokovno prav-
no pomoč pri izvajanju volilnih opravil;

– opravlja naloge s področja normativno-pravnih in
upravnih zadev in

– opravlja druge naloge.

9. člen
Oddelek za družbene dejavnosti:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem progra-
mov;

– opravlja upravne in normativne naloge s področja
družbenih dejavnosti;

– izvaja javna naročila in
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

10. člen
Oddelek za infrastrukturo in delo s krajevnimi skup-

nostmi:
– opravlja dela in naloge za krajevno skupnost;
– opravlja vse naloge, ki spadajo v področje infra-

strukture;

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– opravlja naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in
reševanje;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– izvaja javna naročila in
– opravlja druge naloge.

11. člen
Oddelek za gospodarstvo:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-

lja nadzor nad investicijami;
– izvaja javna naročila in
– opravlja druge naloge.

12. člen
Oddelek za okolje in prostor:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– izvaja javna naročila in
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

13. člen
Oddelek za finance:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Oddelek za splošne zadeve:
– opravlja kadrovske zadeve;
– opravlja naloge s področja normativno-pravnih in

upravnih zadev;
– izvaja javna naročila;
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to

področje.
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15. člen
Režijski obrat:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in
– druge naloge.

16. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redars-

tva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva so določena s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

19. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

20. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske

uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje

nalog občinske uprave,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter skr-

bi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki

so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delova-

njem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi
organi v občini,

– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren

županu.

21. člen
Oddelke vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan

in so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in
županu. Župan imenuje in razrešuje tudi svetovalce in direk-
torja režijskega obrata.

22. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi. Za svoje delo so odgovorni direktorju
občinske uprave in županu.

23. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana obli-

kuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delov-
nega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kole-
gija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje
župan. Kolegij se sklicuje po potrebi.

24. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in
stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot,
lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sode-
lovanja.

25. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z
aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava,
naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za
njeno delo.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Župan Občine Lendava v roku enega meseca po spre-

jetju tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
v Občinski upravi občine Lendava.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

začasni organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
občine Lendava (Uradni list RS, št. 20/95).

28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

 
Št. 015-01-12/99
Lendava, dne 25. oktobra 1999.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

– Popravek zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN)

V zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja
(ZRPJN), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78-3691/99
z dne 24. 9. 1999, je bila ugotovljena redakcijska napaka,
zato na podlagi prvega odstavka 114. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije dajem

p o p r a v e k
zakona o reviziji postopkov javnega naročanja

(ZRPJN)

Opravijo se naslednja preštevilčenja:
– v 25. in 28. členu se številka »25« spremeni v »24«;
– v 26. členu se številka »28« spremeni v »27«;
– v 27. členu se številka »27« spremeni v »26«;
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– v 37. členu se številki »25 do 29« spremenita v »24
do 28«, številki »30 do 32« pa v »29 do 31.«

Št. 450-02/99-10/2
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

– Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B)

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B), objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 88-4207/99 z dne 29. 10. 1999, je bila
ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega
odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora Republi-
ke Slovenije dajem

p o p r a v e k
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona

o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B)

V 4. členu se v zadnjem odstavku besedilo za zadnjo
vejico pravilno glasi: »da poda izjavo v smislu četrtega od-
stavka tega člena«.

Št. 010-01/90-4/81
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

Popravek

V odločbi, št. U-I-77/98, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 59-2826/99 z dne 23. 7. 1999, se besedilo zad-
njega stavka 12. točke obrazložitve odločbe pravilno glasi:
“Pritrdilno ločeno mnenje je dal sodnik dr. Čebulj”.

Sekretarka
mag. Jadranka Sovdat l. r.

– Popravek odločbe

Popravek

Pri objavi odločbe, objavljene v Uradnem listu RS, št.
83-3955/99 z dne 14. 10. 1999, je napaka, ker pri zadevi
Upravna enota Radlje ob Dravi ni navedena opravilna števil-
ka U-II-168/99.

Sekretarka
mag. Jadranka Sovdat l. r.

– Popravek odloka o sprejetju ureditvenega načrta za rekonstrukcijo in dograditev čistilne napraveza farmi Nemščak in Jezera (Beltinci)

Popravek

V odloku o sprejetju ureditvenega načrta za rekonstruk-
cijo in dograditev čistilne naprave za farmi Nemščak in Jeze-
ra (Beltinci), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17-888/99
z dne 24. 3. 1999, se v 5. členu 5. točka pravilno glasi:

5. Ureditev vmesne aerobne lagune ANR na mestu
obstoječe (velikosti 23 m × 23 m, globine 5 m).

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

– Popravek odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško

Popravek

V odloku o komunalnem prispevku v Občini Laško,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64-3107/99 z dne 10.
8. 1999, se v drugem odstavku 10. člena besede “iz
5. člena” pravilno glasijo: “iz 4. člena”.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

– Popravek pravilnika o oddajanju neprofitnih in službenih stanovanj v najem v Občini Mislinja

Popravek

V pravilniku o oddajanju neprofitnih in službenih stano-
vanj v najem v Občini Mislinja, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 27-3090/99 z dne 16. 4. 1999, se:

– v 20. členu besedilo “18. člena” nadomesti z
“19. člena”;

– v 23. členu se v zadnjem stavku besedilo “18. členu”
nadomesti z “19. členu”;

– v 24. členu se v prvem stavku besedilo “9. člena”
nadomesti z “19. člena”;

– v 27. členu se črta besedilo “službenega”.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.
– Popravek pravilnika o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbirekoncesionarja (Moravske Toplice)

Popravek

V pravilniku o postopku javnega razpisa za izbiro konce-
sionarja in načinu izbire koncesionarja (Moravske Toplice),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69-3466/99 z dne 26. 8.
1999, se v 3. členu v sedmi alinei besede “prometnega davka
in skupaj s prometnim davkom”, pravilno glasijo “davka na
dodano vrednost in skupaj z davkom na dodano vrednost,”.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

– Popravek odloka o spremembi lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje zavtobusno postajo Gabrje (Novo mesto)

Popravek

V odloku o spremembi lokacijskega načrta lokalne ce-
ste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje
(Novo mesto), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38-
1938/99 z dne 21. 5. 1999, se v 19. členu:

– v predzadnji alinei “parc. št. 1148” popravi s “parc.
št. 1150” ter beseda “vzhodno” popravi z besedo “zahod-
no”;

– v zadnji alinei “parc. št. 1169” popravi s “parc. št.
1189”.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazi-
dalnem načrtu Frankolovo (Vojnik), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 84-4029/99 z dne 15. 10. 1999, se v drugem
odstavku 2. člena vpiše k. o. Verpete namesto k. o. Podgor-
je in k. o. Loka namesto k. o. Verpete.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

DRŽAVNI ZBOR
4299. Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavno-

sti (ZZDej-D) 13509

MINISTRSTVA
4300. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe

o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihod-
kov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter za-
dolževanja in odplačil dolga 13509

4301. Odredba o spremembi odredbe o evidentiranju
in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih
prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sred-
stev in obveznosti do virov sredstev 13511

4302. Odredba o določitvi obrazca A in obrazca B (vlo-
ga za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodar-
ske osnove za avtohtoni narodni skupnosti) 13513

BANKA SLOVENIJE
4303. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se

zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Ban-
ka Slovenije 13518

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4304. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen

na drobno na območju Slovenije za oktober 1999 13518
4305. Razpis volitev štirih članov personalne komisije 13518

OBČINE
LJUBLJANA

4306. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin 13519
KOČEVJE

4307. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji ob-
činskih javnih cest v Občini Kočevje 13526

4308. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah 13526
4309. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice 13526

KOZJE
4310. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje 13527
4311. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lesično 13527
4312. Odlok o ustanovitvi delovnih teles občinskega sve-

ta, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela 13527
4313. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega

pomena v Občini Kozje 13529
4314. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in na-

gradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o povra-
čilih stroškov 13530
LENDAVA

4315. Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-
činske uprave občine Lendava 13532
POPRAVKI

– Popravek zakona o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (ZRPJN) 13534

– Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B) 13535

– Popravek odločbe 13535
– Popravek odločbe 13535
– Popravek odloka o sprejetju ureditvenega načrta

za rekonstrukcijo in dograditev čistilne naprave
za farmi Nemščak in Jezera (Beltinci) 13535

– Popravek odloka o komunalnem prispevku v Ob-
čini Laško 13535

– Popravek pravilnika o oddajanju neprofitnih in služ-
benih stanovanj v najem v Občini Mislinja 13535

– Popravek pravilnika o postopku javnega razpisa
za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesio-
narja (Moravske Toplice) 13535

– Popravek odloka o spremembi lokacijskega na-
črta lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z av-
tobusno postajo Gabrje (Novo mesto) 13535

– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu Frankolovo (Vojnik) 13536

VSEBINA

Stran Stran
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