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DRŽAVNI ZBOR

5162. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju
podjetij (ZFPPod-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-A), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. decem-
bra 1999.

Št. 001-22-186/99
Ljubljana, dne 29. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

FINANČNEM POSLOVANJU PODJETIJ
(ZFPPod-A)

1. člen
V zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list

RS, št. 54/99) se v 2. členu v drugem odstavku črtata
besedi “javne zavode”.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za javne

zavode smiselno uporabljajo določbe 4. do 15. člena tega
zakona.”

2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku na koncu pred piko

dodajo besede “in svet oziroma drug kolegijski organ uprav-
ljanja zavoda”.

V tretjem odstavku se črta 1. točka, besedilo doseda-
nje 2. točke pa postane nadaljevanje besedila uvodnega
stavka.

3. člen
V 15. členu se 1. točka, drugega odstavka spremeni

tako, da se glasi:
“1. plač zaposlenih do obsega sredstev za zajamčene

osebne dohodke po 5. členu zakona o zajamčenih osebnih
dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in 38/94), oziroma do
višine minimalne plače za posameznega delavca, če obseg
sredstev za zajamčene plače ne zagotavlja izplačila minimal-
ne plače na individualni ravni,”.

4. člen
Za 40. členom se dodata nova 40.a in 40.b člena, ki

se glasita:

“40.a člen
(1) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (v

nadaljnjem besedilu: agencija) 24. januarja 2000 ugotovi
stanje nalogov za plačilo dospelih neporavnanih obveznosti
(število, zneski in vrste obveznosti), ki so bili agenciji predlo-
ženi do 23. januarja 2000 in ki zaradi plačilne nesposobno-
sti imetnikov računov do vključno 23. januarja 2000 niso bili
izvršeni.

(2) Agencija do 24. februarja 2000 vrne predlagate-
ljem naloge za plačilo obveznosti iz prometa blaga in stori-
tev, naloge za plačilo obveznosti do tujine, naloge za plačilo
obveznosti za kredite in naloge za izplačilo plač, razen nalo-
gov za izplačilo plač zaposlenih do obsega iz 1. točke dru-
gega odstavka 15. člena tega zakona, povračil stroškov
delavcem in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmer-
ja, ki so bili agenciji predloženi do vključno 23. januarja
2000. V primeru, da nalogov predlagatelju ni mogoče vroči-
ti, jih agencija arhivira.

(3) V evidenci dospelih neporavnanih obveznosti, ki jo
vodi agencija, ostanejo tisti nalogi, ki so bili predloženi do
vključno 23. januarja 2000 in s katerimi se poravnavajo
naslednje obveznosti: prometni davek; davek na dodano
vrednost; trošarine; povračila in drugi prejemki delavcev, ki
jih zagotavljajo druge pravne osebe v skladu s predpisi;
plače zaposlenih do obsega iz 1. točke drugega odstavka
15. člena tega zakona; izvršljive sodne odločbe, izvršljive
odločbe in sklepi o kaznih, drugi izvršljivi sklepi, nalogi in
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dokončne odločbe organov in organizacij, ki so jih po zako-
nu pooblaščeni izdajati ter druge zakonske obveznosti.

40.b člen
(1) Ne glede na 85. člen zakona o davčnem postopku

(Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 – odločba US,
82/98 in 91/98 - v nadaljnjem besedilu: ZDavP) in ne glede
na 147. člen zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS,
št. 51/98), se v obdobju do 23. julija 2000 v primerih
plačilne nesposobnosti imetnika računa poravnajo plače za-
poslenih do obsega iz 1. točke drugega odstavka 15. člena
tega zakona, za dolgom iz naslova prometnih davkov, davka
na dodano vrednost in trošarin, povračil in drugih prejemkov
delavcev, ki jih zagotavljajo druge pravne osebe v skladu s
predpisi in pred dolgom iz naslova drugih zakonskih obvez-
nosti, ki primeroma vključujejo druge davke, prispevke za
socialno varnost in uvozne dajatve ob upoštevanju 130.
člena ZDavP, in dolgom iz naslova izvršljivih sodnih odločb,
izvršljivih odločb in sklepov o kaznih, drugih izvršljivih skle-
pov, nalogov in dokončnih odločb organov in organizacij, ki
so jih po zakonu pooblaščeni izdajati, pri čemer ima dolg iz
naslova drugih davkov, prispevkov za socialno varnost in
uvoznih dajatev prednost pred dolgom iz drugih naslovov.

(2) Vse naloge za plačilo dospelih neporavnanih obvez-
nosti predložene po 23. januarju 2000, ki se ne uvrščajo v
evidenco dospelih neporavnanih obveznosti v skladu s tem
členom in za katere na dan njihove dospelosti ni kritja na
računu, agencija najkasneje naslednji delovni dan vrne pred-
lagatelju.

(3) Ne glede na tretji odstavek 40. a člena tega zakona
agencija vrne predlagateljem naloge za izplačilo zajamčenih
plač, ki so bili agenciji predloženi do 23. julija 2000 in ki
zaradi plačilne nesposobnost imetnikov računov do vključno
23. julija 2000 niso bili izvršeni. V primeru, da nalogov
predlagatelju ni mogoče vročiti, jih agencija arhivira.

(4) Agencija vodi v evidenci tudi naloge, ki jih v skladu z
69. a členom zakona o davčni službi (Uradni list RS, št.
18/96, 36/96, 87/97, 48/98 in 26/99) izdaja Davčna
uprava, in sicer tako kot je v 54. členu ZDavP določeno za
sklepe o prisilni izterjavi.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 414-01/99-4/3
Ljubljana, dne 21. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o popotresni
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOS-
RP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 21. decembra 1999.

Št. 001-22-187/99
Ljubljana, dne 29. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O POPOTRESNI

OBNOVI OBJEKTOV IN SPODBUJANJU RAZVOJA
V POSOČJU (ZPOOSRP-B)

1. člen
V prvem odstavku 47. člena zakona o popotresni ob-

novi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list
RS, št. 45/98 in 67/98) se za besedami “za leto 1998“
beseda “in“ nadomesti z vejico, za besedo “1999“ pa se
dodata besedi “in 2000“.

Doda se nov drugi odstavek 47. člena, ki se glasi:
“Ne glede na določbo 48. člena zakona o dohodnini

se davčnim zavezancem, ki vlagajo sredstva v opredmetena
osnovna sredstva v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, vlo-
ženi znesek odšteva od osnove za davek za leto 1999 in
2000 poleg 40% zneska investiranega v skladu z 48. čle-
nom zakona o dohodnini, vendar največ do polovice davčne
osnove, če gre za vlaganja, ki so v skladu s prioritetami
programa razvojne pomoči pri popotresni obnovi Posočja.“

V drugem odstavku 47. člena, ki postane tretji odsta-
vek, se besedi “prejšnjega odstavka“ nadomestita z beseda-
mi “prejšnjih dveh odstavkov“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 433-07/98-13/16
Ljubljana, dne 21. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

5163. Zakon o dopolnitvi zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(ZPOOSRP-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju

razvoja v Posočju (ZPOOSRP-B)

5164. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o ugotavljanju katastrskega dohodka
(ZUKD-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o ugotavljanju
katastrskega dohodka (ZUKD-B)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-B), ki ga je
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sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. decem-
bra 1999.

Št. 001-22-188/99
Ljubljana, dne 29. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA
(ZUKD-B)

1. člen
V zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni

list SRS, št. 23/76 in 24/88) se za 11. členom doda nov
11.a člen, ki se glasi:

“11.a člen
Ne glede na določbe 8., 9., 10. in 11. člena tega

zakona v obdobju med dvema ugotavljanjema katastrskega
dohodka v primeru uvedbe nove katastrske kulture ali razre-
da v katastrski operat v posameznem katastrskem okraju,
katastrski dohodek določi Vlada Republike Slovenije, na
predlog ministra, pristojnega za finance in ministra, pristoj-
nega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Katastrski dohodek za nove katastrske kulture in razre-
de se določi na ravni veljavnega katastrskega dohodka za
isto katastrsko kulturo in razred v katastrskem okraju, ki je
po naravnih in proizvodnih značilnostih najbolj primerljiv s
katastrskim okrajem, za katerega se določa nov katastrski
dohodek. V primeru, da je primerljivih katastrskih okrajev
več, se katastrski dohodek za nove katastrske kulture in
razrede lahko določi na ravni povprečja katastrskih dohod-
kov za isto katastrsko kulturo in razred v katastrskih okrajih,
ki so po naravnih in proizvodnih značilnostih primerljivi s
katastrskim okrajem, za katerega se določa nov katastrski
dohodek.“

2. člen
V drugem odstavku 7.a člena se besedilo “Socialistič-

ne federativne republike Jugoslavije“ nadomesti z beseda-
ma “Republike Slovenije“.

V prvem odstavku 7.b člena in v drugem odstavku 10.
člena zakona se besedilo “Izvršni svet Skupščine SR Slove-
nije“ nadomesti z besedami “Vlade Republike Slovenije“ v
ustreznem sklonu.

V drugem in tretjem odstavku 8. člena in v prvem
odstavku 11. člena se besedi “občinska skupščina“ oziro-
ma “skupščina občine“ nadomestita z besedo “občina“ v
ustreznem sklonu in številu.

V drugem odstavku 11. člena se besede “Skupščina
SR Slovenije“ nadomestijo z besedilom “Državni zbor Re-
publike Slovenije“.

V prvem odstavku 12. člena se besedilo “Zavoda RS
Slovenije za statistiko“ nadomesti z besedilom “Statistične-
ga urada Republike Slovenije“ ter besedilo “Geodetske upra-
ve SR Slovenije“ z besedilom “Geodetske uprave Republike
Slovenije“.

V prvem in drugem odstavku 12. člena se besedi “Re-
publiški komite“ nadomestita z besedama “Ministrstvo, pri-
stojno“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 435-05/99-3/1
Ljubljana, dne 21. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

VLADA

5165. Uredba o spremembah uredbe o določitvi
delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna
doba s povečanjem

Na podlagi 28. člena zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 48/98), 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 64/94) in 112. člena
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št.
17/78, 23/82, 41/87, 32/89 in Uradni list RS, št. 8/90,
12/92, 58/93, 71/94, 29/95 in 10/98) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi delovnih mest,

na katerih se šteje zavarovalna doba
s povečanjem

1. člen
V uredbi o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje

zavarovalna doba s povečanjem (Uradni list RS, št. 48/98 in
61/99) se spremeni druga alinea 2. člena tako, da se glasi:

»– delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb (polici-
stov) na policijskih upravah in v organizacijskih enotah mini-
strstva oziroma policije, razen delovnih mest, na katerih
delavci opravljajo pretežno notranje delo in pri izvajanju na-
log ni posebej ogroženo njihovo zdravje in življenje ter delov-
nih mest informacijskega, kadrovskega, finančno-računo-
vodskega in materialnega značaja.«

2. člen
V 4. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, ki skrbi-

jo za varnost, zavarovanje, red in disciplino v zavodu, oprav-
ljajo stražarsko službo, spremljajo zaprte osebe zunaj zavo-
da, nadzirajo zaprte osebe v gospodarskih enotah in na
zunanjih deloviščih, ter druga delovna mesta pooblaščenih
uradnih oseb, na katerih so delavci še posebej izpostavljeni
delu z zaprtimi osebami.«

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 112-00/98-5
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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5166. Uredba o dopolnitvi lestvic katastrskega
dohodka

Na podlagi 11.a člena zakona o ugotavljanju katastr-
skega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76, 24/88 in
110/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi lestvic katastrskega dohodka

1. člen
Lestvice katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št.

38/89), valorizirane s količniki za valorizacijo na raven leta
1999 (Uradni list SRS, št. 42/89, Uradni list RS, št. 47/90,
33/91, 62/92, 72/93 in 89/98), se dopolnijo z zneski
katastrskega dohodka na en hektar površine za navedene
katastrske kulture in katastrske razrede v naslednjih katastr-
skih okrajih:

Katastrski okraj Katastrska kultura Katastrski dohodek na 1 hektar v tolarjih
Katastrski razred zemljišč

1 2 3 4 5 6 7 8

Kanal plantažni sadovnjak 135.337,50 124.109,87
Litija plantažni sadovnjak 135.337,50 124.109,87
Novo mesto plantažni sadovnjak 157.202,25 146.204,69 113.181,33
Suha krajina–Gorjanci plantažni sadovnjak 113.472,75 102.015,04
Tolmin plantažni sadovnjak 157.202,25 146.204,69 113.181,33 70.740,25

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 422-14/98-2
Ljubljana, dne 29. decembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

5167. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republi-
ke Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o uvedbi finančnih

intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnje hrane za leto 1999

1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni
list RS, št. 9/99, 11/99, 12/99 – popravek 16/99, 22/99,
34/99, 36/99, 40/99, 59/99, 61/99, 65/99 – popra-
vek, 80/99, 82/99) se v 1. členu:
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– v točki A pri postavki 1433 Skupni nameni: Nadome-
stilo pri cenah kmetijskih proizvodov in intervencijski nakupi,
številka “1.200,000.000” nadomesti s številko
“1.061,555.790,60”,

– v točki A, pri postavki 1859 Ribištvo: Ulov plave ribe
– podpora “32,100.000” nadomesti s številko
“34,100.000”,

– v točki A, pri postavki 2629 Skupni nameni: Izravna-
va stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg številka
“3.200,000.000” nadomesti s številko “5.825,261.340”,

– v točki A, pri postavki 4180 Skupni nameni: Financi-
ranje zalog in proizvodnje pomembnejših kmetijskih proizvo-
dov številka “695,500.000” nadomesti s številko
“941,190.948,50”,

– v točki A, pri postavki 5534 Ekološka plačila v kme-
tijstvo številka “157,500.000” nadomesti s številko
“174,934.561”,

– v točki A, pri postavki 5536 Neposredna plačila v
kmetijstvo “1.806,200.000” nadomesti s številko
“2.202,991.687,90”,

– v točki B, pri postavki 2551 Kmetijstvo: kmetijsko
znanstveno raziskovalno delo – podpora številka
“194,740.000” nadomesti s številko “179,087.000”,

– v točki B, pri postavki 2556 Skupni nameni: Podpora
strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu pove-
zovanju številka “71,637.000” nadomesti s številko
“71,057.000”,

– v točki B, pri postavki 4107 Sofinanciranje progra-
mov sanacije podjetij, zadrug in kmetij številka “65,500.000”
nadomesti s številko “244,056.320”,

– v točki B, pri postavki 5537 Podpore tržnim organi-
zacijam pridelovalcev številka “30,000.000” nadomesti s
številko “0”,

– v točki B, pri postavki 5538 Programi podpor za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske in živilske proizvodnje
številka “2.567,761.000” nadomesti s številko
“2.222,533.523”,

– v točki C, pri postavki 1417 Sofinanciranje kmetij-
skega izobraževanja – praktični pouk številka “74,900.000”
nadomesti s številko “74,750.000”,

– v točki C, pri postavki 1430 Kmetijstvo: Poskusni
centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo številka
“181,900.000” nadomesti s številko “157,899.880”,

– v točki C, pri postavki 1474 Kmetijstvo: Sofinancira-
nje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva številka
“45,370.000” nadomesti s številko “52,980.000”,

– v točki C, pri postavki 2426 Kmetijstvo: Vzpostavitev
in povezava baz podatkov številka “85,600.000” nadomesti
s številko “48,724.000”,

– v točki C, pri postavki 2428 EU in mednarodno so-
delovanje: Drugi mednarodni projekti – lastna udeležba šte-
vilka “34,240.000” nadomesti s številko “2,899.001”,

– v točki C, pri postavki 2447 Skupni nameni: Podpo-
ra pri usposabljanju laboratorijev v kmetijstvu in živilstvu šte-
vilka “45,200.000” nadomesti s številko “81,113.395”,

– v točki C, pri postavki 2557 Nov naziv: Ribištvo:
Podpore ribičem in preusmeritev dejavnosti številka
“25,000.000” nadomesti s številko “9,129.171”,

– v točki C, pri postavki 4107 Skupni nameni: Sofinan-
ciranje programov sanacije podjetij, zadrug in kmetij številka
“65,500.000” nadomesti s številko “0”,

– v točki C, pri postavki 5534 Ekološka plačila v kme-
tijstvu številka “142,500.000” nadomesti s številko
“105,000.000”,

– v točki C, pri postavki 5538 Programi podpor za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske in živilske proizvodnje
številka ”97,000.000” nadomesti s številko “40,000.000”,

– v točki C, pri postavki 7706 EU in mednarodno so-
delovanje: Mednarodni center za senzorično analizo vina
številka “10,700.000” nadomesti s številko “0”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-00/99-13
Ljubljana, dne 29. decembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

5168. Odlok o dopolnitvi odloka o dodatnem
premoženju, ki se preda pooblaščenim
investicijskim družbam za lastniške certifikate

Na podlagi prvega in drugega odstavka 37. člena zako-
na o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list
RS, št. 50/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju, ki
se preda pooblaščenim investicijskim družbam

za lastniške certifikate

1. člen
V odloku o dodatnem premoženju, ki se preda poob-

laščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate
(Uradni list RS, št. 56/98, 69/98, 41/99 in 102/99) se za
5. členom doda novi 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen
Vlada Republike Slovenije, z namenom predaje poob-

laščenim investicijskim družbam in Prvemu pokojninskemu
skladu za lastniške certifikate, prenese na Slovensko razvoj-
no družbo, d.d., premoženje, navedeno v seznamu, ki je kot
priloga C sestavni del tega odloka in objavljena skupaj z
njim.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 301-03/98-13
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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PRILOGA C

Zap. Matična Naziv Št. delnic oz. Vrednost
št. številka vel. deleža

1 5097517 RTC KRVAVEC KRANJ d.d. 7.818 19,545.000
2 5038618 NOVOLES LESNA IND. STRAŽA d.d. 87.046 231,542.360
3 5263450 CASINO MARIBOR d.d. 4.170 33,810.360
4 5488044 CASINO LJUBLJANA d.d. 37.240 33,851.160
5 5232058 HIT NOVA GORICA d.d. 2,715.454 4.418,043.658
6 5379911 CASINO BLED d.d. 115.240 76,326.909
7 5680859 CASINO PORTOROŽ d.d. 933.012 716,142.691
8 5227992 ELEKTRO LJUBLJANA d.d. 8,384.217 10.480,271.250
9 5231698 ELEKTRO MARIBOR d.d. 5,188.426 6.485,532.500
10 5223067 ELEKTRO CELJE d.d. 4,451.406 5.564,257.500
11 5175348 ELEKTRO GORENJSKA KRANJ d.d. 3,554.272 4.442,840.000
12 5229839 ELEKTRO PRIMORSKA NOVA GORICA d.d. 3,588.388 4.485,485.000
13 5040361 PREMOGOVNIK VELENJE d.d. 363.754 4.546,925.000
14 5040388 TE ŠOŠTANJ d.o.o. 5% 1.665,953.375
15 5033772 TE BRESTANICA d.o.o. 5% 103,654.808
16 5044286 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. 5% 4.740,665.776
17 5044421 SOŠKE ELEKTRARNE NG d.o.o. 5% 1.298,610.756
18 5044405 SAVSKE ELEKTRARNE d.o.o. 5% 1.829,137.679
19 5035511 TE TRBOVLJE d.o.o. 5% 345,226.791
20 5077168 SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ d.o.o. 80% 166,602.855
21 5150507 VGP MURA MURSKA SOBOTA d.d. 4.678 23,390.000
22 5150515 VGP DRAVA PTUJ d.d. 30.946 38,682.500
23 5142393 VGP KRANJ d.d. 61.967 63,454.208
24 5142369 PUH LJUBLJANA d.d. 41.040 57,866.400
25 5014018 TELEKOM SLOVENIJE d.d. 483.026 4.408,095.276
26 5142768 AERODROM LJUBLJANA d.d. 190.271 278,556.744
27 5143578 CESTNO PODJETJE MARIBOR d.d. 21.524 26,905.000
28 5143497 CESTNO PODJETJE NOVA GORICA d.d. 70.104 88,471.248
29 5143250 CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA d.d. 27.709 27,709.000
30 5069041 CESTNO PODJETJE KOPER d.d. 40.535 40,535.000
31 5143802 CESTNO PODJETJE KRANJ d.d. 3.695 5,254.290
32 5069149 CESTNO PODJETJE NOVO MESTO d.d. 128.814 161,532.756
33 5142733 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 971.366 10.549,033.891
34 5881447 POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 24% 4.677,764.782

SKUPAJ 72.131,676.523

5169. Sklep št. 6/99 Pridružitvnega sveta z dne 15. 2.
1999, o spremembah in dopolnitvah Protokola
4 o definiciji pojma “izdelki s poreklom“ ter
načinih upravnega sodelovanja k Evropskemu
sporazumu med EU in Slovenijo

Na podlagi 112. člena Evropskega sporazuma o pri-
družitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino (Urad-
ni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in sklepa
Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 211. korespon-
denčni seji dne 13. 2. 1999 se objavi

S K L E P
št. 6/99 Pridružitvnega sveta z dne 15. 2. 1999,

o spremembah in dopolnitvah Protokola 4 o
definiciji pojma “izdelki s poreklom“ ter načinih

upravnega sodelovanja k Evropskemu
sporazumu med EU in Slovenijo



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 30. 12. 1999 / Stran 16659

Besedilo sklepa Pridružitvenega sveta št. 6/99 z dne
15. 2. 1999 in prilog se v slovenskem jeziku glasi:

PRIDRUŽITVENI SVET JE
ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi

med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije, na eni strani, in Republi-
ko Slovenijo na drugi strani1, podpisanega v Luksemburgu
10. junija 1996, in še posebej 38. člena njegovega Proto-
kola 4,

spričo tega,:
(1) da je treba definicijo pojma “izdelki s poreklom“ v

Protokolu 4 spremeniti in dopolniti, da bi zagotovili pravilno
delovanje razširjenega sistema kumulacije, ki dovoljuje upo-
rabo materialov s poreklom iz Evropske skupnosti, Poljske,
Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Bolgarije,
Romunije, Latvije, Litve, Estonije, Slovenije, Turčije, Evrop-
skega gospodarskega prostora, Islandije, Norveške in Švi-
ce;

(2) da bi bilo priporočljivo popraviti člene, ki vsebujejo
zneske, z namenom popolnega upoštevanja uveljavitve evra;

(3) da bi se upoštevale spremembe na področju metod
predelave in pomanjkanje določenih surovin, bi bilo treba
nekoliko popraviti seznam zahtevanih obdelav in predelav, ki
jih morajo izpolnjevati materiali brez porekla, da lahko prido-
bijo status blaga s poreklom;

(4) da je treba Protokol 4 zato spremeniti in dopolniti,

SKLENIL NASLEDNJE:

1. člen
Protokol 4 o definiciji pojma “izdelki s poreklom“ in

načinih upravnega sodelovanja se spremeni in dopolni kot
sledi:

1) v 21. in 26. členu se beseda “eku“ nadomesti z
“evro“;

2) 30. člen se nadomesti kot sledi:

“30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Zneske v domači valuti države izvoznice, ki ustrezajo

zneskom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih
sporoči državam uvoznicam preko Evropske komisije.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti držav članic Evropske skupnosti ali druge
države, omenjene v 3. in 4. členu, mora država uvoznica
priznati zneske, ki jih je ta država notificirala.

3. Zneski, ki se uporabljajo v katerikoli dani nacionalni
valuti, so v tisti nacionalni valuti enaki zneskom izraženim v
evrih po tečaju prvega delovnega dne v oktobru 1999.

4. Pridružitveni odbor na zahtevo Skupnosti ali Sloveni-
je pregleda v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v
domačih valutah držav članic in Slovenije. Pridružitveni od-
bor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba
uporabljati, ne bodo znižali v domači valuti in bo nadalje
upošteval zaželeno ohranjanje učinkov zadevnih omejitev v
realnih okvirjih. V ta namen se lahko odloči za spremembo
zneskov, izraženih v evrih.“;

3) Priloga II se spremeni in dopolni kot sledi:

1 OJ L51, 26. 2. 1999, str. 3.
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2. člen
Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.
Uporabljati se začne s 1. januarjem 2000.

Podpisano dne 15. februarja 1999.

Za Pridružitveni svet
Predsedujoča

Tarja Halonen l. r.

Št. 920-06-26/99
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Generalna sekretarka
Nevenka Črešnar Pergar l. r.

5170. Sklep o določitvi zneska za enoto obremenitve
voda za leto 2000

Na podlagi 5. člena uredbe o taksi za obremenjevanje
vode (Uradni list RS, št. 41/95) je Vlada Republike Sloveni-
je na 140. seji dne 23. decembra 1999 sprejela

S K L E P
o določitvi zneska za enoto obremenitve voda za

leto 2000

1. člen
Znesek za enoto obremenitve voda za leto 2000 je

3.600 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 423-05/98-2
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA

5171. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po
zakonu o davkih občanov za leto 2000

Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov
(Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št.
48/90, 8/91 in 7/93) ter na podlagi podatka Statističnega
urada Republike Slovenije izdaja minister za finance Repub-
like Slovenije

O D R E D B O
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po

zakonu o davkih občanov za leto 2000

I
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določe-

ni v 150. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo:

a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

2,184.773 5
2,184.773 9,817.883 109.238,79 + 6 nad 2,184.773
9,817.883 17,460.057 567.225,24 + 7 nad 9,817.883

17,460.057 25,093.166 1,102.177,52 + 8 nad 17,460.057
25,093.166 32,735.340 1,712.826,18 + 9 nad 25,093.166
32,735.340 40,368.449 2,400.621,90 + 10 nad 32,735.340
40,368.449 48,010.622 3,163.932,79 + 11 nad 40,368.449
48,010.622 55,643.732 4,004.571,95 + 12 nad 48,010.622
55,643.732 63,285.907 4,920.545,09 + 13 nad 55,643.732
63,285.907 5,914.027,67 + 14 nad 63,285.907

b) III. dedni red (dedi in babice)

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

2,184.773 8
2,184.773 9,817.883 174.781,98 + 9 nad 2,184.773
9,817.883 17,460.057 861.761,88 + 10 nad 9,817.883

17,460.057 25,093.166 1,625.979,34 + 11 nad 17,460.057
25,093.166 32,735.340 2,465.621,20 + 12 nad 25,093.166
32,735.340 40,368.449 3,382.682,06 + 13 nad 32,735.340
40,368.449 48,010.622 4,374.986,18 + 14 nad 40,368.449
48,010.622 55,643.732 5,444.890,50 + 15 nad 48,010.622
55,643.732 63,285.907 6,589.856,83 + 16 nad 55,643.732
63,285.907 7,812.604,83 + 17 nad 63,285.907
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c) vse druge

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

2,184.773 11
2,184.773 9,817.883 240.325,18 + 13 nad 2,184.773
9,817.883 17,460.057 1,232.629,28 + 15 nad 9,817.883

17,460.057 25,093.166 2,378.955,55 + 17 nad 17,460.057
25,093.166 32,735.340 3,676.584,11 + 19 nad 25,093.166
32,735.340 40,368.449 5,128.597,30 + 21 nad 32,735.340
40,368.449 48,010.622 6,731.550,04 + 23 nad 40,368.449
48,010.622 55,643.732 8,489.250,07 + 25 nad 48,010.622
55,643.732 63,285.907 10,397.527,32 + 27 nad 55,643.732
63,285.907 12,460.914,47 + 30 nad 63,285.907

II
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo za:

a) stavbe

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1,142.248 0,10
1,142.248 6,345.817 1.142,15 + 0,20 nad 1,142.248
6,345.817 12,691.630 11.549,24 + 0,30 nad 6,345.817

12,691.630 19,037.447 30.586,68 + 0,45 nad 12,691.630
19,037.447 25,383.261 59.142,75 + 0,65 nad 19,037.447
25,383.261 32,726.273 100.390,66 + 0,85 nad 25,383.261
32,726.273 162.806,27 + 1,00 nad 32,726.273

b) prostore za počitek in rekreacijo

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1,142.248 0,20
1,142.248 6,345.817 2.284,53 + 0,40 nad 1,142.248
6,345.817 12,691.630 23.098,74 + 0,60 nad 6,345.817

12,691.630 19,037.447 61.173,63 + 0,80 nad 12,691.630
19,037.447 25,383.261 111.940,15 + 1,00 nad 19,037.447
25,383.261 32,726.273 175.398,27 + 1,25 nad 25,383.261
32,726.273 267.186,04 + 1,50 nad 32,726.273

c) poslovne prostore

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1,142.248 0,15
1,142.248 6,345.817 1.712,96 + 0,35 nad 1,142.248
6,345.817 12,691.630 19.925,95 + 0,55 nad 6,345.817

12,691.630 19,037.447 54.827,81 + 0,75 nad 12,691.630
19,037.447 25,383.261 102.421,52 + 1,00 nad 19,037.447
25,383.261 157.448,85 + 1,25 nad 25,383.261

d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 20.850 SIT, za vsak nadaljnji meter 8.161 SIT.
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III
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na

srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v letu
2000 valorizira tako, da znaša 32.636 SIT.

IV
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-115/98
Ljubljana, dne 20. decembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

5172. Odredba o obrazcu napovedi za odmero davka
od dohodkov iz dejavnosti in obrazcu za
obračun davka od dohodkov iz dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 105. člena in tretjega
odstavka 109. člena zakona o davčnem postopku (Uradni
list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98 in 91/98) izdaja minister
za finance

O D R E D B O
o obrazcu napovedi za odmero davka od

dohodkov iz dejavnosti in obrazcu za obračun
davka od dohodkov iz dejavnosti

1. člen
Zavezanci, ki se jim davek od dohodkov iz dejavnosti

odmeri na podlagi davčne napovedi in zavezanci za davek
od dohodkov iz dejavnosti, ki sami obračunavajo in plačuje-
jo davek od dohodkov iz dejavnosti, vložijo napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in za obračun
davka od dohodkov iz dejavnosti na obrazcih, ki sta sestavni
del te odredbe.

2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, prenehata veljati

obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejav-
nosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 102/99).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-84/99
Ljubljana, dne 27. decembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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5173. Odredba o spremembi odredbe o razčlenjevanju
in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov
enotnega kontnega načrta

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o raču-
novodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister pristo-
jen za finance

O D R E D B O
o spremembi odredbe o razčlenjevanju

in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov
enotnega kontnega načrta

1. člen
V odredbi o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni
list RS, št. 86/99) se v točki III. doda besedilo “DRUGIH
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA“

2. člen
V četrtem odstavku 10. člena se črta beseda “prihod-

ki“ in se nadomesti z besedo “odhodki“.

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

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.
januarja 2000.

Št. 402-17/99
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

5174. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja
javnofinančnih prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o Agen-
ciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preobli-
kovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94,
odločba US 18/95, 58/95, sklep US 73/95, 59/99
odločba US, 61/99 odločba US, 89/99 odločba US) ter v
zvezi z zakonom o financiranju javne porabe (Uradni list RS,
št. 48/90, 34/91, 30/92, odločba US 52/92, 7/93) in z
zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
odločba US 45/97, 56/97) izdaja minister za finance

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

ter načinu vplačevanja in razporejanja
javnofinančnih prihodkov

1. člen
V 7. členu odredbe o računih ter načinu vplačevanja in

razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št.
81/94, 48/99, 74/99) se sedanje besedilo v celoti nado-
mesti z besedilom, ki se glasi:

»Prihodki od zavezancev, ki jih odmerja in pobira Carin-
ska uprava Republike Slovenije, se vplačujejo na račune št.
845. Računi 845 so odprti pri pristojnih organizacijskih

enotah Agencije, ki so na sedežu Carinske uprave Republi-
ke Slovenije in na sedežih carinarnic. Zavezanci morajo na
plačilni nalog v dobro tega računa vpisati v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve tudi podatke, ki jih določi
Carinska uprava Republike Slovenije.

Na račun št. 845 se vplačujejo:
1) carine in druge uvozne dajatve;
2) davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in

storitev;
3) trošarine, zaračunane ob uvozu;
4) taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega

dioksida, zaračunana ob uvozu in po obračunu trošarinskih
izdelkov;

5) davek od novih motornih vozil;
6) davek od prometa proizvodov, zaračunan pri uvozu

proizvodov;
7) pristojbina za tuja motorna vozila;
8) carinske takse od pravnih in fizičnih oseb;
9) denarne kazni za carinske prekrške;
10) denarna sredstva od prodanega blaga;
11) povprečnine na podlagi zakona o prekrških;
12) drugi prihodki države;
13) pozneje vplačane ukinjene uvozne dajatve;
14) zamudne obresti.
Sredstva z računov št. 845 se razporejajo na ustrezne

vplačilne račune, določene s to odredbo in na:
1) račun št. 840-4106 – carina od pravnih oseb;
2) račun št. 840-4127 – carina od fizičnih oseb in

zasebnikov;
3) račun št. 840-4202 – posebna taksa za uvoženo

blago od pravnih oseb;
4) račun št. 840-4309 – posebne davščine pri uvozu

kmetijskih proizvodov in živil;
5) račun št. 840- 1744 – zamudne obresti;
6) račun št. 840-83081 – trošarina od mineralnih olj in

plina;
7) račun št. 840-83097 – trošarina od alkohola in

alkoholnih pijač;
8) račun št. 840-83104 – trošarina od tobačnih izdel-

kov;
9) račun št. 840-83125 – zamudne obresti od trošari-

ne;
10) račun št. 840-83060 – davek na dodano vrednost

od uvoženega blaga in storitev;
11) račun št. 840-83076 – zamudne obresti od davka

na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitve.
Sredstva z računov št. 845 se najprej razporejajo:
– z računa št. 845-50407 na vplačilne račune skupine

840-061, odprte na ravni države pri agenciji – podružnici
Ljubljana,

– z računov št. 845 carinarnic na vplačilne račune 840
po občinah, kjer je sedež carinarnice, razen za vplačane
trošarine, davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in
storitev ter zamudne obresti od teh dajatev, ki jih carinarnice
razporejajo na vplačilne račune skupine 840-061, odprte
na ravni države pri agenciji – podružnici Ljubljana.

Trošarine po obračunu, ki jih pobira Carinska uprava
Republike Slovenije se vplačujejo na račune, ki so določeni
v točkah 6), 7), 8) in 9) tretjega odstavka tega člena.

Sredstva s teh računov se nato razporejajo v državni
proračun.
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Dne 31. 12. 1999 se ukinejo:
1) račun št. 840-4244 – posebna taksa za uvoženo

blago od fizičnih oseb in zasebnikov;
2) račun št. 840-4314 – posebne davščine za izravna-

vo davčne obremenitve;
3) račun št. 840-4335 – posebne davščine za carin-

sko evidentiranje;
4) račun št. 840-4340 – ležarina za blago, opravljeno

v carinskih skladiščih in razkladiščih.
Prihodki, ki se do 31. 12. 1999 vplačujejo na te raču-

ne, se po tem datumu vplačujejo na račun določen v točki 3)
tretjega odstavka tega člena, ki se od 1. 1. 2000 imenuje:
pozneje vplačane ukinjene uvozne dajatve.«

2. člen
V 8. členu v odstavku »Takse za obremenjevanje zraka

z emisijo ogljikovega dioksida« se v točki 4) pika nadomesti
s podpičjem in se za točko 4) doda nova točka 5), ki se
glasi:

»5) na račun št. 840-83263 – taksa za obremenjeva-
nje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od uporabe gorljivih
organskih snovi.«

3. člen
V 12. členu se za odstavkom, ki sledi točki 15), doda

besedilo, ki se glasi:
»16) na račun št. 840-83242 – koncesijske dajatve od

posebnih iger na srečo;
17) na račun št. 840-83258 – zamudne obresti od

koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.
Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo se vpla-

čujejo na zbirne prehodne račune 845, ki so odprti pri
pristojnih organizacijskih enotah agencije, od tu organizacij-
ske enote agencije prenesejo 50% vplačanih sredstev na
računa 50100-840-061-1083242 in 50100-840-061-
1083258, od tu se sredstva razporedijo v državni proračun,
ostalih 50% sredstev prenesejo organizacijske enote agen-
cije na vplačilne račune 840-83242 in 840-83258, ki so
odprti po občinah, od tu se raporedijo v proračune občin.«

4. člen
V 16. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se

glasita:
»Prihodki občin:
Sredstva iz naslova samoprispevka na ravni občine se

vplačujejo na vplačilne račune, odprte pri organizacijskih
enotah agencije po občinah:

1) na račun št. 842-0085xxx – sredstva za investicije,
pridobljena z občinskimi samoprispevki.

Pristojne organizacijske enote agencije po modulu do-
ločijo zadnje tri številke partije (xxx). Sredstva iz tega računa
se razporejajo v proračune občin.«

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.

5. člen
V naslovu poglavja V. ter v 18. in 19. členu se besede

»Republiška uprava za javne prihodke« nadomestijo z bese-
dami »Davčna uprava Republike Slovenije«.

6. člen
V prvem odstavku 18. člena se na koncu doda novi

stavek, ki se glasi:

»Zavezanci morajo na plačilni nalog v dobro tega raču-
na vpisati v predpolje in polje sklicevanja na številko odobri-
tve tudi podatke, ki jih določi Davčna uprava Republike
Slovenije.«

7. člen
V prvem odstavku 20. člena se v zadnjem stavku za

besedo »davke,« dodajo besede »carine, prispevke ter dru-
ge prihodke,«

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določba o vpisu podatkov v predpolje in polje sklice-

vanje na številko odobritve ne velja, če zavezanci plačajo
davke, carine, prispevke ter druge prihodke s posebno po-
ložnico, izdano v skladu z navodilom o obliki, vsebini in
uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o
načinu poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim
nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
(Uradni list RS, št. 22/97, 32/97, 88/99).«

Sedanji drugi odstavek tega člena postane tretji in v
njem se za besedami: »Pristojna organizacijska enota agen-
cije« dodajo besede »in drugega izvajalca plačilnega pro-
meta«.

8. člen
V 24. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi in

tretji odstavek, ki se glasijo:
»V primeru vračila davka na dodano vrednost po obra-

čunu zavezanec ne predloži plačilnega naloga k zahtevku za
vračilo tega davka.

Na plačilnem nalogu za vračilo preveč plačanih davkov,
carin, prispevkov in drugih prihodkov, mora pristojna organi-
zacijska enota agencije vpisati podatke v predpolje in v polje
sklicevanja na številko obremenitve z modelom 04.«

Sedanji drugi odstavek tega člena postane četrti odsta-
vek.

9. člen
Na koncu prvega odstavka 27. člena se doda stavek,

ki se glasi:
»Poročilo (B-2) pripravlja agencija na podlagi podatkov

o razporeditvah javnofinančnih prihodkov z vplačilnih raču-
nov.«

10. člen
V odredbi o spremembah in dopolnitvah odredbe o

računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinanč-
nih prihodkov (Uradni list RS, št. 48/99) se v 12. členu
besede »Pristojne organizacijske enote agencije v času šest
mesecev« nadomestijo z besedami »Pristojne organizacij-
ske enote agencije in drugega izvajalca plačilnega prometa
v času enega leta«.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 402-6/99
Ljubljana, dne 24. decembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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5175. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano
vrednost

Na podlagi 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
89/98) izdaja minister za finance

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

izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano

vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99 in 59/99) se v
7. členu črta drugi odstavek.

2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Davčni zavezanec, ki proda blago, od katerega pri

nabavi ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV na podlagi
1. točke petega odstavka 40. člena ZDDV, obračuna DDV
od prodajne cene blaga, zmanjšane za knjigovodsko vred-
nost.

(2) Knjigovodska vrednost iz prejšnjega odstavka je
zadnja ugotovljiva knjigovodska vrednost in se ugotavlja
skladno z amortizacijsko stopnjo, ki je davčno priznan odho-
dek na podlagi zakona, ki ureja davek od dobička pravnih
oseb.

(3) Če je knjigovodska vrednost iz prejšnjega odstavka
večja od prodajne cene zadevnega blaga, se šteje, da je
davčna osnova enaka 0.”

3. člen
Za 13. členom se dodata nova 13.a in 13.b člen, ki se

glasita:

“13.a člen
(donacije)

“Znesek za humanitarne, kulturne, znanstvene, zdrav-
stvene, vzgojno-izobraževalne, športne in religiozne name-
ne, ki ga davčni zavezanec izplača osebam, ki so v skladu s
posebnimi predpisi ustanovljene za opravljanje teh dejavno-
sti in ne gre za plačilo prometa blaga oziroma storitev, ni
predmet DDV.

13.b člen
(članarine)

(1) Davčni zavezanec, ki prejema za opravljanje svoje
dejavnosti od svojih članov članarino, obračuna DDV le v
delu, v katerem opravlja enako ali podobno dejavnost, kot jo
opravlja drug davčni zavezanec v skladu s 13. členom ZDDV.

(2) Če oseba, ki prejema članarino opravlja dejavnost
izključno v okviru javnih pooblastil na podlagi zakona v skla-
du s tretjim odstavkom 13. člena ZDDV, članarina ni pred-
met DDV.

(3) Če oseba, ki prejama članarino opravlja obdavčljivo
dejavnost v skladu s prvim odstavkom 13. člena ZDDV in
izvaja javna pooblastila na podlagi zakona v skladu s tretjim
odstavkom 13. člena ZDDV, obračuna DDV od dela članari-
ne, ki se nanaša na promet blaga in storitev, ki je del ob-
davčljive dejavnosti.”

4. člen
V 21. členu se v prvem odstavku v tretjem stavku bese-

dilo “oproščen plačila DDV” nadomesti z besedilom “neob-
davčen v Sloveniji”.

5. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

“24. člen
(gradbene situacije)

Za promet blaga oziroma storitev po petem odstavku
19. člena ZDDV se ne šteje izvajanje gradbenih storitev na
novih ali obstoječih gradbenih objektih, ki se zaračunavajo
z začasnimi situacijami (računi) na podlagi gradbene po-
godbe.”

6. člen
V 33.a členu se za veznikom “če” črta besedi “davčni

zavezanec”.

7. člen
Doda se nov 37.a člen, ki se glasi:

“37.a člen
(sklicevanje na carinsko tarifo)

Pri uvrščanju blaga v ustrezno tarifno oznako kombini-
rane nomenklature carinske tarife se upošteva uradno navo-
dilo za razvrščanje blaga v carinsko tarifo (Uradni list RS,
št. 77/99).”

8. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:

“38. člen
(izdelki, namenjeni za prehrano ljudi)

(1) Med blago iz 1. točke prvega odstavka 25. člena
ZDDV se uvrščajo izdelki (razen alkoholnih pijač), namenjeni
za prehrano ljudi ter sestavine, dodatki in nadomestki, na-
menjeni za izdelavo in pripravo prehrambenih izdelkov (ra-
zen sestavin, dodatkov in nadomestkov, namenjenih za pro-
izvodnjo alkoholnih pijač, za tehnične in neprehrambene
industrijske namene, za živalsko krmo in hrano ter kot se-
mensko blago), iz naslednjih tarifnih oznak kombinirane no-
menklature carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: tarifna
oznaka):

1. meso in drugi užitni klavnični proizvodi (tarifne ozna-
ke: od 0201 do vključno 0210);

2. ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji
(tarifne oznake: od 0302 do vključno 0307);

3. mlečni izdelki (tarifne oznake: od 0401 do vključno
0406);

4. perutninska in ptičja jajca (tarifne oznake: od 0407
00 30 do vključno 0408);

5. naravni med (tarifna oznaka 0409 00 000);
6. drugi užitni izdelki živalskega izvora (tarifni oznaki:

0410 00 000 in 0504 00 000);
7. užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji (tarifne

oznake: od 0701 do vključno 0714);
8. užitno sadje in oreški; lupine agrumov ali dinj in

lubenic (tarifne oznake: od 0801 do vključno 0 814 00
000);

9. kava, čaj, začimbe (tarifne oznake: od 0901 do
vključno 0910) in zdravilne rastline, ki so po odredbi o
razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št. 1/99) razvrš-
čene v kategorijo H;

10. žita (tarifne oznake: od 1001 do vključno 1008);
11. proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin;

pšenični gluten (tarifne oznake: od 1101 00 do vključno
1109 00 000);

12. oljna semena in plodovi (tarifne oznake: od 1201
00 do vključno 1208), rožiči (tarifna oznaka 1212 10 100),
alge (tarifna oznaka: 1212 20 000), koščice in jedra (tarifna
oznaka: 1212 30 000) in drugo, primerno za človeško
prehrano (tarifna oznaka: 1212 99);
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13. šelak; gume, smole in drugi rastlinski sokovi in
ekstrakti (tarifne oznake: od 1301 do vključno 1302);

14. masti in olja živalskega in rastlinskega izvora in
proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; vo-
ski živalskega in rastlinskega izvora (tarifne oznake: od 1501
00 do vključno 1521);

15. izdelki iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih
vodnih nevretenčarjev (tarifne oznake: od 1601 do vključno
1605);

16. sladkor in sladkorni proizvodi (tarifne oznake: od
1701 do vključno 1704);

17. kakav in kakavovi izdelki (tarifne oznake: od
1801 00 000 do vključno 1806);

18. izdelki iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski
izdelki (tarifne oznake: od 1901 do vključno 1905);

19. proizvodi iz vrtnin, sadja, lupinastega sadja ali dru-
gih delov rastlin (tarifne oznake: od 2001 do vključno 2009);

20. razna živila (tarifne oznake: od 2101 do vključno
2106) ;

21. pijače (tarifne oznake: od 2201 do vključno 2202),
kis in nadomestki kisa (tarifna oznaka 2209 00);

22. ocvirki (tarifna oznaka: 2301 10 000), otrobi in
drugi ostanki pri presajevanju, mletju in obdelavi žit in stroč-
nic (tarifna oznaka: 2302), oljne pogače in drugi trdni ostan-
ki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj (tarifna
oznaka: 2306);

23. sol (tarifna oznaka: 2501 00);
24. lecitin (tarifna oznaka: 2923 20 000), saharin in

njegove soli (tarifna oznaka: 2925 11 000), provitamini in
vitamini (tarifna oznaka: 2936), kemično čisti sladkorji; slad-
korni estri in njihove soli (tarifna oznaka: 2940);

25. barvila rastlinskega in živalskega izvora (tarifna oz-
naka: 3203 00);

26. eterična olja in izvlečki olesmol (tarifna oznaka:
3301); mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne
raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi ter drugi preparati
na osnovi dišav za uporabo v industriji hrane in pijač (tarifna
oznaka: 3302 10);

27. beljakovinske snovi, modificirani škrobi, lepila, en-
cimi (tarifne oznake: od 3501 do vključno 3503 00, 3505
in 3507);

28. sorbitol (tarifna oznaka: 3824 60), preparati za
zaslajevanje, sol za konzerviranje in nasoljevanje in dietetič-
na sol (tarifna oznaka: 3824 90 959);

29. umetna čreva (tarifne oznake: 3917 10, 3917 32
100, 3917 32 310 in 3917 32 910);

(2) Priprava jedi iz 1. točke prvega odstavka 25. člena
ZDDV pomeni pripravo in strežbo jedi v dejavnosti, ki se po
predpisih šteje za gostinsko dejavnost.

9. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:

“39. člen
(izdelki, namenjeni za prehrano živali; žive živali; semena in

sadike)
(1) Med izdelke, namenjene za prehrano živali iz 2.

točke prvega odstavka 25. člena ZDDV se uvršča krma in
hrana za živali (razen semenskega blaga, izdelkov za prehra-
no ljudi, za proizvodnjo alkoholnih pijač in za tehnične in
neprehrambene industrijske namene) iz naslednjih tarifnih
oznak:

1. ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki (tarifna
oznaka: 0408);

2. proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu (tarifni oznaki: 0511 91 in 0511 99);

3. sušene stročnice v zrnu (tarifna oznaka: 0713);
manioka, trstikasta maranta, salep, topinambur, sladki krom-
pir in podobne korenovke in gomoljnice z visokim deležem
škroba in inulina (tarifna oznaka: 0714);

4. žita (tarifne oznake: od 1001 do vključno 1005,
1007 00 in 1008);

5. proizvodi mlinske industrije (tarifne oznake: od 1101
00 do vključno 1109 00 000);

6. oljna semena in plodovi (tarifne oznake: od 1201 00
do vključno 1208), žitna slama in pleve (tarifna oznaka:
1213 00 000), krmna koleraba, krmne rastline (tarifna oz-
naka: 1214);

7. masti (tarifna oznaka: 1501 00);
8. melase (tarifna oznaka: 1703 90 000);
9. ostanki in odpadki živilske industrije (tarifne oznake:

od 2301 do vključno 2306, 2308), izdelki, ki se uporabljajo
kot hrana živali (tarifna oznaka: 2309 razen 2309 90 931 in
2309 90 939);

10. sol (tarifna oznaka: 2501 00); morska pena (tarifna
oznaka: 2530 90 200).

(2) Med žive živali iz 2. točke prvega odstavka 25.
člena ZDDV se uvrščajo:

1. žive živali (tarifne oznake: od 0101 do vključno
0106 00);

2. žive ribe (tarifna oznaka: 0301);
3. valilna jajca (tarifne oznake: od 0407 00 110 do

vključno 0407 00199);
4. živalsko seme (tarifni oznaki: 0511 10 000 in

0511 99 801).
(3) Med izdelke iz 2. točke prvega odstavka 25. člena

ZDDV se uvrščajo semena in sadike kmetijskih in gozdnih
rastlin, ki so dane v promet v skladu s predpisi, ki urejajo
promet s semeni in sadikami in so uvrščeni v naslednje
tarifne oznake:

1. žive rastline, razen okrasnih (tarifne oznake:
0602 10, 0602 20, 0602 90 100, 0602 90 300 in
0602 90 410);

2. semenski krompir (tarifna oznaka: 0701 10 000),
čebulček, semenski česen in šalotka, druga semena užitnih
čebulnic (tarifna oznaka: 0703), semenski hibrid sladke
koruze (tarifna oznaka: 0712 90 110), sušena semena
stročnic (tarifna oznaka: 0713);

3. seme začimb (tarifni oznaki: 0909 in 0910 99 100);
4. semenska žita (tarifne oznake: od 1001 do vključno

1008);
5. oljna semena za setev (tarifne oznake: od 1201 00

do vključno 1207), seme, plodovi in trosi za setev (tarifna
oznaka: 1209 razen 1209 30 000 in 1209 99 910), seme
rožiča (tarifna oznaka: 1212 10 990).

10. člen
43.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Po stopnji 8% iz 10. točke 25. člena ZDDV se

obdavčujejo graditev, vzdrževanje ali obnova stanovanjske-
ga prostora, stanovanja, družinske stanovanjske hiše ali njim
pripadajočih delov ter posebnih objektov za trajno bivanje in
življenje invalidov, ki so zaračunane neposredno investitorju.

(2) Po stopnji 8% iz 10. točke 25. člena ZDDV se
obdavčujejo graditev, vzdrževanje ali obnova večstanovanj-
ske hiše ali tej pripadajočih delov v deležu, ki je zaradi
trajnega bivanja v uporabi stanovalcev in v lasti lastnikov
stanovanj v tem objektu, kadar so zaračunane neposredno
investitorju.

(3) Za stanovanje se po tem pravilniku šteje skupina
prostorov, namenjenih za trajno bivanje in življenje, ki so
funkcionalna celota, praviloma z enim vhodom, ne glede na
to, ali so prostori v stanovanjski hiši ali v drugem objektu.

(4) Za pripadajoče dele nepremičnin iz prvega in dru-
gega odstavka tega člena se štejejo pomožni stanovanjski
prostori, skupni prostori ali deli ali objekti ali inštalacije tega
objekta, kadar so zaradi trajnega bivanja v souporabi stano-
valcev in v lasti lastnikov stanovanj v tem objektu. Inštalacije
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tega objekta so napeljave, pripadajoče naprave in objekti, ki
služijo za trajno bivanje stanovalcev in so v lasti lastnikov
stanovanj v tem objektu.

(5) Po stopnji 8% iz 10. točke 25. člena ZDDV se
obdavčuje tudi prenos lastninske pravice, ki ga davčni zave-
zanec opravi na stanovanju iz tretjega odstavka tega člena.”

11. člen
V 44. členu se v tretjem odstavku 1. točka spremeni

tako, da se glasi:
“1. storitve za rastlinsko pridelavo: ročna in strojna

dela pod oznako standardne klasifikacije dejavnosti
A/01.412; košnja, pobiranje, baliranje in siliranje krme ter
skladiščenje nepredelanih kmetijskih pridelkov pod šifro
standardne klasifikacije dejavnosti I/63.12;”

V 5. točki se za besedo “tarife” postavi vejica in doda
naslednje besedilo:

“za gojene kožuharje, noje in divjad”.

12. člen
V 46. členu se za besedo “dejavnosti” doda besedi

“oziroma aktivnosti”.

13. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Storitve v skladu s 4. točko 26. člena ZDDV so: stori-

tve, ki se v okviru predpisanih programov izvajajo na področ-
ju predšolske vzgoje, storitve, ki so v okviru predpisanih
programov namenjene pridobitvi javnoveljavne izobrazbe in
se izvajajo na področju osnovnošolskega izobraževanja,
vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših pol-
noletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbene-
ga izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraže-
vanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja,
srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izo-
braževanja, visokošolskega in univerzitetnega izobraževa-
nja, vključno z izobraževanjem odraslih in izpopolnjevanja, ki
poteka na podlagi študijskih programov, predpisanih z ve-
ljavno zakonodajo, pri katerih se pridobi potrdilo, ki je javna
listina ter vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in
dijaških domovih.”

14. člen
V 57. členu se v tretjem odstavku beseda “prefakturira”

nadomesti z besedo “prerazdeli”.

15. člen
Prvi do peti odstavek 59. člena se nadomestijo z novim

prvim do osmim odstavkom, ki se glasijo:
“(1) DDV se ne plačuje ob izvozu blaga ter od prevoz-

nih in drugih postranskih storitev, ki so neposredno poveza-
ne z izvozom blaga.

(2) Davčni zavezanec dokazuje, da je bila opravljena
izvozna dobava (izvoz) z dokazilom, iz katerega je razvidno,
da je sam ali druga oseba za njegov račun blago iznesla iz
carinskega območja Slovenije.

(3) Dokazilo iz prejšnjega odstavka je izvozna carinska
deklaracija, ki mora vsebovati najmanj:

– ime in naslov davčnega zavezanca (izvoznika),
– trgovsko ime in količino izvoženega blaga,
– kraj in datum izvedbe izvoznega carinskega postop-

ka,
– potrditev mejne carinske izpostave o izvozu, ki doka-

zuje, da je blago zapustilo carinsko območje Slovenije.
(4) Kot dokazilo iz drugega odstavka tega člena se

lahko uporabi tudi carinska deklaracija za vnos v carinsko
skladišče in deklaracija za vnos v prosto carinsko cono, če
gre za blago, ki je v skladu s četrtim odstavkom 31. člena
ZDDV namenjeno izvozu. V tem primeru mora davčni zave-
zanec le-to hraniti skupaj z izvozno carinsko deklaracijo, s

katero je blago dejansko zapustilo davčno območje Sloveni-
je. Sama izvozna carinska deklaracija se za namene DDV v
tem primeru ne more uporabljati.

(5) Če ni vložena izvozna carinska deklaracija in oseba
prodaja carinsko blago, ki se pošilja v carinskem tranzitnem
postopku (vključno s TIR), ki ni bil začet pri mejni carinski
izpostavi, uporabi:

(a) potrdilo, ki ga izda odhodna carinska izpostava,
potem ko je prejela potrdilo odhodne carinske izpostave, da
je blago zapustilo carinsko območje Slovenije ali

(b) potrdilo, ki ga izda odhodna carinska izpostava,
potem ko je na podlagi točke (b) 492. člena uredbe o
izvajanju carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99) ugo-
tovila, da je blago zapustilo carinsko območje Slovenije.

(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko v
primeru, če davčni zavezanec pošilja blago v tujino po pošti
ali hitri pošti, kot dokazilo o opravljeni izvozni dobavi uporabi:

(a) poštna deklaracija, tovorni list ali dvojnik takega
dokumenta ali

(b) drugo dokazilo, ki se običajno uporablja v poštnem
prometu.

(7) Dokazila iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati
najmanj naslednje podatke:

– ime in naslov oziroma firmo in sedež izdajatelja ter
dan izdaje dokazila,

– ime in naslov oziroma firmo in sedež davčnega zave-
zanca (izvoznika),

– običajno trgovsko ime in količina blaga,
– kraj in dan, ko je bilo blago izvoženo oziroma kraj in

dan, ko je bilo blago odposlano v tujino,
– ime in naslov oziroma firmo in sedež prejemnika bla-

ga v namembni državi,
– izjavo izdajatelja, da so bili podatki v dokazilu izdani

na podlagi poslovnih listin izdajatelja in jih je mogoče
preveriti,

– podpis in žig izdajatelja.
(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko v

primeru, ko ena oseba (komisionar) izvaža blago za račun
dveh ali več komitentov hkrati, kot dokazilo o opravljeni
izvozni dobavi uporabi potrdilo o opravljenem izvozu blaga,
ki ga na zahtevo komisionarja ali njegovega pooblaščenca
potrdi carinski organ, ki je izvedel postopek izvoznega cari-
njenja. Carinski organ sme potrditi potrdilo o izvršenem
izvozu samo, če mu je deklarant predložil potrjen list 3
carinske deklaracije o izstopu blaga iz carinskega območja
in je istočasno izvozno carinsko deklaracijo za potrebe DDV
razveljavil. Potrdilo o opravljenem izvozu je v prilogi k temu
pravilniku in je njegov sestavni del.”

Dosedanji šesti do deseti odstavek postanejo deveti do
trinajsti odstavek.

16. člen
V 61. členu se za besedama “carinsko blago” črta

vejica in besedilo “ki je oproščeno plačila DDV pri uvozu v
skladu z alineama (b) in (c) 2. točke prvega odstavka 32.
člena ZDDV,”.

17. člen
V 63. členu se v prvem odstavku v 5. točki na koncu

doda besedilo:
“; pri storitvah, pri katerih ni mogoče izraziti količine v

merskih enotah, davčni zavezanec na računu opiše opravlje-
no storitev tako, da je razvidno za kakšno storitev gre oziro-
ma kakšen obseg storitve je bil opravljen (na primer 1-krat
striženje; računovodske storitve za mesec december 1999,
ipd.)”.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Zneski, izkazani na računu, se izkazujejo v tolarjih

in stotinih. Pri zneskih, izkazanih na računu, se lahko upo-
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rabljajo stotinske izravnave le pri vrednosti blaga oziroma
storitve z vključenim DDV.”.

18. člen
V 65. členu se v prvem odstavku doda naslednje bese-

dilo:
“Za vsa predplačila, prejeta od osebe, ki ni davčni

zavezanec, izda davčni zavezanec račun za predplačilo naj-
kasneje na zadnji dan tekočega davčnega obdobja.”

19. člen
V 84. členu se v tretjem odstavku pred besedo “pisno”

vstavi beseda “prejeto”.

20. člen
Za 88. členom se doda nov 88.a člen, ki se glasi:

“88.a člen
(odbitek vstopnega DDV pri prometu rabljenih prevoznih

sredstev)
(1) Davčni zavezanec iz prvega odstavka 44. člena

ZDDV sme odbiti kot vstopni DDV tudi znesek, ki ga ugotovi
po preračunani stopnji davka od prometa proizvodov od
nabavne cene rabljenega prevoznega sredstva, če razpola-
ga z dokumentom, iz katerega je razvidno, po kateri stopnji
je bil obračunan in plačan davek od prometa proizvodov pri
nakupu prevoznega sredstva.

(2) Zavezanci iz 2. točke drugega odstavka 44. člena
ZDDV so osebe iz prvega in drugega odstavka 45. člena
ZDDV.

(3) Davčni zavezanec, ki nabavi prevozno sredstvo od
preprodajalca, ki je za to sredstvo uveljavil pravico do odbit-
ka davčnega preostanka, ne more uveljaviti odbitka vstop-
nega DDV glede na določbo petega odstavka 44. člena
ZDDV.

21. člen
V 95. členu se v prvem odstavku “DDV – VKP3” nado-

mesti z “DDV – VKP4”.

22. člen
Za 95. členom se doda nov 95.a člen, ki se glasi:

“95.a člen
(podaljšanje dovoljenja)

(1) Ne glede na določbo 94. in 95. člena tega pravilni-
ka lahko tistim predstavnikom gospodinjstva, ki jim je bilo v
skladu z določbo 95. člena tega pravilnika izdano dovoljenje
za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila, davčni
organ do 31. decembra leta, za katero je dovoljenje veljalo,
podaljša veljavnost dovoljenja za naslednje koledarsko leto
po uradni dolžnosti.

(2) Davčni organ pred podaljšanjem dovoljenja na pod-
lagi uradnih evidenc preveri izpolnjevanje pogojev za izdajo
dovoljenja iz tretjega odstavka 93. člena tega pravilnika.

(3) Če želi predstavnik gospodinjstva, na katerega se
glasi dovoljenje, kot predstavnika gospodinjstva določiti dru-
go osebo, ali če želi dopolniti ali spremeniti seznam blaga in
storitev, za katere ima pravico do pavšalnega nadomestila,
lahko v petnajstih dneh po prejemu podaljšanega dovolje-
nja, izdanega po uradni dolžnosti, uveljavi spremembo na
pristojnem davčnem organu v skladu z določbami tega pra-
vilnika.

(4) Če gospodinjstvo ne želi več uveljavljati pravice do
pavšalnega nadomestila, lahko imetnik dovoljenja v petnaj-
stih dneh po prejemu podaljšanja dovoljenja po uradni dolž-
nosti o tem pisno obvesti pristojni davčni organ in vrne
dovoljenje. Davčni organ izvrši izbris iz seznama upravičen-
cev do pavšalnega nadomestila.”

23. člen
V 96. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(1) Dovoljenje iz 95. oziroma 95.a člena se glasi na

ime predstavnika gospodinjstva in je veljavno od datuma
izdaje do izteka koledarskega leta, za katero je bilo izstavlje-
no.”

24. člen
V 101. členu se v drugem odstavku v 1. točki za

besedo “blaga” doda naslednje besedilo:
“(brez izdelkov, navedenih v tretjem odstavku tega čle-

na)”.

25. člen
V 102. členu se v tretjem odstavku besedilo: ”o izdel-

kih, ki jih proda kupcu iz 55. člena ZDDV” nadomesti z
naslednjim besedilom:

“o vračilu DDV kupcem iz 55. člena ZDDV”.

26. člen
V 103. členu se v prvem stavku drugega odstavka za

besedami “po drugi osebi” postavi vejica in doda besedilo
“tako pravni kot fizični,”.

27. člen
V 104. členu se v prvem odstavku v 5. točki beseda

“obrazec” nadomesti z besedama “izvirnik obrazca”.

28. člen
V 105. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(3) Davčni organ odloči o vračilu DDV na podlagi pred-

loženih obrazcev DDV-VP in s strani carinskega organa potr-
jenih računov, obrazcev DDV-VE in dokazila o izplačilu DDV
kupcu.”

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Zahtevek se lahko vloži po preteku meseca, v

katerem je prodajalec vrnil DDV kupcu oziroma pooblaščeni
agenciji.”

29. člen
V 108. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(1) V knjigo izdanih računov (I-RAČ) se vpisujejo po-

datki, kot sledi:
1. v stolpec 1 (zap. št.) se vpiše zaporedna številka

knjižbe,
2. v stolpec 2 (datum knjiženja) se vpiše datum knjiže-

nja,
3. v stolpec 3 (številka) se vpiše številka knjigovodske

listine,
4. v stolpec 4 (datum) se vpiše datum knjigovodske

listine,
5. v stolpec 5 (firma/ime ter sedež kupca) se vpišejo

podatki o kupcu, ime in sedež oziroma stalno prebivališče,
6. v stolpec 6 (davčna številka) se vpiše davčna števil-

ka kupca oziroma prejemnika blaga; ne vpisuje se davčne
številke tujih kupcev in končnih potrošnikov,

7. v stolpec 7 (vrednost z DDV) se vpiše vrednost
računa z vračunanim DDV, ta znesek se nato razčlenjuje v
stolpcih od 9 do 18 (vpisuje se tudi vrednost oproščenega
prometa),

8. v stolpec 8 (neobdavčnen promet) se vpisuje vred-
nost neobdavčenega prometa, kot npr. prenos podjetja,

9. v stolpec 9 (izvoz) se vpiše vrednost oproščenega
prometa iz naslova izvoza, vključno s storitvami, ki so nepo-
sredno povezane s tem izvozom blaga ter vrednost prometa
pri mednarodnem prevozu; druge posebne oprostitve (po
32. členu ZDDV); zavarovalniške storitve (1. točka 27. čle-
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na ZDDV) ter druge določene finančne storitve (4.a do 4.d
točka 27. člena ZDDV), ki se opravljajo za naročnika stori-
tve, ki ima sedež oziroma stalno poslovno enoto izven Slove-
nije ali če so te storitve neposredno povezane z blagom, ki
je namenjeno izvozu,

10. v stolpec 10 (druge oprostitve) se vpiše vrednost
drugega oproščenega prometa,

11. v stolpec 11 se vpiše znesek davčne osnove ob-
davčenega prometa davčnim zavezancem po stopnji 8%,

12. v stolpec 12 se vpiše znesek davka od obdavčene-
ga prometa davčnim zavezancem po stopnji 8%,

13. v stolpec 13 se vpiše znesek davčne osnove ob-
davčenega prometa davčnim zavezancem po stopnji 19%,

14. v stolpec 14 se vpiše znesek davka od obdavčene-
ga prometa davčnim zavezancem po stopnji 19%,

15. v stolpec 15 se vpiše znesek davčne osnove ob-
davčenega prometa končnim potrošnikom po stopnji 8%,

16. v stolpec 16 se vpiše znesek davka od obdavčene-
ga prometa končnim potrošnikom po 8% stopnji,

17. v stolpec 17 se vpiše znesek davčne osnove ob-
davčenega prometa končnim potrošnikom po stopnji 19%,

18. v stolpec 18 se vpiše znesek davka od obdavčene-
ga prometa končnim potrošnikom po 19% stopnji.”

30. člen
109. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) V knjigo prejetih računov (P-RAČ) se vpisujejo po-

datki, kot sledi:
1. v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjižbe,
2. v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja, v stolpec 2a pa

datum prejem knjigovodske listine,
3. v stolpec 3 se vpiše številka knjigovodske listine,
4. v stolpec 4 se vpiše datum knjigovodske listine,
5. v stolpec 5 se vpiše ime in sedež oziroma stalno

prebivališče dobavitelja,
6. v stolpec 6 se vpiše davčna številka dobavitelja; v

primeru, da je dobavitelj iz tujine ter v primeru, ko dobavitelj
ni davčni zavezanec za DDV, se davčna številka ne vpiše,

7. v stolpec 7 se vpiše vrednost računa z vračunanim
DDV,

8. v stolpec 8 se vpiše vrednost računa, na katerem ni
zaračunan DDV (oproščen promet),

9. v stolpec 9 se vpiše podatek o skupnem znesku
DDV, ki je izkazan na računu, ta znesek se razporeja v
stolpce 10, 11, 12, 13, 15, 16 ter 18,

10. v stolpec 10 se vpiše znesek vstopnega DDV, ki se
ne sme odbiti,

11. v stolpec 11 se vpiše znesek DDV, obračunan po
8% stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti,

12. v stolpec 12 se vpiše znesek DDV, obračunan po
19% stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti,

13. v stolpec 13 se vpiše znesek DDV, zaračunan pri
uvozu, ki se sme odbiti (po 8% in 19% stopnji),

14. v stolpec 14 se vpiše davčna osnova od nabav od
davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji,

15. v stolpec 15 se vpiše znesek DDV po 8% stopnji
od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Slove-
niji,

16. v stolpec 16 se vpiše znesek DDV po 19% stopnji
od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Slove-
niji,

17. v stolpec 17 se vpiše podatek o osnovi za obračun
pavšalnega nadomestila,

18. v stolpec 18 se vpiše znesek pavšalnega nadome-
stila, obračunanega po tretjem odstavku 46. člena ZDDV.

(2) V knjigo prejetih računov se vpisujejo tudi računi, s
katerimi se naknadno popravlja vstopni DDV.

(3) V knjigo prejetih računov se lahko zbirno z internim
dokumentom knjižijo zneski, ki so zaračunani na dokumen-

tih, ki niso podlaga za odbitek vstopnega DDV (na primer
bančne provizije, poštni stroški ipd.), ki jih zaračuna davčni
zavezanec za opravljen promet blaga in storitev.”

31. člen
V 123. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti

odstavek, ki se glasi:
“(4) Obveznost plačila prometnega davka po tretjem

odstavku 72. člena ZDDV se ne nanaša na terjatve, za
katere se ugotovi nezmožnost poplačila. Šteje se, da terja-
tev ni možno poplačati, če je bil nad prejemnikom začet
stečajni postopek ali če je bil postopek prisilne izvršbe zara-
di izterjave terjatve do prejemnika neuspešen in je zato
izvršilno sodišče postopek ustavilo.”

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.

32. člen
Za 129. členom se doda nov 129.a člen, ki se glasi:

“129.a člen
“(1) Davčni zavezanec, ki proda rabljeno osnovno

sredstvo, od katerega pri nabavi ni imel pravice do odbitka
vstopnega DDV, ker je bilo nabavljeno s plačilom davka od
prometa proizvodov v skladu z zakonom o prometnem dav-
ku, obračuna DDV od prodajne cene osnovnega sredstva,
pri čemer sme odbiti kot vstopni DDV znesek, ki ga ugotovi
po preračunani stopnji davka od prometa proizvodov od
knjigovodske vrednosti osnovnega sredstva, vendar največ
v višini, ki je enaka znesku DDV, obračunanem od tega
prometa.

(2) Knjigovodska vrednost iz prejšnjega odstavka od-
stavka je zadnja ugotovljiva knjigovodska vrednost in se
ugotavlja skladno z amortizacijsko stopnjo, ki je davčno
priznan odhodek na podlagi zakona, ki ureja davek od do-
bička pravnih oseb.”

33. člen
V prilogi A se v 1. točki skupine 7 za besedo “strojna”

doda besedi “in ročna”.

34. člen
Priloga “Vloga za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje

pravice do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV” se na-
domesti z novo prilogo, ki je v prilogi tega pravilnika in je
njegov sestavni del.

35. člen
Naslov obrazca DDV-VE se spremeni tako, da se glasi:
“Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 55. člena ZDDV.”

36. člen
Priloga “Potrdilo o opravljenem izvozu” se nadomesti z

novo prilogo, ki je v prilogi tega pravilnika in je njegov se-
stavni del.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2000, razen 22. člena, ki se uporablja od njegove uvelja-
vitve.

Št. 413-35/99
Ljubljana, dne 24. decembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

 za finance
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5176. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 23/99) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun,

proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava

1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun,

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Urad-
ni list RS, št. 86/99) se v 11. členu zadnji odstavek spreme-
ni tako, da se glasi:

“Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiže-
nju v breme na kontih te skupine za znesek dolgoročne
terjatve povečajo splošni sklad oziroma dolgoročno razme-
jene prihodke, za znesek odplačila dolgoročne terjatve pa
se splošni sklad oziroma dolgoročno razmejeni prihodki
zmanjšajo.”

2. člen
Za drugim odstavkom 18. člena se doda tretji od-

stavek:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se naložbe

začasno prostih denarnih sredstev ne evidentirajo v okviru
skupine 44.”

3. člen
V drugem odstavku 21. člena se na koncu črta pika in

doda besedilo: “, lahko pa uporabljajo to skupino za evi-
denčno izkazovanje neplačanih odhodkov.”

4. člen
V drugem odstavku 30. člena se na koncu črta pika in

doda besedilo: “, lahko pa uporabljajo to skupino za evi-
denčno izkazovanje neplačanih prihodkov.”

5. člen
V petem odstavku 45. člena se na koncu črta pika in

doda besedilo: “, razen v primeru evidenčnega knjiženja po
prejšnjem odstavku.”

6. člen
Doda se 45.a člen, ki se glasi:
“Konti skupine 47 - sredstva nakazana neposrednim

uporabnikom proračuna
Na kontih skupine 47 se izkazujejo nakazana sredstva

neposrednim uporabnikom, ki so zagotovljena v okviru pro-
računa države oziroma občine za njihovo nadaljnjo porabo
oziroma za financiranje funkcij, za izvajanje nalog in druge
namene.”

7. člen
V 47. členu se zadnji stavek prvega odstavka ter tretji

odstavek črtata.

8. člen
Na koncu drugega odstavka 55. člena se doda besedi-

lo: “ V tej skupini se Izkazujejo tudi sredstva pridobljena na

osnovi stanovanjskega zakona in drugih pravnih predpisov,
ki urejajo področje privatizacije in lastninjenja družbene last-
nine.”

9. člen
V četrtem odstavku 56. člena se na koncu črta pika in

doda besedilo: “, razen v primeru evidenčnega knjiženja po
prejšnjem odstavku.”

V prvi in drugi alinei petega odstavka 56. člena se doda
besedilo “Posebej se izkazujejo prihodki iz sredstev javnih
financ.”

10. člen
Doda se 56.a člen, ki se glasi:
“Konti skupine 77 - prejeta sredstva iz proračuna za

nadaljnjo porabo
Na kontih skupine 77 se izkazujejo prejeta sredstva iz

proračuna za nadaljnjo porabo, ki jih neposredni uporabnik
pridobi v skladu s proračunom države oziroma občine za
financiranje funkcij, za izvajanje nalog in druge namene.”

11. člen
V 57. členu se za tretjim odstavkom doda nov odsta-

vek, ki se glasi:
“Ob zaključku leta se konti podskupine 799 zaprejo v

dobro ustreznih kontov skupin 71, 72, 73 in 74, konti
podskupine 797 pa v dobro ustreznih kontov skupine 76.”

12. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Konti skupine 90 - splošni sklad
Na kontih skupine 90 se ločeno izkazuje sklad za ne-

opredmetena in opredmetena osnovna sredstva, sklad za
finančne naložbe, sklad za vnovčena poroštva, sklad za
terjatve za sredstva, dana v upravljanje, splošni sklad za
drugo.

Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena os-
novna sredstva povečuje nabavna vrednost neopredmete-
nih in opredmetenih osnovnih sredstev in zmanjšujejo po-
pravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih in opred-
metenih osnovnih sredstev.

Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanj-
šujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, dol-
goročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finanč-
nih naložbah.

Splošni sklad za vnovčena poroštva odraža knjigovod-
sko vrednost terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za vnov-
čena poroštva.

Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravlja-
nje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sred-
stva, dana v upravljanje.

Splošni sklad za drugo izkazuje druge spremembe splo-
šnega sklada, ki niso navedene v prejšnjih odstavkih.

Te skupine ne uporabljajo določeni uporabniki enotne-
ga kontnega načrta.”

13. člen
V 62. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Na kontih skupine 93 se izkazujejo dolgoročne rezer-

vacije iz naslova donacij za osnovna sredstva in namensko
dobljena sredstva za pokrivanje določenih stroškov ter dol-
goročne rezervacije, oblikovane za investicijsko vzdrževanje
in rizike.”
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14. člen
V 63. členu se v prvem odstavku črta beseda “posred-

nih” in se nadomesti z besedo “določenih”.

15. člen
V 64. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni

tako, da se glasi:
“Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo na

konte te skupine tudi zneske revalorizacije posojil z obreme-
nitvijo ustreznega konta splošnega sklada.”

16. člen
V 68. členu se doda drugi odstavek:
“Z dnem uporabe tega pravilnika preneha veljati odred-

ba o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in od-
hodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil
dolga (Uradni list RS, št. 75/98, 16/99, 48/99, 74/99,
79/99, 90/99).”

17. člen
V enotnem kontnem načrtu (PRILOGA I) se v naslovih

posameznih razredov doda za besedo “RAZRED” ustrezna
številka razreda.

18. člen
Enotni kontni načrt se spremeni tako, da se v okviru

skupine 15 doda podskupina:
“153 Kratkoročne terjatve iz naslova prostih denarnih

sredstev”.

19. člen
V skupini 25 in v členitvi na podskupine 250 in 251 se

beseda “posojila” nadomesti z besedo “krediti”.

20. člen
V okviru razreda 4: odhodki in drugi izdatki se spre-

meni:
– Kontu 4004 se naziv spremeni tako, da se glasi

“Sredstva za nadurno delo”.
– Podskupina 403 se spremeni tako, da se glasi:

“403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije
403000 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - Banki

Slovenije
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslov-

nim bankam
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslov-

nim bankam
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim

institucijam
403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim

finančnim institucijam
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim

finančnim institucijam
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kre-

ditodajalcem
403300 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim

ravnem države
403301 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim

ravnem države
403302 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - skla-

dom socialnega zavarovanja
403303 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - skladom

socialnega zavarovanja

403304 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim
javnim skladom

403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim
javnim skladom

403306 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - držav-
nemu proračunu

403307 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - državne-
mu proračunu

403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim
domačim kreditodajalcem

403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim
domačim kreditodajalcem

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih
na domačem trgu

403400 Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih papir-
jev - zadolžnice

403401 Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih papir-
jev – enomesečne zakladne menice

403402 Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih papir-
jev – trimesečne zakladne menice

403403 Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih papir-
jev – šestmesečne zakladne menice

403404 Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih papir-
jev – zakladni zapisi

403409 Plačila obresti od drugih kratkoročnih vrednost-
nih papirjev, izdanih na domačem trgu

403410 Plačila obresti od dolgoročnih vrednostnih papir-
jev, izdanih na domačem trgu”.

– Podskupina 404 se spremeni tako, da se glasi:
“ 404 Plačila TUJIH OBRESTI
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finanč-

nim institucijam
404000 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - medna-

rodnim finančnim institucijam
404001 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - medna-

rodnim finančnim institucijam
4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam
404100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - tujim

vladam
404101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - tujim

vladam
4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim ban-

kam in finančnim institucijam
404200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - tujim

poslovnim bankam in finančnim institucijam
404201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - tujim

poslovnim bankam in finančnim institucijam
4043 Plačila obresti od kreditov – drugim tujim kredito-

dajalcem
404300 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim

tujim kreditodajalcem
404301 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim

tujim kreditodajalcem
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih

na tujih trgih
404400 Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih papir-

jev, izdanih na tujih trgih
404401 Plačila obresti od dolgoročnih vrednostnih papir-

jev, izdanih na tujih trgih”.

– Podskupina 409 se spremeni tako, da se glasi:
“ 409 REZERVE
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva
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4092 Druge rezerve
409299 Druge rezerve”.

– V okviru konta 4114 se doda podkonto: “411409
Državne pokojnine”.

– V okviru konta 4130 se ukine podkonto: “413005
Tekoči transferi neposrednim uporabnikom državnega pro-
računa”.

– V okviru konta 4143 se podkonto 414399 spremeni
tako, da se glasi: “414300 Drugi tekoči transferi v tujino”.

– V okviru konta 4300 se ukine podkonto: “430001
Investicijski transferi neposrednim uporabnikom državnega
proračuna”.

– V okviru konta 4421 se podkonto 442100 spremeni
tako, da se glasi: “442100 Sredstva kupnin, razporejena v
javne sklade in agencije” , podkonto 442101 se ukine.

– V okviru konta 4422 se podkonta glasita:
“4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev

kupnin
442200 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev

kupnin v javnih podjetjih
442201 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev

kupnin v privatnih podjetjih”.

– Doda se skupina in podskupina:
“47 SREDSTVA NAKAZANA NEPOSREDNIM UPO-

RABNIKOM PRORAČUNA
470 Sredstva nakazana neposrednim uporabnikom

proračuna”.

21. člen
V okviru razreda 5: račun financiranja se spremeni:
– V okviru konto 5004 se podkonti spremenijo tako,

da se glasijo:
“5004 Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papir-

jev na domačem trgu
500400 Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem

trgu - zadolžnice
500401 Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem

trgu – enomesečne zakladne menice
500402 Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem

trgu – trimesečne zakladne menice
500403 Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem

trgu – šestmesečne zakladne menice
500404 Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem

trgu – zakladni zapisi
500409 Drugi kratkoročni vrednostni papirji, izdani na do-

mačem trgu
500410 Dolgoročni vrednostni papirji, izdani na doma-

čem trg“.

– V okviru konta 5014 se podkonti spremenijo tako,
da se glasijo:
“5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papir-

jev
501400 Kratkoročni vrednostni papirji, izdani na tujih tr-

gih
501401 Dolgoročni vrednostni papirji, izdani na tujih tr-

gih“.
– V okviru konto 5504 se podkonti spremenijo tako,

da se glasijo:
“ 5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih

na domačem trgu
550400 Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih pa-

pirjev domačem trgu - zadolžnice
550401 Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih pa-

pirjev domačem trgu – enomesečne zakladne
menice

550402 Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih pa-
pirjev domačem trgu – trimesečne zakladne me-
nice

550403 Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih pa-
pirjev domačem trgu – šestmesečne zakladne
menice

550404 Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih pa-
pirjev, izdanih na domačem trgu – zakladni zapisi

550409 Odplačila glavnice drugih kratkoročnih vrednost-
nih papirjev, izdanih na domačem trgu

550410 Odplačila glavnice dolgoročnih vrednostnih pa-
pirjev, izdanih na domačem trgu”.

– V okviru podskupine 551 se doda konto in podkonti,
ki se glasijo:
“5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih

na tujih trgih
551400 Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih pa-

pirjev, izdanih na tujih trgih
551401 Odplačila glavnice dolgoročnih vrednostnih pa-

pirjev, izdanih na tujih trgih “.

22. člen
V okviru razreda 7: prihodki in drugi prejemki se spre-

meni:
– V nazivu podkonta 704001 in 704003 se črtata

besedi “in storitev”.
– V okviru konta 7041 se doda podkonto “704108

Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 - od gorljivih
organskih snovi”.

– V okviru konta 7042 se ukine podkonto “704299
Trošarine (akcize)”.

– V okviru konta 7044 se ukine podkonto ”704401
Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo”.

– V nazivu podkonta 710309 in 710310 se črta bese-
da “prirejanja”.

– Podkonto “713099 Druge povprečnine in denarne
kazni“ se spremeni tako, da se glasi “712099 Druge pov-
prečnine in denarne kazni“.

– Podskupini 720 se naziv spremeni tako, da se glasi
“PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV”.

– Podskupini 721 se naziv spremeni tako, da se glasi
“PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG”.

– Podskupini 722 se naziv spremeni tako, da se glasi
“PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATE-
RIALNEGA PREMOŽENJA”.

– V okviru konta 7400 se ukine podkonto “740006
Prejeta sredstva iz državnega proračuna namenjena nadalj-
njemu transferu”.

– V okviru podskupine 750 se ukinejo konti s členitvijo
7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506 in se nadomestijo
tako, da se glasijo:
“7501 Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov
750100 Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov –

kratkoročna posojila
750101 Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov –

dolgoročna posojila
7502 Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij
750200 Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij –

kratkoročna posojila
750201 Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij –

dolgoročna posojila
7503 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih insti-

tucij
750300 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih insti-

tucij – kratkoročna posojila
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750301 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih insti-
tucij – dolgoročna posojila

7504 Prejeta vračila danih posojil – od privatnih podje-
tij

750400 Prejeta vračila danih posojil – od privatnih podje-
tij – kratkoročna posojila

750401 Prejeta vračila danih posojil – od privatnih podje-
tij – dolgoročna posojila

7505 Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni
države

750500 Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni
države – kratkoročna posojila

750501 Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni
države – dolgoročna posojila

7506 Prejeta vračila danih posojil – iz tujine
750600 Prejeta vračila danih posojil – iz tujine – kratko-

ročna posojila
750601 Prejeta vračila danih posojil – iz tujine – dolgo-

ročna posojila
7507 Prejeta vračila danih posojil – državnemu prora-

čunu
750700 Prejeta vračila danih posojil – državnemu prora-

čunu – kratkoročna posojila
750701 Prejeta vračila danih posojil – državnemu prora-

čunu – dolgoročna posojila “.

– V podskupini 751 se doda konto in podkonto:
“7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapital-

skih deležev
751300 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapital-

skih deležev doma in v tujini”.

– V nazivu podskupine 752, konta 7520 in podkonta
752000 se črta beseda “podjetij”.

– Doda se skupina in podskupina:
“77 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA

NADALJNJO PORABO
770 Prejeta sredstva iz proračuna za nadaljnjo po-

rabo”.

23. člen
V okviru razreda 9: lastni viri in dolgoročne obveznosti

se spremeni:
– Podskupina 900 se spremeni tako, da se glasi:

“900 SPLOŠNI SKLAD
9000 Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena

osnovna sredstva
9001 Splošni sklad za finančne naložbe
9002 Splošni sklad za vnovčena poroštva
9003 Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v uprav-

ljanje
9009 Splošni sklad za drugo”.

V skupini 96 in v členitvi na podskupine 960 in 961 se
beseda “posojila” nadomesti z besedo “krediti”.

24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2000.

Št. 402-15/99
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

5177. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc
za uporabnike enotnega kontnega načrta
z zakonom o računovodstvu

Na podlagi tretjega odstavka 56. člena zakona o raču-
novodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister za
finance

N A V O D I L O
za uskladitev računovodskih evidenc za
uporabnike enotnega kontnega načrta

z zakonom o računovodstvu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta sestavijo otvori-

tveno bilanco stanja v skladu z določbami tega navodila,
zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), odred-
be o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov upo-
rabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 86/
99), pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Urad-
ni list RS, št. 86/99) ter slovenskimi računovodskimi stand-
ardi.

Posamezne postavke otvoritvene bilance stanja morajo
biti izkazane v skladu s členitvijo, ki jo določa za postavke
stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporab-
nike in druge osebe javnega prava, podrobnejšo členitev pa
določijo uporabniki enotnega kontnega načrta v skladu s
svojimi potrebami.

V otvoritveni bilanci stanja se izkažejo v okviru ustreznih
postavk sredstev oziroma obveznosti tudi neposlovna sred-
stva oziroma obveznosti, ki se nanašajo na neposlovna sred-
stva, izkazana v bilanci stanja na dan 31. 12. 1999, sestav-
ljeni na podlagi določb zakona o računovodstvu (Uradni list
SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90 ter Uradni
list RS, št. 42/90, 30/93, 32/93 in 1/99; v nadaljevanju:
bilanca stanja na dan 31. 12. 1999).

Otvoritvena bilanca stanja je podlaga za uskladitev ra-
čunovodskih evidenc uporabnikov enotnega kontnega načr-
ta z določbami zakona o računovodstvu.

II. DOLGOROČNA NEOPREDMETENA SREDSTVA
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

2. člen
Dolgoročna neopredmetena sredstva in opredmetena

osnovna sredstva se izkažejo po nabavni vrednosti ter po-
pravku nabavne vrednosti kot so izkazana v bilanci stanja na
dan 31. 12. 1999. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi
se izkažejo tudi opredmetena osnovna sredstva, ki jih je
uporabnik enotnega kontnega načrta pridobil v upravljanje
ali z njimi razpolaga na podlagi pogodbe o finančnem naje-
mu.

Če je sedanja vrednost posameznih sredstev iz prejš-
njega odstavka višja od njihove iztržljive vrednosti, se neod-
pisana vrednost uskladi z iztržljivo vrednostjo na način, ki ga
določajo računovodski standardi.

Drobni inventar se izkaže v skladu z določbo 45. člena
zakona o računovodstvu.
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III. FINANČNE NALOŽBE IN TERJATVE

3. člen
Finančne naložbe in terjatve se izkažejo v zneskih, ki

so izkazani v bilanci stanja na dan 31. 12. 1999.
Če so zneski iz prejšnjega odstavka neusklajeni z zne-

ski iz dokumentacije, ki se nanaša na te postavke, se zneski
v otvoritveni bilanci ustrezno popravijo, popravki finančnih
naložb in terjatev pa se oblikujejo v skladu z določbami
računovodskih standardov.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ne obliku-
jejo popravkov terjatev oziroma finančnih naložb.

IV. ZALOGE

4. člen
Zaloge materiala, drobnega inventarja in blaga se izka-

žejo v zneskih, ki so izkazani v bilanci stanja na dan 31. 12.
1999.

Zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvo-
dov se ovrednotijo na podlagi izbrane metode vrednotenja,
ki jo uporabnik enotnega kontnega načrta določi v internem
aktu, v skladu z računovodskimi standardi.

V. OBVEZNOSTI

5. člen
Obveznosti se izkažejo v zneskih, ki so izkazani v bilan-

ci stanja na dan 31. 12. 1999.
Če so zneski iz prejšnjega odstavka neusklajeni z zne-

ski iz dokumentacije, ki se nanaša na te postavke, se zneski
teh obveznosti v otvoritveni bilanci ustrezno popravijo.

VI. KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE

6. člen
Kratkoročne časovne razmejitve se izkažejo v zneskih,

ki so izkazani v bilanci stanja na dan 31. 12. 1999 na kontih
kratkoročnih časovnih razmejitev ali na drugih kontih. Med
kratkoročnimi časovnimi razmejitvami se lahko izkažejo le
tisti zneski, ki so ugotovljeni v skladu z določbami 22. oziro-
ma 29. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu za prora-
čun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka izkažejo dru-
gi uporabniki enotnega kontnega načrta med aktivnimi ča-
sovnimi razmejitvami tudi zneske prehodno nezaračunanih
prihodkov za prejete predujme, med pasivnimi časovnimi
razmejitvami pa zneske vnaprej vračunanih odhodkov za
obratna sredstva ter zneske prehodno obračunanih odhod-
kov za dane predujme.

VII. DOLGOROČNE REZERVACIJE

7. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkaže-

jo med dolgoročnimi rezervacijami zneske, ki so izkazani v
bilanci stanja na dan 31. 12. 1999, če se ti zneski nanašajo
na prejete donacije za nakup osnovnih sredstev, investicij-
sko vzdrževanje ter rizike v skladu z zakonom o računo-
vodstvu in računovodskimi standardi.

VIII. OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA
V UPRAVLJANJE IN TERJATVE ZA SREDSTVA, DANA

V UPRAVLJANJE

8. člen
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje se izkaže-

jo v znesku, ki zajema vso neodpisano vrednost neopred-
metenih in opredmetenih osnovnih sredstev, povečano za
znesek neporabljenih sredstev amortizacije in zneske preje-
tih, še neporabljenih denarnih sredstev za investicije oziro-
ma odplačilo glavnice posojil za investicije ter zmanjšano za
neodplačano glavnico posojil za osnovna sredstva in zneske
dolgoročnih rezervacij, oblikovanih iz naslova prejetih dona-
cij, namenjenih za pokrivanje stroškov amortizacije osnov-
nih sredstev, kupljenih iz sredstev teh donacij.

Če so sredstva določenega uporabnika v lasti več usta-
noviteljev, se izkaže obveznost do posameznega ustanovite-
lja v skladu z aktom, ki ureja medsebojne pravice in obvez-
nosti ustanoviteljev.

9. člen
Lastniki sredstev, danih v upravljanje, ki uporabljajo

enotni kontni načrt, izkažejo terjatev za sredstva, dana v
upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta v zne-
sku, ugotovljenem na način, določen v prejšnjem členu.

Znesek terjatev za sredstva, dana v upravljanje drugim
pravnim osebam, se ugotovi na podlagi ustreznih knjigovod-
skih listin.

IX. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
ALI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

10. člen
Kot presežek prihodkov se izkaže pozitivna razlika med

aktivo, ugotovljeno v otvoritveni bilanci ter zneskom ugotov-
ljenih obveznosti (dolgov), vključno s pasivnimi časovnimi
razmejitvami, dolgoročnimi rezervacijami ter obveznostmi za
sredstva, prejeta v upravljanje kot presežek odhodkov pa
negativna razlika. To določbo uporabljajo le določeni upo-
rabniki enotnega kontnega načrta.

X. NEPLAČANI PRIHODKI IN ODHODKI

11. člen
Neplačani prihodki oziroma odhodki se izkažejo v zne-

sku, ki se ugotovi s popisom tistih neplačanih terjatev oziro-
ma obveznosti na dan 31. 12. 1999, ki se nanašajo na
prihodke oziroma odhodke.

XI. SPLOŠNI SKLAD

12. člen
Na kontih splošnega sklada za neopredmetena dol-

goročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se
izkaže znesek neodpisane vrednosti neopredmetenih dol-
goročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev. Na
kontih splošnega sklada za finančne naložbe se izkaže
knjigovodska vrednost finančnih naložb. Na kontih splo-
šnega sklada za vnovčena poroštva se izkaže knjigovodska
vrednost terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za vnovče-
na poroštva. Na kontih splošnega sklada za terjatve za
sredstva, dana v upravljanje, se izkažejo zneski, ugotovlje-
ni v skladu z 9. členom tega navodila.
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Na kontih splošnega sklada za drugo se izkaže razlika
med aktivo, ugotovljeno v otvoritveni bilanci ter zneskom
ugotovljenih obveznosti (dolgov), vključno s časovnimi raz-
mejitvami, zneskom rezervnega sklada ter obveznostmi za
sredstva prejeta v upravljanje. To določilo uporabljajo le
drugi uporabniki enotnega kontnega načrta.

XII. REZERVNI SKLAD

13. člen
Na kontih rezervnega sklada se v poslovnih knjigah

proračuna države in občin izkažejo zneski, ki so izkazani v
bilanci stanja na dan 31. 12. 1999.

XIII. PREDLAGANJE OTVORITVENE BILANCE

14. člen
Drugi in določeni uporabniki enotnega kontnega načr-

ta, katerih ustanovitelj je država, pošljejo otvoritveno bilanco
na obrazcu bilanca stanja ministrstvu za finance, drugi in
določeni uporabniki kontnega načrta, katerih ustanovitelj je
občina, pa organu občine, pristojnemu za finance.

Otvoritveno bilanco morajo uporabniki enotnega kont-
nega načrta iz prejšnjega odstavka predložiti pristojnim or-
ganom do 31. marca 2000.

Uporabniki enotnega kontnega načrta, ki upravljajo z
objekti v lasti občine ali države, ki niso evidentirani v njihovih
poslovnih knjigah, morajo priložiti otvoritveni bilanci stanja
tudi popis teh objektov.

XIV. KONČNA DOLOČBA

15. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2000.

Št. 402-9/99
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

5178. Odredba o določitvi zdravil, ki se izdajajo na
recept ali brez recepta le v lekarnah

Na podlagi petega odstavka 5. člena zakona o zdravilih
in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99)
izdaja minister za zdravstvo

O D R E D B O
o določitvi zdravil, ki se izdajajo na recept ali

brez recepta le v lekarnah

1
Zdravila, ki so bila po dosedaj veljavnih predpisih raz-

vrščena v skupino zdravil B in so se izdajala tudi brez recep-
ta, se lahko izdajajo le v lekarnah.

2
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2000.

Ljubljana, dne 27. decembra 1999.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

5179. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od
16. 9. 1999 do 22. 12. 1999 izdano dovoljenje
za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil skupine C, za katere je bilo

od 16. 9. 1999 do 22. 12. 1999 izdano
dovoljenje za promet
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Št. 512-50/99-94
Ljubljana, dne 24. decembra 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

5180. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od
16. 9. 1999 do 22. 12. 1999 dovoljenje za
promet razveljavljeno

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil skupine C, za katere je bilo od

16. 9. 1999 do 22. 12. 1999 dovoljenje
za promet razveljavljeno
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Št. 512-46/99-90
Ljubljana, dne 24. decembra 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica
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5181. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 29. 6. 1999 do 22. 11. 1999 izdano
dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

D O P O L N I T E V   S E Z N A M A
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 29. 6. 1999 do 22. 11. 1999 izdano

dovoljenje za promet
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Št. 512-51/99-95
Ljubljana, dne 27. decembra 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

BANKA SLOVENIJE

5182. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni
posrednik

Na podlagi prvega odstavka 38. člena zakona o banč-
ništvu (Uradni list RS, št. 7/99) in 20. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni

posrednik

1. člen
Banka ali hranilnica (v nadaljevanju: banka) lahko za

posredovanje pri sklepanju kreditnih in drugih poslov v okvi-
ru dejavnosti banke s pogodbo pooblasti kreditnega po-
srednika.

Kot kreditni posli iz prvega odstavka tega člena se
štejejo:

– krediti in posojila,
– bančni denarni depozit,
– drugi posli v okviru dejavnosti banke, če to ni v nas-

protju z zakonom ali naravo poslov.
Za opravljanje storitev po prvem odstavku tega člena

se ne štejejo posli kreditnega posredovanja, ki jih opravljajo
fizične osebe na podlagi zaposlitve v banki.

2. člen
Kreditni posrednik lahko opravlja storitve kreditnega

posredovanja samo na podlagi pisne pogodbe, sklenjene z
banko.

Kreditni posrednik ne sme zahtevati in ne sprejeti izpol-
nitve denarne obveznosti stranke za račun banke, za katero
posreduje.

3. člen
Če kreditni posrednik prekorači svoja pooblastila, ali

če pri opravljanju storitev kreditnega posredovanja kako dru-
gače povzroči škodo stranki, sta banka in kreditni posrednik
za škodo odgovorna solidarno.

Klavzula o solidarni odgovornosti mora biti sestavni del
pogodbe iz 1. člena tega sklepa.

4. člen
Ob sklenitvi pogodbe izda banka posameznemu kredit-

nemu posredniku pisno izjavo, iz katere je razviden njegov
status.

Banka mora voditi evidenco o svojih kreditnih posred-
nikih ter vrsti in obsegu poslov, sklenjenih z njihovim posre-
dovanjem.

5. člen
Kreditni posrednik se mora vsaki stranki izkazati s pi-

sno izjavo banke iz prvega odstavka prejšnjega člena tega
sklepa.

V poslovnih prostorih kreditnega posrednika mora biti
na vidnem mestu objavljena izjava banke, za katero posre-
duje.

6. člen
Nadzor nad bankami glede izpolnjevanja določb tega

sklepa opravlja Banka Slovenije na način in po postopkih,
določenih v zakonu o bančništvu.
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Banka, ki za posredovanje pri sklepanju kreditnih po-
slov s pogodbo pooblasti kreditnega posrednika, mora Ban-
ki Slovenije posredovati:

– fotokopijo podpisane pogodbe s kreditnim posredni-
kom in izjavo iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa, v roku
15 dni od sklenitve pogodbe,

– seznam kreditnih posrednikov, s katerimi sodeluje
ter podatke o vrsti in obsegu poslov, sklenjenih preko posa-
meznih kreditnih posrednikov, do 31. marca za preteklo
poslovno leto.

7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 21. decembra 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

5183. Sklep o spremembah sklepa o vsebini letnega in
polletnega poročila o poslovanju investicijskega
sklada

Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list
RS, št. 6/94, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99) izdaja Agen-
cija za trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o spremembah sklepa o vsebini letnega in

polletnega poročila o poslovanju investicijskega
sklada

1. člen
V sklepu o vsebini letnega in polletnega poročila o

poslovanju investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 5/95,
23/95, 16/96, 91/98, 92/99) se trinajsti odstavek 7.
točke B dela I. poglavja – računovodske rešitve v investicij-
skih skladih (Postavka sredstev – Dolgoročni vrednostni
papirji) spremeni tako, da se glasi:

»Če upravljavec investicijskega sklada na osnovi ocene
vrednosti preizkušenega ocenjevalca vrednosti podjetij ugo-
tovi, da je knjigovodsko izkazana vrednost posamezne del-
nice objektivno prenizka (oziroma previsoka), se lahko le-ta
v soglasju s pooblaščenim revizorjem (skupno ovrednote-
nje) izkaže po višji (oziroma nižji) vrednosti, razlika pa pred-

5184. Sprememba kolektivne pogodbe dejavnosti
trgovine Slovenije

S P R E M E M B A  K O L E K T I V N E
P O G O D B E

dejavnosti trgovine Slovenije

1. člen
V kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Urad-

ni list RS, št. 10/98) se v 25. členu, pod (3) zadnji stavek
spremeni in glasi:

“Kriteriji iz točk b) do f) se opredelijo na podjetniški
ravni.”

2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 29. septembra 1999.

Gospodarska zbornica Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije Slovenije

Združenje za trgovino Sindikat delavcev trgovine
Predsednik Predsednik

mag. Jože Kovač l. r. Franci Lavrač l. r.

Združenje delodajalcev Konfederacija
Sekcija za trgovino sindikatov 90 Slovenije

Predsednik Sindikat delavcev trgovine
Aleš Ilc l. r. Predsednik

Štefan Nahirni l. r.

Ta sprememba kolektivne pogodbe je bila s sklepom o
registraciji sprememb kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisane v
register kolektivnih pogodb z datumom 3. 11. 1999 pod
zap. št. 43/7 in št. spisa 121-03-0028/94-023.

stavlja nerealizirani kapitalski dobiček (oziroma popravek
vrednosti). Tako ovrednotenje mora biti obvezno izkazano v
dodatku k računovodskim izkazom.«

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 73/99
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih
papirjev

dr. Miha Juhart l. r.
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BLED

5185. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled

Na podlagi 39. in 34. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 18/93, 47/93 in Uradni list RS, št. 71/93) in 16.
člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99), je Občin-
ski svet občine Bled na 9. seji dne 24. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o pro-

storsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
(PUP Bled, Uradni list RS, št. 23/91, 50/96, 3/98, 58/98,
90/98).

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
dolgoročni družbeni plan Občine Radovljica za obdob-

je 1986–2000 (UVG 2/86 – osnovna objava 23/88, 9/89,
2/90 in Uradni list RS, št. 15/96), za območje Občine Bled
in srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica za obdobje
1986–1990 (UVG 8/86 – osnovna objava, 15/87, 15/88,
9/89, 2/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 26/91, 1/93,
4/94, 48/94, 79/94, 15/96), za območje Občine Bled.

3. člen
Za zadnjim odstavkom 35. člena se doda nov, ki se glasi:
Meja morfološke enote U-B2 se uskladi s planskimi

dokumenti in poteka po vzhodnem delu parcel št. 224/3,
224/4, 224/5 in 224/6 k.o. Želeče.

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

listu RS.

Št. 01503-4/99
Bled, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

5186. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav
ter drugih posegov v prostor, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje na območju
Občine Bled

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 6. člena navodila o merilih za
to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege, za katere
po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko

šteje za pomožne objekte (Uradni list RS, št. 27/85) ter 16.
člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je
Občinski svet občine Bled na 9. redni seji dne 24. 11.
1999 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in naprav ter

drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju Občine Bled

1. člen
S tem odlokom je določena vrsta, namen, največja veli-

kost in način izvedbe pomožnih objektov (v nadaljnjem bese-
dilu: pomožni objekti) ter določitev postavitve začasnih objek-
tov in naprav namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prire-
ditvam, proslavam in podobno (v nadaljnjem besedilu: zača-
sni objekti), za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.

2. člen
Za pomožne objekte se štejejo:
1. pri stanovanjskih hišah in poslovnih objektih:
– garaže za osebni avto do 30 m2 bruto tlorisne površine,
– nadstreški (pokrita terasa, pokrit parkirni prostor za

osebni avto, kolesa, moped, motor ter avtomobilske prikoli-
ce in podobno s površino pokritega prostora do 25 m2,

– pergole, dimniki, sončni kolektorji, zasteklitve balko-
nov, vetrolovi, frčade,

– drvarnice, shrambe, vrtne ute, steklenjaki, lope ipd.,
površine do 15 m2 bruto tlorisne površine, ki predstavljajo
funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše,

– zunanji bazeni površine do 30 m2,
– manjši objekti, kokošnjaki, zajčniki ipd., ki niso na-

menjeni za intenzivno rejo,
– površine do 12 m2 bruto tlorisne površine,
– plinski rezervoarji do 5 m3 z izvedbo razvoda na ob-

jektu in priključka na objekt, tudi za večstanovanjske objekte
(bloke);

2. pri kmetijah še:
– ovčnjaki, svinjaki ipd., ki niso namenjeni za intenziv-

no rejo, skednji, kašče, lope za shranjevanje sena, krme,
stelje, orodja in drugi pomožni gospodarski objekti do 30 m2

bruto tlorisne površine,
– tipski stolpni silosi do 90 m3 prostornine,
– koritasti silosi v sklopu obstoječega gospodarskega

objekta do 90 m3 prostornine,
– tople grede, zaprti rastlinjaki, površine do 40 m2

bruto tlorisne površine,
– gnojne jame za gnojevko velikosti do 90 m3,
– gnojišča površine do 30 m2,
– gnojišče mora biti v nepropustni izvedbi;
3. pri večstanovanjskih hišah (blokih) še, oziroma po-

segi, ki služijo skupnim potrebam občanov:
– zasteklitve balkonov po enotnem projektu za celotno

zgradbo naenkrat,
– kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico),
– ureditve prostora za smetnjake,
– tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč;
4. drugi pomožni objekti:
– postavitve nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
– oprema obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč,

športnih objektov in naprav za rekreacijo,
– pomožni objekti na prostoru za rekreacijo (gardero-

be, shrambe rekvizitov, WC ipd.) do 15 m2 bruto tlorisne
površine,

OBČINE
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– ureditev cestnih naprav za umirjanje prometa, posegi
za odstranjevanje arhitekturnih ovir za invalide, pomične za-
pore na uvozih na parkirišča, uvozne rampe ipd.,

– telefonske govorilnice,
– kozolci in svisli, vrsta kozolca naj bo v skladu s krajin-

sko značilno arhitekturo,
– čebelnjaki do 20 m2 bruto tlorisne površine, ki niso

namenjeni za bivanje, postavljeni smejo biti samo na točkov-
ne temelje, razdalja med čebelnjaki najmanj 500 m. Investi-
tor mora pridobiti mnenje čebelarskega društva o primerno-
sti postavitve,

– lesene lope na površinah za vrtičke do 3 m2 bruto
tlorisne površine,

– lovske preže,
– ograje za zaščito živali do višine 2 m,
– vrtne in dvoriščne ograje do višine 0,80 m od ceste

odmaknjene najmanj 0,50 m oziroma tako, da ne ovirajo
prometa,

– škarpe in oporni zidovi do višine 1 m,
– pesjaki do 16 m2 bruto tlorisne površine.
Objekti pod 1., 2. in 3. točko tega člena se lahko

gradijo na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta. Ob-
jekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev zgrajenega
objekta se praviloma gradijo kot prizidki.

Pomožne objekte je možno dograjevati s priglasitvami.
Skupna bruto tlorisna površina pomožnih objektov iz 1. toč-
ke tega člena ne sme presegati 45 m2.

Tople grede in montažni rastlinjaki do 160 m2 bruto
površine na zemljišču, ki je last pravnih ali fizičnih oseb, ki
imajo registrirano dejavnost A/01.12 pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik in A/01.13 pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač.

3. člen
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje veliko-

sti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati,
da pomožni objekti ne potrebujejo:

– novih komunalnih in energetskih priključkov na javne
komunalne objekte in naprave,

– statičnega ali drugega gradbeno tehničnega prever-
janja.

4. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih

gradbenih materialov ter kvalitetno oblikovani v skladu s
pogoji in merili v prostorskih izvedbenih aktih.

5. člen
Pomožni objekti morajo biti skladni:
– z namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbe-

nem aktu,
– z zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodno gospodarskimi zah-

tevami,
– z zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine,
– z zahtevami odloka o občinskih cestah,
– ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov dru-

gih oseb.

6. člen
V primeru neskladja med največjo dovoljeno velikostjo

pomožnega objekta, ki jo določajo prostorski izvedbeni akti
in tisto, ki jo določa ta odlok, velja velikost iz prostorskih
izvedbenih aktov.

7. člen
Za začasne objekte se štejejo med drugim:
– ureditve sezonskih in gostinskih vrtov do površine

40 m2,

– objekti namenjeni začasni sezonski in turistični pro-
daji do 24 m2 bruto tlorisne površine,

– postavitve začasne platnene strehe nad teraso, pre-
hodom do 60 m2 površine,

– začasni objekti za prireditve,
– začasni objekti za športne dejavnosti,
– ureditve pokritih razstavnih prostorov,
– postavitve prodajnih avtomatov za konfekcionirane

izdelke, naprav za točenje pijač ipd.,
– postavitve sanitarnih blokov do 15 m2 bruto tlorisne

površine,
– postavitve markiz,
– postavitve prenosnih smučarskih vlečnic z izgradnjo

temeljev.

8. člen
Postavitve začasnih objektov iz četrte, pete in šeste

alinee prejšnjega člena morajo biti v skladu s programom
prireditve. Skladnost s programom prireditve ugotavlja Ob-
činska uprava občine Bled.

9. člen
Ureditev in postavitev objektov in naprav iz prve, druge,

tretje in četrte alineje 7. člena je možna tudi na javnih pešče-
vih površinah (pločniki, trgi), pri čemer mora biti zagotovljen
prost prehod širine najmanj 1,60m.

10. člen
Postavitev začasnih objektov je v skladu s pogoji iz

5. člena možna tudi na javnih površinah kot so:
– lokalne ceste in javne poti,
– parki, drevoredi, zelenice, otroška igrišča, gozdovi s

posebnim pomenom ipd.

11. člen
Priglasitev nameravanih del vsebuje poleg vsebine na-

štete v 62. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor še mnenje o primernosti predvidenega posega, ki
ga izda Občina Bled na zahtevo investitorja posega oziroma
lastnika zemljišča. Za začasne objekte vsebuje še datum do
kdaj bo objekt stal in ugotovitev Občine Bled, da je predvi-
den poseg v skladu s programom prireditev. Za začasne
postavitve objektov in naprav na javnih površinah vsebuje še
dovoljenje občinske uprave.

Začasne objekte mora investitor po preteku časa, za
katerega je izdano dovoljenje, odstraniti na lastne stroš-
ke.

Če investitor objekta ne odstrani, občina ne izda po-
novnega soglasja za postavitev kateregakoli objekta na is-
tem zemljišču.

12. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka

vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor pristojne inšpekcijske službe.

13. člen
Fizične in pravne osebe, ki so na območju Občine

Bled zgradile pomožne objekte in naprave, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje, brez ustreznega upravnega
dovoljenja, lahko v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka
začnejo postopek legalizacije, vendar najkasneje do 31. 6.
2000.

Legalizacija je dopustna le pod pogojem, kolikor gre za
objekte,naprave ali posege v prostor, ki so v skladu s tem
odlokom. Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena
morajo lastniki svoje objekte odstraniti.
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14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati na

območju Občine Bled odlok o določitvi pomožnih objektov
in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja v
Občini Radovljica (Uradni list RS, št. 9/91, 79/94).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01503-5/99
Bled, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

5187. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda

Na podlagi druge alinee tretjega odstavka in 9. točke
7. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je
Občinski svet občine Bled na 9. redni seji dne 24. 11.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni

prepovedi izvajanja odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda

1. člen
1. členu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o

začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 33/99, spre-
membe in dopolnitve Uradni list RS, št. 41/99 in 71/99) se
doda nov tretji odstavek, ki glasi:

Začasna prepoved izvajanju odloka o prostorsko uredi-
tvenih pogojih za središče Bleda ne velja za naslednje ob-
jekte:

– športno dvorano z zunanjo ureditvijo ter za vse pose-
ge, ki so dovoljeni v varovanih območjih za dolgoročni razvoj
(58. člen v celoti),

– objekt Prešernova 11.

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

nem listu RS.

Št. 01503-4/99
Bled, dne 24. novembra 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

BLED

5188. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine
lokalni turistični organizaciji Občine Bled

Na podlagi določil 3., 11. in 13. do 19. člena zakona o
pospeševanju turizma, zakona o lokalni samoupravi (Uradni

list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 12/99) ter
16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je
Občinski svet občine Bled na 10. redni seji dne 22. 12.
1999 sprejel

O D L O K
o višini in načinu plačevanja članarine lokalni

turistični organizaciji Občine Bled

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Bled kot ustanoviteljica lokalne

turistične organizacije Turizem Bled, zavod za pospeševanje
turizma, predpisuje višino in način plačevanja članarine čla-
nov lokalni turistični organizaciji v skladu s 3. členom zako-
na o pospeševanju turizma.

2. člen
Člani lokalne turistične organizacije so pravne osebe in

podjetniki posamezniki, ki opravljajo eno od dejavnosti iz
odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih
dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št.
65/98 in 28/99) in sobodajalci ter tisti kmeti, ki opravljajo
gostinsko dejavnost, in imajo v Občini Bled svoj sedež,
poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti.

II. VIŠINA ČLANARINE

3. člen
Osnovna kriterija
Člani lokalne turistične organizacije se glede višine

njihove obveznosti plačevanja članarine razvrščajo v skupi-
ne po naslednjih kriterijih:

A) Kriterij skupine dejavnosti
Višina članarine za posamezne skupine dejavnosti iz

odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih
dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št.
65/98 in 28/99), glede na dejavnost, ki jo opravlja član, je
naslednja:

1. skupina 150 točk
2. skupina 60 točk
3. skupina 30 točk
4. skupina 10 točk
B) Kriterij prihodka v preteklem koledarskem letu
Po kriteriju višine prihodka v preteklem koledarskem

letu se člani razvrščajo v naslednje skupine:
1. skupina: člani s prihodkom nad 100 milijonov SIT,

članarina 100 točk,
2. skupina: člani s prihodkom od 50 milijonov do 100

milijonov SIT, članarina 60 točk,
3. skupina: člani s prihodkom od 15 milijonov do 50

milijonov SIT, članarina 30 točk,
4. skupina: člani s prihodkom od 5 milijonov do 15

milijonov SIT, članarina 15 točk in
5. skupina: člani s prihodkom do 5 milijonov SIT, čla-

narina 10 točk.

4. člen
Dodatna kriterija – olajšave
A) Olajšave glede na manjši obseg poslovanja (velikost)
Člani se zaradi znatnih razlik v obsegu poslovanja in

prihodka ter upoštevajoč osebni prispevek posameznih, zla-
sti po prihodku manjših članov, dodatno razvrščajo v 5 raz-
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redov, pri katerih se število točk, ki je osnova za izračun
višine članarine po prejšnjem členu, pomnoži še s faktorjem
iz tega člena:

1. skupina: člani s prihodkom nad 100 milijonov SIT,
faktor 1

2. skupina: člani s prihodkom od 50 milijonov do 100
milijonov SIT, faktor 0,6

3. skupina: člani s prihodkom od 15 milijonov do 50
milijonov SIT, faktor 0,3

4. skupina: člani s prihodkom od 5 milijonov do 15
milijonov SIT, faktor 0,15

5. skupina: člani s prihodkom do 5 milijonov SIT, faktor
0,1.

B) Olajšave glede na lokacijo
Člani se zaradi razlik pri pogojih poslovanja, ki nastaja-

jo zaradi bolj ali manj ugodne lokacije izvajanja dejavnosti
člana, glede na turistične tokove in odvisnost od turističnih
tokov na območju Občine Bled, razvrščajo v dve območji:

1. območje: Krajevna skupnost Bled: faktor 1,
2. območje: krajevne skupnosti Bohinjska Bela, Gorje,

Ribno in Zasip: faktor 0,75.
Število točk članarine posameznega člana, izračunano

na osnovi prejšnjega člena in točke A) tega člena, se pom-
noži še s faktorjem iz te točke.

5. člen
Višina letne članarine za posameznega člana se izraču-

na na sledeči način:
Letna članarina = (Td + Tp) x Fv x Fl
pri čemer oznake pomenijo:
Td = število točk glede na uvrstitev v skupino dejavnosti

– kriterij A) iz 3. člena
Tp = število točk glede na doseženi prihodek – kriterij

B) iz 3. člena
Fv – faktor olajšave glede na manjši obseg poslovanja

(velikost) – kriterij A) iz 4. člena
Fl – faktor olajšave glede na lokacijo – kriterij B) iz 4.

člena.

6. člen
Oprostitve
Člani lokalne turistične organizacije z letnim prihodkom

do 500.000 SIT so oproščeni plačevanja članarine.
Novi člani lokalne turistične organizacije, ki začnejo z

opravljanjem dejavnosti, so 12 mesecev po začetku poslo-
vanja oproščeni plačevanja članarine.

7. člen
Župan Občine Bled lahko na podlagi obrazložene vlo-

ge posameznim članom iz utemeljenih razlogov za določeno
obdobje zniža članarino do 50%.

Pri presoji utemeljenih razlogov se upoštevajo izključno
kriteriji iz 17. člena zakona o pospeševanju turizma.

8. člen
Posamezni član se lahko na lastno željo uvrsti v višjo

skupino in plačuje višjo članarino po kateremkoli kriteriju iz
tega odloka, ne glede na dejavnost, lokacijo in prihodek, ki
ga dejansko dosega.

III. SPOROČANJE PODATKOV, PLAČEVANJE
ČLANARINE

9. člen
Člani lokalne turistične organizacije Turizem Bled, za-

vod za pospeševanje turizma, so dolžni Občini Bled sporoči-

ti podatke o vrsti dejavnosti, ki jo opravljajo in o višini prihod-
ka v preteklem koledarskem letu v 30 dneh po začetku
uporabe tega odloka, v bodoče pa najkasneje do konca
meseca februarja v tekočem koledarskem letu za preteklo
leto.

10. člen
Občina določi članu višino članarine za posamezno

koledarsko leto z odločbo.
Člani, katerih letna članarina je nižja od 20.000 SIT, so

jo dolžni plačati najkasneje do 31. oktobra za tekoče kole-
darsko leto. Vsi drugi člani plačujejo članarino mesečno po
dvanajstinah od letne članarine, do 15. dne v mesecu za
tekoči mesec.

Članarina se plačuje na žiro račun lokalne turistične
organizacije, v primeru neplačila pa se izterja v skladu z
20. členom zakona o pospeševanju turizma.

11. člen
Članu, ki Občini Bled ne sporoči vseh podatkov po

9. členu tega odloka, v roku iz 9. člena, lahko občina določi
članarino po kriterijih iz tega odloka za izračun višine članari-
ne v skladu s podatki o članu iz obstoječih podatkovnih baz.

IV. KAZENSKA DOLOČBA

12. člen
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo:
a) 100.000 tolarjev pravna oseba,
b) 50.000 tolarjev samostojni podjetnik posameznik,
c) 25.000 tolarjev fizična oseba iz tretjega in četrtega

odstavka 3. člena zakona o pospeševanju turizma,
d) 50.000 tolarjev odgovorna oseba pravne osebe,
ki Občini Bled ne sporoči vseh podatkov iz 9. člena v

roku iz 9. člena tega odloka.

V. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu RS, uporabljati pa se začne s prvim dnem nasled-
njega meseca po pridobitvi statusa turističnega območja
Občine Bled.

Št. 01505-13/99
Bled, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

BOROVNICA

5189. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Borovnica

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 13/90 in 47/92),
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
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6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odl. US RS, 44/96 – odl. US, 26/97, 79/97 in 10/98),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97 in 56/98) in statuta Občine Borovnica (Uradni list
RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Borovnica na 9. red-
ni seji dne 22. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Borovnica

1
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica za leto
2000 znaša 0,033 SIT in začne veljati s 1. 1. 2000.

2
Vrednost točke iz 1. člena sklepa velja za obračun

nadomestila v obdobju od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS in se uporablja od 1. 1. 2000.

Št. 066/3-9/3-92/99
Borovnica, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

BREZOVICA

5190. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Brezovica

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v zvezi
z 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje ob-
močij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila
(Uradni list SRS, št. 16/86), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in
5/90) ter 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list
RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Brezovica na izredni
seji dne 23. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v

Občini Brezovica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Brezo-

vica plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine
nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter
merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.

2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega

stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgrad-
bi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali
poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče.

V zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna
površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (sta-
novanje, poslovni prostor, garaža…). Upoštevajo se samo
zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze.

Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna
površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, nepo-
krita skladišča, delavnice na prostem, igrišča…), ki je name-
njena poslovni dejavnosti.

Nezazidano stavbno zemljišča, je zemljišče, ki je po
prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo, oziro-
ma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi

tako, da se upošteva površina, skupno število točk po meri-
lih iz tega odloka, vrednost točke, ki jih določi občinski svet
in oprostitve, ki so določene na osnovi tega odloka.

Za nepokrite poslovne površine se upošteva samo 50%
površine.

4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik

funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, na-
jemnik…), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik.

5. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za

sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.

Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki
se uporabljajo:

– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska

in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij,

ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo
osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,

– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za
svojo versko dejavnost,

– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih podob-
nih organizacij,

– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kme-
tijstvu (gospodarska poslopja ipd.).

6. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila je

evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nadomesti-
la o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju občine.

Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Brezovi-
ca. Na podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo
in izda odločbo pristojni davčni organ.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. Območje: Brezovica
II. Območje: Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Jezero,

Podpeč, Preserje, Rakitna, Kamnik, Plešivica, Podplešivi-
ca, Žabnica.
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III. Območje: Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica,
Goričica, Prevalje.

IV. Območje: Planinca
Itd.

8. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na

grafičnih kartah in so na vpogled na Občini Brezovica.
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo mož-

nost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje
se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.

III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK

9. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključi-
tve na te objekte in naprave,

2. namembnost stavbnega zemljišča,
3. nenamenska uporaba stavbnega zemljišča,
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
5. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v prido-

bitni dejavnosti,
6. možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih

objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in
storitev,

7. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.

10. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi

objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z nasled-
njimi točkami:

Število točk

a) vodovod 20
b) električno omrežje 20
c) javna kanalizacija 40
d) telefonsko omrežje 20
e) plinovod 40

2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi
točkami:

a) makadamska cesta 20
b) asfaltna cesta 40

11. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča

se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno
bivanje,

– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se
smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško
uporabo in bivalni prostori v zidanicah,

– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zem-
ljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za po-
slovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni
dejavnosti,

– za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega
zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za
nepridobitno poslovno dejavnost.

Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Namembnost I. območje II. območje III. območje IV. območje

Stanovanjski namen 40 30 20 10
Počitniški namen 80 80 80 80
Poslovni namen
– nepridobitni 300 200 100 50
Poslovni namen
– pridobitni 400 300 200 150
Nezazidano stavbno
zemljišče 50 40 20 10

12. člen
Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča glede na

prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo izgradnjo in-
frastrukturnih objektov, se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Območje Število točk

I. območje 1000
II. območje 800
III. območje 700
IV. območje 600

13. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za

stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgrad-
be z naslednjimi točkami:

Vrsta zidave I. območje II. območje III. območje IV. območje

Individualna
samostojna hiša 50 30 20 10
Vrstna hiša 30 20 10 5
Hiša z gospodarskim
poslopjem 30 20 10 5
Blokovna gradnja 20 10 – –

14. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pri-

dobitni dejavnosti, glede na možnost ustvarjanja dohodka v
zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne eno-
te razvrsti, glede na dejansko uporabo, v tri kategorije, ki se
ovrednotijo z naslednjimi točkami:

Kategorija I. območje II. območje III. območje IV. območje

1. Kategorija 400 200 100 50
2. Kategorija 300 150 50 40
3. Kategorija 200 100 40 20

15. člen
Izjemne možnost intenzivnejše rabe komunalnih in dru-

gih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in
storitev v pridobitni dejavnosti se upoštevajo tako, da se posa-
mezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko upora-
bo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:

Kategorija I. območje II. območje III. območje IV. območje

1. Kategorija 400 200 100 50
2. Kategorija 300 150 50 40
3. Kategorija 200 100 40 20

16. člen
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po de-

janski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po
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14. in 15. členu v posebni prilogi, ki je sestavni del tega
odloka. Namembnosti, ki v prilogi niso opredeljene, se smi-
selno razporedi v kategorije glede na značilno namembnost
uporabe v prilogi.

Namembnost uporabe Kategorija Kategorija
funkcionalne enote po 14. členu po 15. členu

Proizvodni namen 1
Kmetijska proizvodnja in gozdarstvo 1
Kmetijska predelava 1
Pridobivanje gradbenih surovin 1
Predelava gradbenih surovin 1
Pridobivanje rudnin 1
Predelava rudnin 1
Predelava kovin 2
Predelava lesa 1
Izdelava lesnih izdelkov 2
Izdelava električnih izdelkov in strojev 3
Izdelava vozil in strojev 2
Izdelava tekstila, oblačil in obutev 3
Zaključna dela v gradbeništvu 2
Izdelava papirja in izdelkov 1
Izdelava kemičnih izdelkov in goriv 1
Izdelava prehrambenih izdelkov in pijač 3
Uslužnostni namen (lokal)
Gostinski lokal 1 2
Trgovina 1 3
Lekarna 2
Cvetličarna 2
Pošta 1
Banka, hranilnica 1
Hotel, prenočišča 1 1
Knjigarna, papirnica 2 3
Pekarna 2 3
Slaščičarna 2 3
Prirejanje iger na srečo 1
Turistična agencija 1
Storitveni namen (servis)
Frizerski salon 2 3
Kozmetični salon 2 3
Fotograf 2
Čistilnica 2 3
Avtoličarstvo 3 2
Avtomehanika 3 2
Avtokleparstvo 3 2
Avtoelektrika 3 3
Rtv servis 2
Avtopralnica 2 1
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje 2
Videoteka 1
Tisk in založništvo 3
Veterinarstvo 3 3
Avtošola 2 2
Vulkanizerstvo 3 2
Zdravstveni namen
Splošna ambulanta 2
Zobozdravstvena ambulanta 2
Fizioterapevtska ambulanta 2
Specialistična ambulanta
Izobraževalni namen
Učilnica 3
Kulturni namen
Vzgojno varstveni namen
Vrtec 3
Športno rekreacijski namen
Fitnes 2
Teniško igrišče 2 2

17. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se

določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino
stanovanjske in poslovne površine ali površina nezazidane-
ga stavbnega zemljišča, določene v 2. členu tega odloka in
z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

18. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Brezovica, za vsa-
ko leto določi občinski svet s sklepom, na predlog župana
občine.

19. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v tri-

mesečnih ali polletnih obrokih v skladu z določili zakona o
davčnem postopku.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-
ni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero,
evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti
obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem
postopku.

20. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Brezovica po-

sredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila ozi-
roma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina
Brezovica, pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo zave-
zanci.

Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Bre-
zovica nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem
odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomesti-
la, in sicer v 30 dneh po nastanku sprememb.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba
sporočena.

21. člen
Nejasne odmere o nadomestilu za uporabo stavbnih

zemljišč tolmači odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in
urbanizem.

IV. OPROSTITVE

22. člen
Občina Brezovica lahko v nekaterih primerih (elemen-

tarne in druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.)
skladno s predpisi o davkih občanov zavezance oprosti
plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje na-
domestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove
družine.

O oprostitvi odloča na podlagi pisnega zahtevka zave-
zanca pristojni davčni organ, zadolžen za odmero nadome-
stila, po predhodnem mnenju strokovne službe Občine Bre-
zovica.

V. KAZENSKE ODLOČBE

23. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži

prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma
sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT do
360.000 SIT za prekršek.
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Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI. KONČNE DOLOČBE

24. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po

tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so
osnova za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se
vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev. Če
podatki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v roku 15 dni
popraviti in posredovati občinski upravi. Kolikor zavezanci
ne posredujejo popravljenih podatkov, se poslani podatki
smatrajo za pravilne in se uporabijo za odmero.

25. člen
Z dnem pričetka uporabe tega odloka preneha veljati

odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za ob-
močje Občine Brezovica, (Uradni list RS, št. 41/95).

26. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 1. 2000, objavi se v Urad-

nem listu Republike Slovenije in tudi v Našem časopisu.

Št. 49/99
Brezovica, dne 27. decembra 1999.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

5191. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 18. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Brezovica, katerega je sprejel na
izredni seji 23. 12. 1999, ter 16. člena statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99), je Občinski svet obči-
ne Brezovica na izredni seji, ki je bila dne 23. 12. 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Brezovica za leto 2000 znaša
0,35 SIT.

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

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

Št. 48-99
Brezovica, dne 27. decembra 1999.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

CANKOVA

5192. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Cankova za leto 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
št. 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 74/98 in 59/99)
16. in 94. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št.
21/99) je Občinski svet občine Cankova na 11. redni seji
dne 22. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Cankova za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Cankova za leto 1999

(Uradni list RS, št. 76/99) se v 3. členu spremeni prvi
odstavek ter se glasi:

Prihodki proračuna Občine Cankova za leto 1999 zna-
šajo v višini 159,108.000 SIT od tega za:

– tekoče odhodke 130,124.000 SIT
– investicijski odhodki 26,484.000 SIT
– sredstva rezerv 2,500.000 SIT
Sprememba plana prihodkov in odhodkov po namenih

je sestavni del tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1114/99
Cankova, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

5193. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične
organizacije

V skladu z določili zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in
12/99) ter 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list
RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Cankova na 5. redni
seji dne 21. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

1. člen
Občina Cankova skupaj z Mestno občino Murska So-

bota in občinami Moravske toplice, Beltinci, Dobrovnik, Gor-
nji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Puconci, Roga-
šovci in Šalovci ter ustanovitelji – pravnimi osebami, katerih
dejavnost odločilno prispeva k razvoju turizma na območju
občin ustanoviteljic, ustanovi za območje v tem členu nave-
denih občin lokalno turistično organizacijo v smislu 3. člena
zakona o pospeševanju turizma.
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2. člen
Lokalna turistična organizacija se ustanovi v obliki gos-

podarskega interesnega združenja z naslednjimi bistvenimi
značilnostmi:

– združenje opravlja dejavnost v skladu s 3. členom
zakona o pospeševanju turizma,

– organi združenja so skupščina, v kateri ima Občina
Cankova 2% glasov, nadzorni svet oziroma upravni odbor in
uprava, ki je lahko eno ali več članska,

– v skupščini mora biti zagotovljena sorazmerna zasto-
panost članstva,

– brez posebnega soglasja občin, sprejetega s predpi-
sano večino glasov sodelujočih občin, ni možna spremem-
ba ustanovitvene pogodbe, statusna sprememba ali prene-
hanje združenja,

– Občina Cankova daje soglasje k vsakoletnem spreje-
mu finančnega načrta združenja in obveznim članom združe-
nja predpiše članarino v skladu z zakonom o pospeševanju
turizma.

3. člen
Pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega

združenja za občino v skladu s statutom sklene župan Obči-
ne Cankova.

4. člen
Občina Cankova bo za delovanje lokalne turistične or-

ganizacije namenila del namenskih proračunskih sredstev iz
naslova turistične takse oziroma druga sredstva proračuna
občine, ob ustanovitvi pa zagotovila enkratni znesek v višini
100.000 SIT.

Št. 298/99-1
Cankova, dne 25. maja 1999.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

5194. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
letu 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/94, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 89/99) in 99. člena
statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je
Občinski svet občine Cankova na 11. redni seji dne
22. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v letu

2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cankova za leto 2000

se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v istih
obdobjih po proračunu za leto 1999.

3. člen
Prihodki in njihova razdelitev po tem odloku so sestavni

del proračuna Občine Cankova za leto 2000.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

Št. 1158/99-1
Cankova, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

CELJE

5195. Odredba o razporeditvi delovnega časa in
uradnih ur v Mestni upravi mestne občine Celje

Na podlagi 27. in 59. člena statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in
28/99) izdaja župan Mestne občine Celje

O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v

Mestni upravi mestne občine Celje

1. člen
S to odredbo se določa začetek in konec, trajanja ter

razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v
Mestni upravi mestne občine Celje.

Delovni čas

2. člen
Delovni čas v Mestni upravi mestne občine Celje se

razporedi na pet delovnih dni v tednu, in sicer na ponede-
ljek, torek, sredo, četrtek in petek.

V primerih, ko to narekuje značaj nalog in način dela
upravnih organov in strokovnih služb Mestne uprave MOC (v
nadaljnjem besedilu: upravni organ) oziroma notranje organi-
zacijske enote upravnega organa, lahko župan MOC za posa-
mezno notranjo organizacijsko enoto ali za celoten upravni
organ razporedi delovni čas tudi na soboto in nedeljo.

3. člen
Delovni čas v Mestni upravi MOC traja v ponedeljek,

torek in četrtek 8 ur, v sredo 9.30 in v petek 6.30.
Delovni čas v Mestni upravi MOC se razporedi tako, da

zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnem me-
stu v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo
od 8. do 16.30 in v petek od 8. do 14. ure.

4. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je

med 7.30 in 8. uro, za odhod z dela pa v ponedeljek, torek
in četrtek med 15.30 in 16. uro, v sredo med 17. in 17.30
ter v petek med 14. in 14.30.

5. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega

organa ali način njegovega dela oziroma za določena delov-
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na mesta, lahko župan MOC razporedi delovni čas tudi
drugače, kot je to določeno v 3. in 4. členu te odredbe.

6. člen
V okviru razpona delovnega časa, določenega za pri-

hod na delo oziroma z dela, morajo delavci, upoštevajoč
značaj delovnih nalog in način njihovega izvrševanja, opraviti
40-urno tedensko delovno obveznost.

Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v
okviru razpona premakljivega delovnega časa in druga s tem
povezana vprašanja podrobneje uredi direktor Občinske
uprave MOC.

7. člen
Kolikor mestni predpisi, s katerimi Mestna občina Celje

ureja zadeve iz svoje pristojnosti, to določijo, se v upravnem
organu oziroma posamezni notranji organizacijski enoti
upravnega organa organizira dežurna služba tako, da je
zagotovljeno opravljanje nalog vse dni v tednu 24 ur na dan.

Glede na obseg dela, prostorske in tehnične pogoje se
dežurstvo izvaja na sedežu upravnega organa oziroma notra-
nje organizacijske enote ali na domu.

Seznam delavcev, sodelujočih v dežurstvu, razpored
dežurstva za najmanj mesec dni vnaprej, ter kraj izvajanja
dežurstva določi direktor Občinske uprave MOC na pred-
log predstojnika upravnega organa, v katerem se uvede
dežurstvo.

8. člen
V upravnih organih mestne uprave MOC so uradne ure

za neposredno poslovanje upravnih organov za občane,
organizacije in skupnosti ter za druge pravne osebe (v na-
daljnjem besedilu: uradne ure) v ponedeljek od 8. do 11.
ure in od 12. do 15. ure, v sredo od 8. do 11. ure in od 12.
do 16.30 ter v petek od 8. do 11. ure in od 12. do 14. ure.

9. člen
Uradne ure v sprejemnih pisarnah mestne uprave so v

ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od
8. do 16.30 in v petek od 8. do 14. ure.

10. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega

organa, lahko župan za celotno mestno upravo oziroma za
posamezne notranje organizacijske enote določi večji ob-
seg uradnih ur, kot je to določeno v 9. in 10. členu te
odredbe.

11. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem

dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
Delovni čas delavcev, ki se jim s tem delovni čas skraj-

ša, predstojnik upravnega organa razporedi tako, da dose-
žejo poln delovni čas v istem tednu.

Upravni organi morajo o razporeditvi uradnih ur iz prve-
ga odstavka tega člena pravočasno in na primeren način
obvestiti stranke.

12. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v Mestni

upravi MOC mora biti označena na vidnem mestu v poslov-
nih prostorih Mestne uprave MOC.

13. člen
Z dnem veljavnosti te odredbe prenehata veljati odred-

ba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih Občine

Celje (Uradni list RS, št. 12/83 in 22/88) ter odredba o
spremembah in dopolnitvah odredbe o razporeditvi delov-
nega časa v upravnih organih Občine Celje (Uradni list RS,
št. 12/92).

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

Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 01400/001/95
Celje, dne 8. decembra 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

5196. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Celje v letu 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
39/96, 26/97, 70/97 in 10/98), 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 27. člena
statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje
dne 7. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Mestne občine Celje v letu 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Mestne občine Celje za leto

2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe po-
rabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem
sklepu.

2. člen
Do sprejema proračuna se financiranje začasno nada-

ljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, sorazmer-
no prihodkom primerne porabe.

3. člen
Ostale naloge se lahko do sprejema proračuna financi-

rajo samo v sorazmerju do ustvarjenih lastnih prihodkov za ta
namen, v letu financiranja.

4. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom

proračunskih sredstev iz 2. člena tega sklepa lahko me-
sečno obsega največ dvanajstino sredstev oziroma soraz-
meren del sredstev povprečne porabe v letu 1999, ki je
bila določena s proračunom Mestne občine Celje za leto
1999.

5. člen
Ne glede na določila 3. in 4. člena tega sklepa so iz

rednega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo
porabiti le namensko in v višini, kot so pridobljena.

6. člen
V času začasnega financiranja se smejo nadaljevati le

nedokončane investicije iz preteklih let, v obsegu, kot jih je
potrdil mestni svet.



Stran 16706 / Št. 110 / 30. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

7. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge

izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za
izvrševanje proračuna.

Prav tako se za izvrševanje tega sklepa smiselno upo-
rabljajo določila odloka o proračunu Mestne občine Celje za
leto 1999.

8. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 2000 in
se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

9. člen
Župan Mestne občine Celje je zadolžen za tekoče

usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo
določil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja
porabnikov proračunskih sredstev v času začasnega fi-
nanciranja.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000
dalje, do veljavnosti odloka o proračunu Mestne občine
Celje za leto 2000.

Št. 41401/0001/99
Celje, dne 7. decembra 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

ČRNOMELJ

5197. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Črnomelj v letu 2000

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 30. člena
statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) ter 32. in
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
je župan dne 13. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

Občine Črnomelj v letu 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 2000

se financiranje funkcij Občine Črnomelj ter njihovih nalog in
drugih s predpisi določenimi nameni začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Črnomelj za leto 1999 za iste
programe kot v letu 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1999.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 2000.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2000.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2000 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in
nadzorni odbor.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od

1. 1. 2000 do sprejetja proračuna za leto 2000 oziroma
največ do 31. 3. 2000. Začasno financiranje proračuna se
lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega
sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 40304/00001/1999
Črnomelj, dne 13. decembra 1999.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

DOBROVNIK

5198. Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto
1999

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) ter 129. člena statuta Občine
Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet obči-
ne Dobrovnik na 9. seji dne 21. 7. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dobrovnik za leto 1999

1. člen
Proračun Občine Dobrovnik za leto 1999 sestavljata

bilanca prihodkov in odhodkov A), račun finančnih terjatev in
naložb B) ter račun financiranja C).

SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj 110,844.000
II. Odhodki skupaj 111,767.308
III. Proračunski primanjkljaj 923.308

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev -
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev -
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih

deležev -
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SIT

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje skupaj -
IX. Odplačilo dolga skupaj -
X. Neto zadolževanje -
XI. Povečanje sredstev na računih 923.308

2. člen
Sestavni del tega odloka so posebni del bilance pri-

hodkov in odhodkov, posebni del računa finančnih terjatev
in naložb ter posebni del računa financiranja proračuna Ob-
čine Dobrovnik za leto 1999.

3. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-

ča župan.

4. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti odloča
župan.

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

listu RS, uporablja se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 015-03/99-3/1
Dobrovnik, dne 21. julija 1999.

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

5199. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Dobrovnik

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98, 74/98), 12. in 58. člena statuta Občine
Dobrovnik (Uradni list RS, št. 33/99) in v skladu z uredbo
o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Urad-
ni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine
Dobrovnik na 10. seji dne 27. 9. 1999, na predlog župa-
na, sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Dobrovnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Dobrovnik.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določena s tem aktom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami, z izmenjavo mnenj, izkušenj ter podatkov in ob-
vestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obve-
ščanja, tiskovnimi in novinarskimi konferencami, z udeležbo
na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelova-
nja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na
drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z
delom občinske uprave.

Uradna obvestila in sporočila za javnost, informacije,
obvestila, pojasnila in druge informacije ter podatke v smislu
prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega
obveščanja župan in tajnik občinske uprave, po njunem
pooblastilu pa lahko te informacije daje tudi drug delavec
občinske uprave.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Do-

brovnik ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Do-
brovnik, s sedežem v Dobrovniku, št. 297 (v nadaljnjem
besedilu: občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– učinkovito, strokovno in racionalno izvrševanje nalog

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

teresov, pravic in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih;

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito in korektno sodelovanje z drugimi organi

in institucijami.

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

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev;
– normativno-pravnih zadev;
– upravnih zadev;
– javnih financ;
– gospodarskih dejavnosti kmetijstva in turizma;
– družbenih in društvenih dejavnosti;
– varstva okolja in urejanja prostora;
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcij-

skega nadzorstva in občinskega redarstva;
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

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

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprave pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
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– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-
mo;

– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov
občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;

– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri nji-
hovem delovanju in

– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi
sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,

ki jih sprejmejo župan, občinski svet in drugi občinski orga-
ni;

– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-
no spremljanje pogodb;

– strokovno-pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi

sodijo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi

sodijo v to področje.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu z veljavnimi 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 za proračun, občinske sklade, režijske obrate, kra-
jevne skupnosti;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti ob-
čine in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razme-
rij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z veljavno zakonodajo pripravlja strokovne podlage
za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi

sodijo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske in

druge usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti
s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva, drobnega
gospodarstva in obrti;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi

sodijo v to področje.

12. člen
Na področju družbenih in društvenih dejavnosti občin-

ska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

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

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih in društvenih dejavnosti in opravlja nadzor nad
izvajanjem teh programov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi

sodijo v to področje.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorsko-
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;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi

sodijo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

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

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

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi

sodijo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– 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 projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi
sodijo v to področje.

16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je organiziran

znotraj občinske uprave in je lahko samostojna notranja
organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti
naslednjih gospodarskih javnih služb:

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanja parkirišč;
– urejanje zelenih površin;
– vzdrževanje in urejanje pokopališč;
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– urejanje javnih tržnic;
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in ogla-

ševanje.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.

Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občin-
skih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zade-
ve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redar-

stva. 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.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega komunalnega redarstva, se določijo s poseb-
nim aktom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

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

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

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine (vodja

občinske uprave), ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine (vodja občinske uprave):
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektih in projektnih
skupinah v občini;

– skrbi za učinkovito, smotrno in zakonito opravljanje
nalog občinske uprave;

– opravlja vsa druga dela in naloge po nalogu župana.
Tajnik občine (vodja občinske uprave) lahko izdaja

odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje
pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
delavcev občinske uprave, če ga župan za ta opravila poob-
lasti.

Tajnik občine (vodja občinske uprave) je za svoje delo
odgovoren županu.

Tajnik občine (vodja občinske uprave) mora imeti viso-
ko strokovno izobrazbo.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga
izda župan.

23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena

s tem aktom, opravi tisti delavec, v katerega delovno

področje posamezna naloga spada v skladu s pravilnikom
o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik (vodja občinske uprave)
občine.

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene

z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilni-
kom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi
in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog dolo-
čajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine
(vodja občinske uprave). Za svoje delo so odgovorni tajni-
ku občine (vodji občinske uprave), disciplinsko in odškod-
ninsko pa županu.

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Sestavo članov kole-
gija določi župan glede na tematiko in problematiko, ki se
bo obravnavala.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine (vodja občinske uprave). Sklicuje se po potrebi.

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

enega ali več zunanjih strokovnih sodelavcev oziroma sode-
lovanje različnih strok in stopenj znanja ter izkušenj, lahko
župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelova-
nja strokovnjakov.

S sklepom o ustanovitvi določi župan sestavo delovne
skupine, imenuje vodjo ter rok za izvedbo odrejene in dode-
ljene naloge.

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

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne mo-
rejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali pro-
jektno skupino ali sklene pogodbe z ustreznimi izvajalci
nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, konkretizirajo naloge, določijo roki za izvedbo,
sredstva in drugi pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

28. člen
Župan Občine Dobrovnik v roku 30 dni po uveljavitvi

tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Dobrovnik, ki je podlaga za razpore-
ditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 031/99
Dobrovnik, dne 22. septembra 1999.

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.
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5200. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev,
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrovnik ter v
skladu z 10.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 Dobrovnik na 11. seji
dne 25. 10. 1999 sprejel

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

članov delovnih teles občinskega sveta in 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, 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 nagrade (do dela plače), če funkcijo opravljajo nepo-
klicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno in ob upoštevanju do-
ločb zakonov iz prvega odstavka tega člena.

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

pan in podžupan.
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.

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-
klicno.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Dobrovnik, ki sodi v sedmo skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 3,5 količnika. Županu pripada funk-
cijski dodatek v višini 1,75 količnika in dodatek za delovno
dobo v skladu z zakonom.

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

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pri-
pada 5,0% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal
poklicno.

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 oblikujejo in izplačujejo plače članom občinskega
sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta,
ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbo-
ra ter drugih organov Občine Dobrovnik.

Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotovijo v
proračunu občine in v posameznem proračunskem letu znaša-
jo največ 12 plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plača oziroma del plače podžupana se oblikuje v višini

največ 80% plače župana če opravlja funkcijo poklicno. V
primeru nepoklicnega opravljanja funkcije podžupana pa se
mu plača oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:

– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali
zadržanosti največ v višini 0,50 količnika,

– za vodenje sej občinskega sveta največ v višini 0,30
količnika,

– za pomoč županu pri opravljanju in izvrševanju nalog
največ v višini 1,44 količnika.

Na podlagi navedenih kriterijev in meril se oblikuje
plača oziroma del plače podžupana v višini največ 2,24
količnika. Plačo podžupana v skladu z prejšnjim odstavkom
mesečno določi župan.

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

ta znaša največ 10% plače župana v skladu z določili prvega
odstavka 3. člena tega odloka. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni me-
sec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

– pripravo na sejo, udeležbo in delo na sejah občin-
skega sveta  0,30 količnika,

– udeležbo na sejah delovnih teles, katerih član je
0,15 količnika,

– predsedovanje sejam delovnih teles   0,11 količnika.

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 z zakonsko določenim
količnikom za plačo župana. Tako dobljen znesek pa se
poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.

Plača oziroma del plače podžupana se ugotovi tako, da
se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določe-
nim v skladu s 5. členom tega akta.

Plača oziroma del plače članov občinskega sveta se
ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s
količnikom, določenim v skladu s 6. členom tega akta.

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

8. člen
Odločbo o plači oziroma delu plače, določeni na podla-

gi tega pravilnika, izda za posameznega občinskega funkcio-
narja komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.
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Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona
o lokalni samoupravi.

Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupna se
izvršijo določbe tega akta.

Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opre-
delijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.

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

opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju
in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je
občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal ob-
činsko funkcijo, se prizna povračilo v višini največ 33%
plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.

III. NAGRADE

10. člen
Članom delovnih teles občinskega svet, ki niso člani ob-

činskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta določi nagrada v višini 0,13 količnika, vendar
največ v višini določeni v skladu s prvim odstavkom 6. člena
tega pravilnika. Nagrada se v obliki sejnin določi za posamezni
mesec glede na udeležbo na sejah in izplača na podlagi po-
godbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.

11. člen
Predsedniku nadzornega odbora občine pripada za

vodenje sej nadzornega odbora oziroma izvajanje nadzora
pravica do nagrade v višini največ 0,20 količnika po seji ali
nadzoru, članom nadzornega odbora pa pripada za enako
delo nagrada v višini največ 0,15 količnika v skladu z zako-
nom. Nagrade v obeh primerih mesečno ne smejo preseči
skupaj 0,56 količnika.

Nagrade predsedniku in članom nadzornega odbora
se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za
posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljene-
ga 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 in višino nagrade
v skladu s prvim odstavkom tega člena sprejme občinski
svet ali župan najkasneje v roku petnajst dni po razpisu
referenduma ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na sejah ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se izplačujejo na pod-

lagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziro-
ma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

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

stil 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 refundirajo 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 prejšnjega člena tega akta uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda pred potovanjem

župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda na-
log za potovanje podžupan ali tajnik občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

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

škov, ki nastanejo in jih imajo občinski funkcionarji, se zago-
tovijo iz sredstev proračuna občine.

16. člen
Plače in nagrade ter prejemki, ki so določeni v tem

aktu se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, praviloma
najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.

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 z 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, se izpla-
čujejo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma
imenovanja.

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

19. člen
Določbe tega akta, ki se nanašajo na člane komisij in

odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba
za civilno zaščito, članom drugih komisij, odborov, svetov in
drugih organov, ki jih ustanovita in imenujeta občinski svet
ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 032/99
Dobrovnik, dne 25. decembra 1999.

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.
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GORNJA RADGONA

5201. Sklep o določitvi nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2000 v Občini
Gornja Radgona

V skladu s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 44/97), na podlagi 16. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Gornja Radgona (Uradne objave, št. 31/85) in
20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na
10. redni seji dne 23. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča za leto 2000 v Občini Gornja Radgona

1. člen
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče za stano-

vanjske površine znaša mesečno:
– v I. coni 3,89 SIT/m2,
– v II. coni 2,73 SIT/m2.
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče za poslov-

ne površine znaša mesečno:
– v I. coni 4,65 SIT/m2,
– v II. coni 3,87 SIT/m2.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje.

Št. 410-1-1/99
Gornja Radgona, dne 24. decembra 1999.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

HORJUL

5202. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2000

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 15. člena statuta Občine Horjul (Uradni list RS,
št. 18/99) je Občinski svet občine Horjul na 12. seji dne
23. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Horjul za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Horjul se zagotavljajo sredstva

za financiranje javne porabe v Občini Horjul.

2. člen
Proračun Občine Horjul za leto 1999 se določa v na-

slednjih zneskih (v tisoč SIT):

A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki 189.113
II.  Skupaj odhodki 206.375
III.  Proračunski presežek (primanjkljaj) –17.262

B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil

in prodaja kapit. deležev 262
V.  Prejeta minus dana posojila in sprememb.

kap. deležev (IV.–V.) 262
C)  Račun financiranja
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih (III.–V.) –17.000

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-
čuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu
finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, ki so
sestavni del odloka.

3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene,

ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom
ali drugim aktom predpisani pogoji. Uporabniki sredstev
proračuna morajo izvrševati naloge v mejah sredstev, ki so
jim bila za posamezen namen zagotovljena v občinskem
proračunu in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presega-
le odobrene zneske.

4. člen
Občina oblikuje rezerve v višini 0,5% od skupno dose-

ženih prihodkov. Izločanje v rezerve se izvršuje praviloma
mesečno, najkasneje pa do 31. 12. 2000. Sredstva stalne
proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom o
financiranju občin.

5. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financi-

ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti. O porabi
tekoče proračunske rezerve odloča župan.

6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pisme-
no pooblasti tudi druge osebe.

Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezer-

ve v višini do 20% sredstev rezerv v posameznem primeru za
namene iz 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94),

– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zara-
di ohranitve njihove realne vrednosti,

– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi do
višine 300.000 SIT.

7. člen
Sredstva za investicijske odhodke in investicijske trans-

fere se lahko porabljajo v skladu s sklepi občinskega sveta
oziroma rebalansa proračuna.

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

nem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2000.

Št. 822/99
Horjul, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Horjul

mag. Daniel Fortuna l. r.
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IDRIJA

5203. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 32. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 70/99) in 26. člena statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Ob-
činski svet občine Idrija na 9. redni seji dne 16. 12. 1999
sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe do

sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2000 se

javna poraba Občine Idrija začasno financira po proračunu
za leto 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo

sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po prora-
čunu za leto 1999, razen sredstev za naloge, opredeljene
z zakonskimi predpisi, investicijsko vzdrževanje in investi-
cije.

Sredstva za naloge, opredeljene po zakonskih predpi-
sih, se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu leta 1999 že
začete.

3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po tem

odloku so sestavni del proračuna Občine Idrija za leto
2000.

4. člen
Župan Občine Idrija skrbi za tekoče usklajevanje aktiv-

nosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega odloka za
dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.

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

listu RS, uporabljati pa se začne 1. 1. 2000.

Št. 40303-0001/99-001
Idrija, dne 16. decembra 1999.

Župan
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

5204. Odlok o podelitvi naziva častni občan in
nagradah Občine Idrija

Na podlagi 11. in 26. člena statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski
svet občine Idrija na 9. redni seji dne 16. 12. 1999
sprejel

O D L O K
o podelitvi naziva častni občan in nagradah

Občine Idrija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrste nagrad Občine Idrija, pogoje,

postopek in način podeljevanja, njihovo obliko ter način
vodenja evidence podeljenih nagrad.

2. člen
Nagrade Občine Idrija so:
– naziv častni občan,
– nagrada Jožefa Mraka,
– Pirnatova nagrada,
– nagrada Občine Idrija,
– nagrada za mlade ustvarjalce.

3. člen
O podelitvi nagrad odloča občinski svet na predlog

komisije za nagrade (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisija sprejme poslovnik o delu, s katerim podrob-

neje opredeli način svojega dela.

II. ČASTNI OBČAN

4. člen
Naziv častni občan podeli občinski svet državljanom

Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki
imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in
kulture ter za druge izjemne dosežke, ki pomenijo pomem-
ben prispevek pri razvoju in ugledu Občine Idrija. Naziva
častni občan se ne podeljuje posthumno.

5. člen
Naziv častni občan se podeli na slavnostni seji občin-

skega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o
podelitvi naziva častni občan Občine Idrija.

Dobitnik prejme tudi pisno utemeljitev naziva častni
občan.

III. NAGRADA JOŽEFA MRAKA

6. člen
Nagrada Jožefa Mraka je najvišja občinska nagrada, ki

jo podeljuje občinski svet posameznikom, delovnim skupi-
nam, KS, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim
za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe na posamez-
nih področjih življenja in dela, razen na področju kulture in
umetnosti, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu
Občine Idrija.

7. člen
Nagrada Jožefa Mraka se podeli na slavnostni seji ob-

činskega sveta s plaketo in posebno listino, ki vsebuje bese-
dilo sklepa o podelitvi nagrade. Plaketa je umetniško izdelan
relief v kovini, ki ponazarja glavne značilnosti občine, s
poudarkom na rudarstvu in industriji ter zgodovinski tradiciji.
V zgornjem delu plakete je odtisnjen idrijski grb.

Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev nagrade ter
denarni znesek, ki se določi v proračunu občine na predlog
komisije.
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IV. PIRNATOVA NAGRADA

8. člen
Pirnatova nagrada je najvišja občinska nagrada, ki jo

podeljuje občinski svet posameznikom, skupinam, organi-
zacijam in skupnostim za dolgoletno uspešno in ustvarjalno
delo ter za vidne dosežke s področja kulture in umetnosti v
občini in širšem prostoru.

9. člen
Pirnatova nagrada se podeli na slavnostni seji občin-

skega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o
podelitvi Pirnatove nagrade.

Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev nagrade ter
denarni znesek, ki se določi v proračunu občine na predlog
komisije.

V. NAGRADA OBČINE IDRIJA

10. člen
Nagrado Občine Idrija podeljuje občinski svet posa-

meznikom, skupini posameznikov, društvom ter drugim or-
ganizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in
kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na
posameznih področjih življenja in dela.

11. člen
Nagrado Občine Idrija se podeli na slavnostni seji ob-

činskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa
o podelitvi nagrade.

Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev nagrade ter
denarni znesek, ki se določi v proračunu občine na predlog
komisije.

VI. NAGRADA ZA MLADE USTVARJALCE

12. člen
Nagrado podeljuje občinski svet mladim ustvarjalcem

do dopolnjenega 25. leta starosti za uspehe in dosežke ob
začetku ustvarjanja oziroma delovanja.

13. člen
Nagrado se podeli na slavnostni seji občinskega sveta

s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi
nagrade.

Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev nagrade ter
denarni znesek, ki se določi v proračunu občine na predlog
komisije.

VII. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ IN NAGRAD

14. člen
Naziv častni občan se podeli izjemoma.
Vsako leto se lahko podeli največ eno nagrado Jožefa

Mraka, eno Pirnatovo nagrado, tri nagrade Občine Idrija in
eno nagrado za mlade ustvarjalce.

Pobudniki za podelitev priznanj in nagrad so lahko
občani občine Idrija, skupine občanov, stranke, župan, KS,
podjetja in druge organizacije ter skupnosti.

15. člen
Nagrade se podeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi

komisija najkasneje do 15. februarja za tekoče leto.

Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev nagrad,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda ter
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude.
Skladno s predpisanimi kriteriji iz odloka, upoštevajoč

določbe poslovnika komisije, le-ta oblikuje sklep o podelitvi
nagrad in ga posreduje občinskemu svetu.

VIII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH
PRIZNANJ IN NAGRAD

16. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljeva-

njem in evidenco nagrad opravlja občinska uprava.

17. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo nagrad je javno in je na

vpogled pri pristojni službi občinske uprave.
O podeljenih nagradah se vodi evidenca. Evidenca se

vodi kronološko in vsebuje zaporedno številko, priimek in
ime ter osebne podatke o prejemniku in datum seje občin-
skega sveta, na kateri je bila nagrada podeljena.

IX. PREHODNI DOLOČBI

18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka, preneha veljati odlok o pri-

znanjih in nagradah Občine Idrija (Uradni list RS, št. 32/96).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01503-1/99
Idrija, dne 16. decembra 1999.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

5205. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi določil 61. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list
RS, št. 24/92) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 26. člena statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 59/95, 63/98 in 68/98)
je Občinski svet občine Idrija na seji dne 16. 12. 1999
sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča (Uradni list SRS, št. 42/85 in Uradni list RS, št. 24/98,
37/99) se 7.a člen spremeni tako, da glasi:

»Plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča so oproščeni zavodi katerih delovanje financira obči-
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na, in sicer: Osnovna šola Idrija s podružnico Godovič,
Osnovna šola Spodnja Idrija in Osnovna šola Črni Vrh,
Vrtec Idrija, Glasbena šola Idrija, Center za izobraževanje
in usposabljanje, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija in Mest-
ni muzej Idrija.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 402–4/83
Idrija, dne 16. decembra 1999.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

5206. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2000

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v
zvezi z 61. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84), 21. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/85) in na
podlagi 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št.
59/95, 63/98 in 68/98) na seji dne 16. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev višine

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2000

1
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija
za leto 2000 znaša 0,0574 SIT.

2
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od

1. 1. 2000.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije

Št. 061 3/84
Idrija, dne 16. decembra 1999.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž.
arh. l. r.

5207. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v
lasti Občine Idrija za leto 2000

Občinski svet občine Idrija je na podlagi zakona o
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 44/97) in 26. člena
statuta Občine Idrija na seji dne 16. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti

Občine Idrija za leto 2000

1. člen
S tem sklepom se za leto 1999 določa povprečna

cena kvadratnega metra stanovanjske površine III. kategori-
je, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč ter ceno kvadratnega metra stavbnega zemljišča, ki je v
lasti Občine Idrija.

2. člen
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanjske povr-

šine III. kategorije je 115.000 SIT.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč znašajo 15% cene iz 2. člena tega sklepa:
– 60% za stroške za objekte in naprave skupne komu-

nalne rabe,
– 40% za stroške za objekte in naprave individualne

komunalne rabe.

4. člen
Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča se dolo-

či v odstotku od cene iz 2. člena tega sklepa. Tako določe-
na cena se uporablja v primerih, kadar gre za prodajo ali
nakup brez javnega razpisa. Če se za prodajo zemljišča
izvede javni razpis, je cena določena s tem sklepom, izklic-
na cena.

Odstotki, ki so osnova za določitev cene stavbnega
zemljišča so za posamezna območja naslednji:

– prvo območje 3% – ožji center mesta,
– drugo območje 2,5% – širši center mesta Idrije, cen-

ter naselja Spodnja Idrija,
– tretje območje 2% – ostalo strnjeno naselje mesta

Idrije in naselja Spodnja Idrija,
– četrto območje 1,5% – jedri naselij Črni Vrh in Godo-

vič ter ostali deli mesta Idrije in naselja Spodnja Idrija,
– peto območje 0,6% – vsa ostala zemljišča.
Grafične priloge z vrisanimi območji so sestavni del

tega sklepa.

5. člen
Cena stavbnega zemljišča za posamezna območja dob-

ljena na podlagi 2. in 4. člena tega pravilnika se korigira s
faktorjem 1, kolikor gre za zazidljivo zemljišče oziroma funk-
cionalno zemljišče k stavbi in s faktorjem 0,3, kolikor gre za
nezazidljivo zemljišče.

6. člen
Cene se med letom valorizirajo na predlog župana v

primeru bistvenega dviga cen na drobno v Republiki Slove-
niji ali bistvene spremembe tečaja tolarja.

7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

inzačne veljati osmi dan po objavi.

Št. 385–2/93
Idrija, dne 16. decembra 1999.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.
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IG

5208. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2000

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US RS, št. 63/95, 9/96, 44/96, 73/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju ob-
čin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 16. člena statuta
Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95) ter 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan
dne 13. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ig za leto 2000 se

financiranje funkcij Občine Ig ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenimi nameni začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Ig za leto 1999 za iste programe kot v
letu 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1999
in začete v letu 2000.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Ig za leto 2000.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2000.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2000 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje, do sprejetja odloka o proračunu Občine Ig za
leto 2000.

Št. 2008/99
Ig, dne 13. decembra 1999.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

KAMNIK

5209. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Kamnik za
obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1999

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93),
2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 29/95) ter 27. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je župan
Občine Kamnik dne 22. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in

srednjeročnega plana Občine Kamnik za
obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1999

1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine
Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu
1999, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.,
iz Ljubljane.

2. člen
Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–
1990, dopolnjenega v letu 1999, bo javno razgrnjen v pro-
storih Oddelka za okolje in prostor občine Kamnik, Glavni
trg 24 in v prostorih KS Črna, Duplica, Godič, Kamniška
Bistrica, Motnik, Nevlje, Podgorje, Pšajnovica, Sela, Sred-
nja vas, Šmarca, Šmartno, Špitalič, Tuhinj, Tunjice, Volčji
Potok, Vranja Peč, Kamnik–center, Kamnik–Mekinje, Kam-
nik–Novi trg, Kamnik–Perovo, Kamnik–Zaprice.

Razgrnitev bo trajala 30 dni, s pričetkom 7. 1. 2000.

3. člen
Pripombe in predloge k predlogu sprememb in dopol-

nitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kam-
nik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Obči-
ne Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu
1999, lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v
času javne razgrnitve pisno na Občino Kamnik – oddelek za
okolje in prostor, Glavni trg 24, oziroma podajo v knjigo
pripomb na kraju razgrnitve.

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

Republike Slovenije.

Št. 02101-0100/97
Kamnik, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.
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KOZJE

5210. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Kozje za leto 2000

Na podlagi 33. in 57. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine
Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine
Kozje na 11. redni seji dne 23. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe v Občini

Kozje za leto 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2000 se

bodo potrebe javne porabe financirale na podlagi odloka o
proračunu Občine Kozje za leto 1999.

2. člen
Proračunskim porabnikom se v obdobju začasnega fi-

nanciranja zagotavljajo sredstva v višini do 1/12 sredstev
mesečno, ki so jim bila razporejena v skladu s proračunom
za leto 1999.

3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v

obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
Občine Kozje za leto 2000.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok

o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za
leto 1999, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
10/99.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporab-

lja pa se od 1. januarja 2000 dalje.

Št. 06202-11-0003/99
Kozje, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

5211. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Kozje za leto 2000

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavb-
nega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in naprava-
mi sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 20/90) ter na
podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS,

št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 11. redni seji
dne 23. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za

stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini

Kozje za leto 2000

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanj-

ske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunal-
nega urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljiš-
ča, znaša na dan 1. 1. 2000 za območje Občine Kozje
123.200 SIT.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih

zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naselje-
nosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan
1. 1. 2000 18.480 SIT za m2 koristne stanovanjske povr-
šine, in sicer:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe
8.300 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 10.180
SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od pov-

prečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša
0,9% povprečne gradbene cene.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zem-

ljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se med letom valorizirajo v skladu z določili zakona
o stavbnih zemljiščih.

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

povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemlji-
šča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Kozje za leto 1999, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 10/99.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-11-0001/99
Kozje, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

5212. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in
izdajanju javnega glasila Občine Kozje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 11. redni
seji dne 23. 12. 1999 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju

javnega glasila Občine Kozje

1. člen
V odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Obči-

ne Kozje (Uradni list RS, št. 20/98) se spremeni 6. člen
tako, da se glasi:

“Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgo-
vorni urednik in določeno število članov, ki jih imenuje in
razrešuje občinski svet s sklepom.”

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-11-0004/99
Kozje, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

5213. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97,
10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni
list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 11.
redni seji dne 23. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2000

1. člen
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje v
letu 2000 znaša 0,126 SIT.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. ja-

nuarja 2000 dalje.

3. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o uskla-

ditvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 1999, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 10/99.

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

nem listu RS.

Št. 06202-11-0002/99
Kozje, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

MAJŠPERK

5214. Sklep o povišanju cen programov vrtca
Majšperk

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96) in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne
14. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o povišanju cen programov vrtca Majšperk

I
Cene programov vrtca Majšperk so naslednje:

SIT
– prva starostna skupina od 1 do 3 let 49.634
– druga starostna skupina od 3 do 7 let 38.795
– oddelek male šole 160.750
Cena prehrane dnevno znaša 290

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 640-06-0003/98
Majšperk, dne 14. decembra 1999.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

MIRNA PEČ

5215. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna
Peč v letu 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 39/96,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99),
32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 100. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 18/99) je župan Občine Mirna Peč sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Mirna Peč v letu

2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mirna Peč za leto 2000,

vendar najdlje do 31. 3. 2000, se financiranje funkcij Obči-
ne Mirna Peč ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 1999 in za iste programe kot v letu 1999.
Začasno financiranje traja najdlje do 31. 3. 2000.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

V obdobju začasnega financiranja Občina Mirna Peč
ne sme povečati števila zaposlenih, glede na stanje na dan
31. 12. 1999.
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3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2000.

4. člen
Ta sklep se vroči Občinskemu svetu občine Mirna Peč

in Nadzornemu odboru občine Mirna Peč.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 403-04/99-01
Mirna Peč, dne 27. decembra 1999.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

MURSKA SOBOTA

5216. Odlok o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota za
obdobje januar–marec 2000

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o fi-
nanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97,
56/98 in 89/99), 32. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 103. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mest-
ni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 21. 12.
1999 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Mestne občine Murska Sobota za obdobje
januar–marec 2000

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Mestne obči-

ne Murska Sobota se v času od januarja do marca 2000
začasno financirajo po tem odloku.

2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Mestne občine Murska

Sobota za leto 2000 se začasno financirajo potrebe porab-
nikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 odhodkov prora-
čuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1999, vendar
najkasneje do konca marca 2000.

V okviru začasnega financiranja proračuna se lahko
financirajo le investicije, ki so bile vključene že v proračun
leta 1999 in se nadaljujejo v letu 2000, oziroma se v letu
1999 iz objektivnih razlogov niso mogle začeti.

3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševa-

ti plačila porabnikom proračuna le do višine zneska iz pred-
hodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o finan-
ciranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na prora-
čun občine in državni proračun.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

Št. 40204-1/99
Murska Sobota, dne 21. decembra 1999.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

5217. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Mestne občine Murska Sobota za leto
2000

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84), 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 14. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 15/87) ter 17.
člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na
seji dne 21. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Mestne občine Murska Sobota za leto

2000

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska
Sobota za leto 2000 znaša 0,089 SIT.

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

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

Št. 420-08-108/99
Murska Sobota, dne 21. decembra 1999.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

NOVO MESTO

5218. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet mestne občine Novo mesto je na 24. seji
dne 17. 2. 1997, Občinski svet občine Mirna Peč na seji
dne 9. 11. 1999, Občinski svet občine Dolenjske Toplice
na 8. seji dne 14. 9. 1999, Občinski svet občine Žužem-
berk na seji dne 2. 9. 1999 sprejel naslednji

S K L E P

1
Mestna občina Novo mesto, Občina Mirna Peč, Obči-

na Dolenjske Toplice in Občina Žužemberk soglašajo z uki-
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nitvijo javnega dobra zemljišča parc. št. 2183/13, zelenica
v izmeri 1064 m2, ki je vpisano v seznamu I., k.o. Smolenja
vas. Za to zemljišče se odpre nova vl. št. k.o. Smolenja vas,
kjer se vknjiži lastninska pravica na ime: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-01-80/99-1914
Novo mesto, dne 13. decembra 1999.

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

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

POSTOJNA

5219. Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Postojna v letu 2000

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 36. člena statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 1/96 in 68/97) je župan Obči-
ne Postojna dne 24. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine

Postojna v letu 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Postojna za leto 2000

se izvaja začasno financiranje nalog občinskega proračuna
na podlagi proračuna Občine Postojna za leto 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti

sredstva največ v višini sorazmerno porabljenih sredstev v
enakih obdobjih po proračunu Občine Postojna za leto
1999.

3. člen
Določbe odloka o proračunu Občine Postojna za leto

1999 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega finan-
ciranja v letu 2000.

4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja bodo sestavni del proračuna Občine Postojna za leto
2000. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2000.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja 3

mesece.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

Št. 031-01-1/99
Postojna, dne 24. decembra 1999.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

PUCONCI

5220. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega komunalnega podjetja Vita, d.o.o.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 30/93), 16., 86., 89.,
90. in 91. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št.
35/99), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah
(Občan Občine Puconci, št. 4/97) je Občinski svet občine
Puconci na redni seji dne 15. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega

komunalnega podjetja Vita, d.o.o.

1. člen
V prvem odstavku 12. člena odloka o ustanovitvi javne-

ga komunalnega podjetja Vita, d.o.o. (Uradni list RS, št.
83/99, 93/99) se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:

“Nadzorni svet šteje tri člane, od katerih dva člana
imenuje ustanovitelj, enega pa imenujejo delavci podjetja v
skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.”

2. člen
Te spremembe odloka začenjo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35201-5/99
Puconci, dne 15. decembra 1999.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

RAZKRIŽJE

5221. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Razkrižje za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29 in 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/93,
14/95, 26/97, 70/97 in 10/98), 45. in 46. člena statuta
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99) in 9. člena
odloka o proračunu Občine Rakrižje za leto 1999 (Uradni
list RS, št. 70/99) je Občinski svet občine Razkrižje na seji
dne 27. 12. 1999 sprejel



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 30. 12. 1999 / Stran 16721

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Razkrižje za leto 1999

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Raz-

križje za leto 1999 (Uradni list RS, št. 70/99) tako, da glasi:
Prihodki proračuna Občine Razkrižje za leto 1999 zna-

šajo 89,978.909 SIT, od tega:

SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj 89,978.909
II. Odhodki skupaj 84,874.065
III. Proračunski primanjkljaj ali presežek 5,104.844
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna 0
VIII. Odplačevanje dolgov 1,500.000
IX. Neto zadolževanje –1,500.000

Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-
tev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-6/99
Razkrižje, dne 28. decembra 1999.

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l. r.

5222. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Razkrižje v letu 2000

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 20. člena statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 12/99) je župan Občine Razkrižje dne
28. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

Občine Razkrižje v letu 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občne Razkrižje za leto 2000

se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se praviloma upo-

rabljajo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sreds-
tvi v enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2000.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2000

do 31. 3. 2000 oziroma do sprejetja proračuna za leto
2000.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 405-04-8/99
Razkrižje, dne 28. decembra 1999.

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l. r.

RIBNICA

5223. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju
zaščite in reševanja v Občini Ribnica

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 21. člena
statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96) in
statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski
svet občine Ribnica na 7. redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite

in reševanja v Občini Ribnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizi-

ranja in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki
Sloveniji za območje Občine Ribnica natančneje določa:

– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov in
služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito in reševanje ob
naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju;

– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki so-
delujejo pri zaščiti in reševanju;

– organizacijo odkrivanja, spremljanja in obveščanja o
nevarnosti.

Druge naloge s področja zaščite in reševanja se izvaja-
jo na podlagi zakona in podzakonskih predpisov.

2. člen
Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin

temelji na:
– uresničevanju in izvajanju preventivnih in drugih ukre-

pov, ki preprečujejo nastanek nesreče ali izboljšujejo zašči-
to, reševanje in pomoč;

– pripravah prebivalstva, organov in organizacij za oseb-
no in vzajemno zaščito;

– pripravah vseh struktur v občini za izvajanje ukrepov
za zaščito, reševanje in pomoč, zlasti pa javnih služb, ki
delujejo na območju občine;

– pripravah in vključevanju v zaščito in reševanje pod-
jetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je po-
membna za zaščito, reševanje in pomoč;

– organiziranju, pripravah in delovanju operativnih se-
stavov Gasilske zveze Ribnica, občinskega odbora RK in po
potrebi drugih društev in nevladnih organizacij, ki lahko
opravljajo dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči;

– organiziranju, pripravah in delovanju poverjenikov,
enot, služb in štabov za Civilno zaščito;

– pripravah občinskih organov za izvajanje in vodenje
ukrepov zaščite in reševanja iz svoje pristojnosti.
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Enotnost in celovitost sistema za zaščito, reševanje in
pomoč se zagotavlja z organizacijskimi in drugimi priprava-
mi, usposobljenostjo ter enotnim vodenjem akcij zaščite in
reševanja.

3. člen
Sile za zaščito in reševanje se aktivirajo ob naravnih in

drugih nesrečah, kadar obseg in posledice le-teh presegajo
zmožnost delovanja rednih služb. V celoti se sile za zaščito,
reševanje in pomoč aktivirajo v vojnem stanju.

O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito in
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na ravni občine
odloča župan, podžupan ali poveljnik Občinskega štaba
civilne zaščite.

O aktiviranju Civilne zaščite v gospodarski družbi, zavo-
du ali drugi organizaciji odloča direktor.

II. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

4. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebival-

cev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in dru-
gih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihove-
ga premoženja in kulturne dediščine.

Sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob
naravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti prebival-
ci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe in druge
organizacije in državni organi, ureja predpis Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije.

V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo
ukrepe za zaščito in reševanje po načelu osebne in vzajem-
ne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja štab za
Civilno zaščito, poverjenik, vodja intervencije gasilske ali
druge enote, ki izvaja zaščito, reševanje in pomoč na priza-
detem območju.

V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizaci-
jah izvajajo ukrepe zaščite in reševanja po načelu osebne in
vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja
njihovo vodstvo, štab za Civilno zaščito ali poverjenik za
Civilno zaščito.

Državljani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite
naslednje aktivnosti:

– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno
zaščito;

– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zakloniš-
ča, zaklonilnike in druge prostore);

– se opremljajo z opremo za osebno zaščito.

III. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

5. člen
Na podlagi ocene ogroženosti se v Občini Ribnica

načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi in aktivnosti:
– zaščita in reševanje ob požarih;
– zaščita in reševanje ob poplavah in drugih vremen-

skih ujmah;
– zaščita in reševanje ob potresih;
– zaščita in reševanje ob zemeljskih in snežnih plazovih;
– zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
– izmik in evakuacija;
– sprejem in oskrba ogroženega in prizadetega prebi-

valstva;
– prva medicinska pomoč;
– radiološka, kemijska in biološka zaščita;
– zaklanjanje;
– zaščita kulturne dediščine;
– prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi;
– asanacija.

6. člen
Ukrepi našteti v 5. členu obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogro-

ženosti;
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za

izvajanje ukrepov zaščite in reševanja;
– aktivnosti za odpravljanje posledic.

IV. SILE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

7. člen
Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Ribnica so:
– štabi, poverjeniki, enote in službe Civilne zaščite;
– operativni sestavi prostovoljnih društev;
– štabi, poverjeniki in enote Civilne zaščite v gospodar-

skih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter državnih
organih;

– poverjeniki in enote Civilne zaščite v šolah in javnih
zavodih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja,
otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter nege sta-
rejših oseb.

8. člen
Za operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja in

pomoči ob naravnih in drugih nesrečah se v Občini Ribnica
ustanovi Občinski štab za civilno zaščito.

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z
nad 100 zaposlenimi, ki v delovnem procesu uporabljajo,
proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in
njene derivate ter energetske pline ali opravljajo dejavnosti,
ki predstavljajo tveganje za okolico na podlagi odločitve
pristojnega državnega organa ali organa občine, so dolžne
ustanoviti štab za Civilno zaščito.

Poveljnika, namestnika in člane štaba Občinskega šta-
ba za civilno zaščito imenuje s svojim sklepom župan.

Poveljnika, namestnika in člane štaba za Civilno zaščito
v gospodarskih družbah zavodih in drugih organizacijah s
svojim sklepom imenuje direktor.

Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite, v njegovi od-
sotnosti pa njegov namestnik.

9. člen
Štabi za Civilno zaščito opravljajo naslednje naloge:
– ocenjujejo ogroženost na svojem območju;
– sodelujejo pri izdelavi načrtov zaščite in reševanja;
– na podlagi ocene ogroženosti predlagajo županu or-

ganiziranost zaščite in reševanja v občini;
– spremljajo usposabljanje in opremljanje enot za zaš-

čito in reševanje;
– po pooblastilu župana odrejajo, organizirajo in vodijo

izvajanje zaščitnih in reševalnih akcij ob naravnih in drugih
nesrečah ter v vojnem stanju.

10. člen
Občinski štab za Civilno zaščito Občine Ribnica vodi

delovanje vseh štabov in poverjenikov za Civilno zaščito na
območju občine.

Štab za Civilno zaščito gospodarske družbe, zavoda
oziroma druge organizacije vodi delovanje poverjenikov in
enot za Civilno zaščito v gospodarski družbi, zavodu oziro-
ma drugi organizaciji.

11. člen
Poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki se v

Občini Ribnica imenujejo:
– v Krajevni skupnosti Dolenja vas, v Krajevni skupno-

sti Ribnica, v Krajevni skupnosti Velike Poljane in v Krajevni
skupnosti Sv. Gregor;
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– v gospodarskih družbah, zavodih, drugih organizacijah
in v državnih organih z nad 100 zaposlenimi na istem kraju;

– v šolah in drugih javnih zavodih, ki opravljajo dejav-
nost vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in so-
cialnega varstva ter nege starejših oseb, z nad 100 otroki,
učenci, študenti ali oskrbovanimi osebami.

Poverjeniki za Civilno zaščito usmerjajo izvajanje oseb-
ne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in uskla-
jujejo izvajanje nalog zaščite in reševanja v svojem okolju.

Poverjenike za Civilno zaščito v občini imenuje župan s
svojim sklepom.

Poverjenika za Civilno zaščito gospodarski družbi, za-
vodu ali drugi organizaciji ter v šoli ali drugem javnem zavodu
imenuje s svojim sklepom direktor.

12. člen
Pri občinskem štabu za Civilno zaščito Občine Ribnica

se organizirajo naslednje občinske specializirane enote in
službe za Civilno zaščito:

– enote za prvo pomoč;
– tehnične reševalne enote;
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito;
– služba za podporo.
Gospodarske družbe, zavodi, druge organizacije ter

šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in
izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva
ter nege starejših oseb, organizirajo enote in službe Civilne
zaščite v skladu z uredbo o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

13. člen
Naloge splošno reševalnih enot v Občini Ribnica oprav-

ljajo operativne enote prostovoljnih gasilskih društev.
Župan lahko na podlagi načrtov zaščite in reševanja s

sklepom določi tudi ostala prostovoljna društva, katerih de-
javnost je pomembna za opravljanje določenih operativnih
nalog zaščite reševanja in pomoči v občini.

V. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE

14. člen
Ob naravnih in drugih nesrečah večjih razsežnosti lahko

župan ali poveljnik za Civilno zaščito v skladu z nastalimi
razmerami po lastni presoji ali na predlog občinskega štaba
za Civilno zaščito odredi aktiviranje državljanov ter njihovih
sredstev, delavcev in sredstev podjetij, zavodov in reševalnih
služb ter štabov in enot Civilne zaščite na območju občine.

Aktivnosti se izvajajo in vodijo v skladu z načrti zaščite
in reševanja Občine Ribnica.

Mobilizacija se izvaja v primeru vojne nevarnosti. O mo-
bilizaciji Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč odloča Vlada RS. Strukture za zaščito in reševanje
Občine Ribnica so dolžne sodelovati pri izvedbi mobilizacije.

15. člen
Vpoklicanemu pripadniku Civilne zaščite med opravlja-

njem nalog v Civilni zaščiti in izvrševanjem materialne dolž-
nosti ob naravnih in drugih nesrečah pripada nadomestilo
plače oziroma izgubljenega zaslužka v višini in pod pogoji, ki
jih določi Vlada RS.

Če traja opravljanje nalog oziroma dolžnosti v Civilni
zaščiti več kot štiri ure, ima pripadnik pravico do brezplačne
prehrane.

Državljan, ki je pri opravljanju nalog in drugih dolžnosti
v Civilni zaščiti utrpel škodo, ima pravico do njenega povra-
čila po splošnih predpisih.

VI. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

16. člen
Opazovanje, obveščanje in alarmiranje v občini se izva-

ja s tem, da se:
– zbira in obdeluje podatke in informacije, ki so po-

membni za zaščito in reševanje;
– obdelane podatke posreduje organom vodenja ter

izvajalcem zaščitnih in reševalnih ukrepov;
– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce o preteči

nevarnosti ter jim posreduje napotke za osebno in vzajemno
zaščito;

– izvaja posamezne naloge pri mobilizaciji sil in sred-
stev za izvajanje zaščitnih ukrepov;

– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju
ukrepov in nalog zaščite in reševanja ter napotke za njihovo
izvajanje;

– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in
njihovih sanacij.

17. člen
Naloge opazovanja in obveščanja opravljajo:
– center za opazovanje in obveščanje;
– štabi Civilne zaščite;
– poverjeniki;
– druge organizacije, gospodarske družbe ter druš-

tva, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševa-
nje;

– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki,
pomembnimi za zaščito in reševanje.

VII. FINANCIRANJE

18. člen
Financiranje zaščite in reševanja se zagotavlja:
– iz proračuna Republike Slovenije;
– iz proračuna občine;
– zavarovalnin;
– sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih or-

ganizacij;
– prostovoljnih prispevkov;
– drugih virov.

19. člen
Občina zagotavlja sredstva za financiranje nalog zašči-

te in reševanja tako kot za druge potrebe javne porabe v
občinskem proračunu.

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja fi-
nančna sredstva za kritje stroškov neodložljivih nalog zaščite
in reševanja za zaščito zdravja in življenja ljudi, živali, premo-
ženja in okolja.

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
so po zakonu dolžne organizirati Civilno zaščito ter izvajati
naloge in ukrepe zaščite in reševanja, morajo zagotoviti
lastna sredstva za potrebe usposabljanja, opremljanja ter za
pokritje drugih stroškov v zvezi z varstvom pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Župan Občine Ribnica in drugi pristojni organi, ki so po

zakonu dolžni organizirati Civilno zaščito, izdajo sklepe in
druge akte za izvajanje tega odloka v 30 dneh od uveljavitve
odloka.
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21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o orga-

nizaciji in delovanju Civilne zaščite v Občini Ribnica, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 16/96 dne 22. 3. 1996.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01-825-2/99
Ribnica, dne 9. decembra 1999.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

5224. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Ribnica v letu 2000

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Ribnica dne
1. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini

Ribnica v letu 2000

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ribnica za leto 2000

se financiranje javne porabe v Občini Ribnica začasno nada-
ljuje na podlagi proračuna za leto 1999 in za iste programe
kot v letu 1999.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporab-

niki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede
na stanje na dan 31. 12. 1999.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju leta 1999.

3. člen
Prihodki in njihova razporeditev, izvršeni po tem odloku

so sestavni del proračuna Občine Ribnica za leto 2000.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 31. 3.

2000. Če proračun za leto 2000 v tem času ne bo sprejet,
se lahko podaljša začasno financiranje na predlog župana s
sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje
funkcij občine.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje.

Št. 1-414-01-3/99
Ribnica, dne 9. decembra 1999.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

5225. Sklep o spremembah in dopolnitvah višine
izklicnih najemnin za poslovne prostore, s
katerimi razpolaga Občina Ribnica

Na podlagi določil pravilnika o oddajanju poslovnih pro-
storov v najem (Uradni list RS, št. 70/95, 44/98 in 68/99),
21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95
in 41/96) ter statutarnega sklepa Občine Ribnica (Uradni
list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Ribnica na seji
dne 9. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah višine izklicnih

najemnin za poslovne prostore, s katerimi
razpolaga Občina Ribnica

1. člen
Spremeni in dopolni se sklep o določitvi višine izklicnih

najemnin za poslovne prostore, s katerimi razpolaga Občina
Ribnica.

2. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen sklepa, točka č), ki na

novo glasi:
č) Športni center Ribnica – bazen
– uporaba bazen: 9.400 SIT/uro.
Plačila uporabe bazena pa so v naprej dogovorjenih

terminih oproščeni člani Plavalnega kluba Ribnica do vključ-
no osmega razreda in tekmovalci Triatlon kluba Ribnica.

3. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v občinskem glasilu

Rešeto.

Št. 01-361-01-2/98
Ribnica, dne 9. decembra 1999.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

5226. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v
najem v Občini Ribnici

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 18/91, 19/91-I, 13/93, 9/94, 21/94, 22/94, 29/95,
23/96, 24/96 in 44/96), zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99 in 41/99),
pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavlja-
nje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS,
št. 18/92, 31/96), pravilnika o merilih za dodeljevanje social-
nih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92, 53/99), 98.
člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95) in
statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Ribnica na redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v

Občini Ribnici

1. člen
Spremeni in dopolni se pravilnik o dodeljevanju socialnih

stanovanj v najem v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 71/96).
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2. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 29. člena pravil-

nika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini
Ribnica, ki na novo glasi:

Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega
stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih
pogojev uporabljajo tudi merila za dodelitev socialnih stano-
vanj v najem in točkovnik za njihovo vrednotenje.

3. člen
Spremeni se 31. člen, ki se na novo glasi naslednje:
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in nje-

govi družinski člani se ocenjujejo, glede na:

točk

1. stanovanjski status
– prosilec je brez stanovanja 160
– prosilec je podnajemnik 150
– prosilec stanuje v samskem domu 140
– prosilec stanuje z družino pri starših ali
sorodnikih 130
2. kvaliteto bivanja
– bivanje v stanovanju nižje kategorije,
provizoriju ali baraki 100
– bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju 40
– bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju 20
3. stanovanjsko površino
– do 4 m2 na družinskega člana 100
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana 80
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana 60
4. neprimernost stanovanja – stanovanje
brez posameznih delov oziroma
souporaba posameznih delov stanovanja
– stanovanje brez kuhinje 40
– stanovanje brez sanitarnih prostorov 40
– stanovanje s souporabo kuhinje 20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov
ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja 20
5. funkcionalnost stanovanja
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran) 50
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 10

4. člen
Spremeni se 32. člen pravilnika, ki na novo glasi:
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se

kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upo-
števa tako, da se vrednoti:

točk
– za vsakega mladoletnega otroka 30
– družina z družinskim članom
iz 6. člena stanovanjskega zakona,
starim nad 65 let 30

5. člen
Spremeni se 33. člen pravilnika, ki na novo glasi:
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev

socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:

točk
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih
razmer (rejništvo,
oskrba v tuji družini, zavodu) 60
– status roditelja, ki sam preživlja
otroka (samohranilec) 40
– ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer 40

Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma
njegovega družinskega člana se upošteva:

točk
– trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami 80
– trajna obolenja, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami 60

Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z
izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravs-
tveno zavarovanje Slovenije.

6. člen
Spremeni se 34. člen pravilnika, ki na novo glasi:
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanj-

skega zakona se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem
upoštevajo še naslednja merila za:

točk
– družino, v kateri nobeden od staršev
ni starejši od 35 let (mlada družina) 60
– družino, ki živi z otrokom, ki ima zmerno,
težjo ali težko duševno ali težko telesno
motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji 60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec
ali odrasli družinski član nesposoben za
samostojno življenje in delo in je ugotovljena
z izvidom in mnenjem pristojne komisije 50
– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja 30

7. člen
Doda se nov 35.a člen, ki glasi:
Invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vo-

zička oziroma fizično pomoč, lahko ne glede na kraj stalne-
ga prebivališča zaprosi za pridobitev socialnega stanovanja
v najem tudi v občini, kjer mu je zagotovljena pomoč druge
osebe in zdravstvene storitve.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01-362-5-96
Ribnica, dne 9. decembra 1999.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

SVETA ANA

5227. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2000

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), ter 28. in 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 72/99), ter v skladu z 83. do
93. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet obči-
ne Sveta Ana na 10. redni seji dne 17. decembra 1999
sprejel
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9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v poseb-

nem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene
ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega
proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski
svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega
proračuna.

10. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom

odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan in drugi
pooblaščeni delavci občinske uprave, ki jih pooblasti župan s po-
sebnim sklepom ali v aktu o sistemizaciji.

11. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv

Občine Sveta Ana za izdatke, nastale kot posledice izrednih okoliš-
čin, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres, drsenje tal in druge
naravne nesreče, epidemija, oziroma preprečevanje epidemije, ži-
valske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. V nujnih primerih lahko o
uporabi sredstev rezerv odloča župan, ki o tem obvesti občinski svet
na prvi naslednji seji.

12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije občin-

skega proračuna za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na
posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke občinskega
proračuna do višine 200.000 SIT za posamezen primer oziroma
skupaj 400.000 SIT med dvema sejama občinskega sveta, s tem,
da o svoji odločitvi obvešča občinski svet;

– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večji-
mi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa, s tem, da
o svojih odločitvah obvešča občinskih svet;

– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne izdatke
občinske uprave in organov ter sredstev za društva in organizacije;

– uporabi sredstev za zaščito in reševanje;
– uporabi sredstev, razporejenih za investicije in druge od-

hodke investicijskega značaja ter amortizacijo;
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega glavnega

namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki;
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih prob-

lemov proračuna;
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev

zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi
druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje;

– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca
oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se
izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postav-
kah, sprejetih v občinskem proračunu.

13. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih in
drugih javnih služb ter premostitvene kredite za sofinanciranje inve-
sticij, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev, ki jih prizna-
vajo pristojna ministrstva.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom
sklene župan.

14. člen
Če bodo prihodki v letu 2000 doseženi v manjšem obsegu,

kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena
razpoložljiva sredstva rezerv Občine Sveta Ana v skladu z 42. čle-
nom zakona o javnih financah. Sredstva, ki bodo uporabljena za
kritje primanjkljaja, bo Občina Sveta Ana v letu 2001 vračala v
sredstva rezerv z dodatnim 0,5 % izločanjem skupnih prihodkov,
dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje
primanjkljaja.

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

veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.

Št. 403-02-005/99
Sveta Ana, dne 17. decembra 1999.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Sveta Ana za leto 2000 (v nadaljnjem

besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje
javne porabe v Občini Sveta Ana.

2. člen
Občinski proračun za leto 2000 obsega 236,528.771 SIT, in

sicer v:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov V SIT
I. Skupaj prihodki 200,241.148
II. Skupaj odhodki 235,628.771
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) –35,387.623

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) –
VII. Skupni presežek (prihodki minus odhodki)
ter saldo prejetih in danih posojil
(I.+IV.)-(II.+V.) –35,387.623

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačila dolga 900.000
X. Neto zadolževanje 900.000
XI. Povečanje sredstev na računih –34,478.623

3. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna ne razporedi, ampak zadrži

0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kot sredstva
splošne proračunske rezervacije (tekoča rezerva) Občine Sveta
Ana. Od izvirnih prihodkov proračuna se izloča v sredstva proračun-
ske rezerve del skupno doseženih prejemkov proračuna. Izločanje v
rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31.
decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko
dosežejo rezerve Občine Sveta Ana 1,5% letnih prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.

4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter

prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se
vplačujejo v proračun.

V proračun občine se stekajo tudi vsi drugi prihodki, ki jih
realizira Občina Sveta Ana, s tem, da upravlja z javnim vodooskrb-
nim sistemom in pokopališčem.

5. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma razporejajo med

letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru
doseženih prihodkov, upoštevajoč likvidnost in zapadle obveznosti,
če ni s predpisi ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače
določeno.

6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem be-

sedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega prora-
čuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih

se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število in sestavo
delavcev.

8. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvr-

ševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občin-
skim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega prora-
čuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena
sredstva.
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5228. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sveta Ana za leto 1999

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS,
št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 45.
člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 93.
člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 23/99), je Občinski svet občine Sveta Ana na 9. redni
seji dne 1. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta

Ana za leto 1999
1. člen

V odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999 (Uradni
list RS, št. 65/99) se 1. člen spremeni tako, da glasi:

S proračunom Občine Sveta Ana za leto 1999 (v nadaljnjem
besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje
javne porabe v Občini Sveta Ana.

»Občinski proračun za leto 1999 obsega 186,697.752 SIT,
in sicer v:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov V SIT

I. Skupaj prihodki 186,697.725
II. Skupaj odhodki 148,988.871
III. Proračunski presežek (I.-II.) 37,708.881

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) –
VII. Skupni presežek (prihodki minus odhodki)
ter saldo prejetih in danih posojil
(I.+IV.)-(II.+V.) 37,708.881

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačila dolga 550.000
X. Neto zadolževanje 550.000
XI. Povečanje sredstev na računih 38,258.881

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in nji-
hova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občin-
skega proračuna.«

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

Republike Slovenije.

Št. 403-02-004/99
Sveta Ana, dne 1. decembra 1999.

Župan
 Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.
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