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3834. Pravilnik o spremembah pravilnika o
medsebojnem sodelovanju nadzornih organov

Na podlagi tretjega odstavka 58. člena zakona o ban-
čništvu (Uradni list RS, št. 7/99), predhodnega mnenja
Banke Slovenije in Agencije za trg vrednostnih papirjev ter
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
- odl. US, 29/95 in 80/99) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o medsebojnem

sodelovanju nadzornih organov

1. člen
V pravilniku o medsebojnem sodelovanju nadzornih

organov (Uradni list RS, št. 55/99) se 1. člen spremeni
tako, da se glasi:

“Ta pravilnik določa vsebino in način medsebojnega
sodelovanja Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nad-
zor in Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju:
nadzorni organi)”.

2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Koordinacijo sestavljajo minister za finance, guverner

Banke Slovenije, predsednik strokovnega sveta Agencije za
zavarovalni nadzor in predsednik strokovnega sveta Agenci-
je za trg vrednostnih papirjev”.

3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za uresničevanje sporazumov in nalog, ki jih sprejme

koordinacija, se ustanovi komisija za medsebojno sodelo-
vanje (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo namestnik
guvernerja Banke Slovenije oziroma direktor oddelka za
bančni nadzor Banke Slovenije, direktor Agencije za trg
vrednostnih papirjev in direktor Agencije za zavarovalni
nadzor”.

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

nem listu Republike Slovenije.

3835. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sestavi izpitnih
komisij in strokovnih izpitih za nazive
pomorščakov

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o varno-
sti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88)
izdaja minister za promet in zveze

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o sestavi izpitnih komisij

in strokovnih izpitih za nazive pomorščakov

1. člen
V pravilniku o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpi-

tih za nazive pomorščakov (Uradni list RS, št. 33/98) se v 3.
členu dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:

“Predsedniku, članom, namestnikom in tajniku izpitne
komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi
z delom v komisiji, v višini, ki jo z odredbo določi minister,
pristojen za pomorstvo.

Kandidati, ki pristopijo k izpitu, plačajo stroške izpita v
višini, ki jo določi minister, pristojen za pomorstvo.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2620-8/00-7
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

MINISTRSTVA

Št. 2000-1611-86
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.

Zvonko Ivanušič l. r.
Minister za finance



Stran 10082 / Št. 87 / 28. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije

3836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o splošnih pogojih za opravljanje
poštnih storitev

Na podlagi 15. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni
list RS, št. 35/97) izdaja minister za promet in zveze

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

o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev

1. člen
V sedmem odstavku 44. člena pravilnika o splošnih pogo-

jih za opravljanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 32/00) se
zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: “Pošta se lahko s
pošiljateljem dogovori, da se navadne pošiljke z oznako “Poštni-
na plačana pri pošti...” ne žigosajo.“

V osmem odstavku 44. člena se za besedo “prenos”
doda beseda “navadne”.

2. člen
V drugi alinei drugega odstavka 58. člena se beseda “po-

sameznika” nadomesti z besedami “fizične ali pravne osebe”.

3. člen
Črta se 70. člen.

4. člen
Črta se 71. člen.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2660-14/00
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.

Minister
za promet in zveze

mag. Anton Bergauer l. r.

3837. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o izpitu za
voditelja čolna in preizkusu znanja za
upravljanje čolna

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o varnosti
pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88) izdaja
minister za promet in zveze

P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o izpitu za voditelja

čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna

1. člen
V pravilniku o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja

za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 42/00) se v 17. členu
dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

“Predsedniku in članoma izpitne komisije pripada plačilo
za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini,
ki jo z odredbo določi minister, pristojen za pomorstvo.

Kandidati, ki pristopijo k izpitu, plačajo stroške izpita v
višini, ki jo določi minister, pristojen za pomorstvo.“

2. člen
V 24. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Glede plačila in povračila stroškov izpitni komisiji ter

plačila stroškov izpita se smiselno uporabljata drugi in tretji
odstavek 17. člena tega pravilnika.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2620-10/00-7
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

BANKA SLOVENIJE

3838. Sklep o devizni likvidnostni lestvici

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko
91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) ter
20. člena in 35. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o devizni likvidnostni lestvici

1
S tem sklepom je za banke in hranilnice (v nadaljevanju:

banke) določena obveznost poročanja o usklajenosti deviznih
naložb z deviznimi obveznostmi po preostali dospelosti (v nad-
aljevanju: devizni likvidnosti).

2
Banke poročajo o devizni likvidnosti glede na preostalo

dospelost v dveh razredih:
– od 0 do 30 dni (prvi razred) in
– od 0 do 180 dni (drugi razred).

3
Med deviznimi naložbami banke upoštevajo vse aktivne

postavke v tuji valuti po naslednjih kriterijih:
– po principu preostale dospelosti;
– zmanjšane za pričakovana neplačila;
– v prvem razredu se ne glede na preostalo dospelost

upošteva prost (nezastavljen, razen Banki Slovenije) znesek
naložb;

- v tuje dolžniške vrednostne papirje, katerih bonitetna
ocena oziroma dolgoročna bonitetna ocena izdajatelja je naj-
manj BBB (Fitch-IBCA ali Standard&Poor’s) ali vsaj Baa2
(Moody’s), v svojem imenu in za svoj račun, ne glede na to, če
z njimi upravljajo banke same ali pa so jih prepustile v upravlja-
nje drugi domači ali tuji banki oziroma finančni instituciji;

- v dolžniške vrednostne papirje Republike Slovenije, iz-
dane na tujih trgih (evroobveznice);

- v blagajniške zapise Banke Slovenije v tujem denarju;
– od zunajbilančnih postavk se upoštevajo samo termin-

ski posli, terminski del SWAP, pogodbeno najete kreditne linije
ter nečrpani del najetih kreditov.

4
Med deviznimi obveznostmi banka upošteva vse pasivne

postavke v tuji valuti po naslednjih kriterijih:
– po principu preostale dospelosti;
– od zunajbilančnih postavk se upoštevajo samo termin-

ski posli, terminski del SWAP, odprti nekriti akreditivi, pogod-
bene odobrene kreditne linije ter nečrpani del odobrenih kredi-
tov. Izdane garancije in jamstva ter stand by akreditivi se
upoštevajo po preostali dospelosti z utežjo 5%;
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– obveznost po akreditivih z odloženim plačilom se
upošteva v posameznem razredu v višini nekritega dela po
preostali dospelosti, obveznost po akreditivih na vpogled pa v
višini nekritega dela po preostali veljavnosti.

5
Mesečno poročilo o devizni likvidnosti posredujejo banke

Banki Slovenije najkasneje 10. dan v tekočem mesecu o stanju
na zadnji delovni dan preteklega meseca.

6
Dnevno poročilo o devizni likvidnosti posredujejo banke

Banki Slovenije najkasneje naslednji delovni dan do
12. ure.

7
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega

sklepa.

8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. 3. 2001 dalje
razen 6. točke, ki se uporablja od 1. 1. 2002 dalje, ko prene-
ha veljati 5. točka tega sklepa.

Ljubljana, dne 12. septembra 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3839. Poročilo o gibanju plač za julij 2000

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in nacio-
nalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št.
70/97)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za julij 2000

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2000 je znašala 190.523 SIT in je bila za 1,4
odstotka višja kot junija 2000.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2000 je znašala 120.144 SIT in je bila za 1,8
odstotka višja kot junija 2000.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj–julij
2000 je znašala 188.802 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za julij 2000 na
avgust 1999 – julij 2000 znaša 104,3.

Št. 941-15-15/2000
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.

Direktor Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

  

OBČINE

BREŽICE

3840. Program priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta Mestno jedro Brežice – del
kareja C

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93
ter Uradni list RS, št. 44/97) in 30. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99) je župan Občine
Brežice dne 15. 9. 2000 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitvev ureditvnega

načrta Mestno jedro Brežice – del kareja C

1. Predmet in cilj

1. člen
S tem programom se podrobneje določi vsebina in obseg

potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v po-
stopku, izdelava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Mestno jedro Brežice – del kareja C, subjekti, ki sodelujejo pri
izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo
opraviti, roki za posamezne faze izdelave ter sredstva, potre-
bna za njegovo pripravo.

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Mestno
jedro Brežice – del kareja C temeljijo na ureditvenem načrtu
Mestno jedro – Brežice, ki ga je leta 1993 izdelal Savaprojekt
Krško (Uradni list RS, št. 27/94) ter so skladne s planskimi akti

občine (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni list RS, št.
37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 50/98, 61/98,
10/99, 59/00).

Po veljavnem ureditvenem načrtu so dvoriščni objekti
predvideni v razporeditvi, ki ne omogoča optimalne izrabe pro-
stora, kar je cilj predvidene spremembe in dopolnitve.

2. Strokovne podlage

2. člen
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upoštevajo izdela-

ne strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske akte
občine in za veljavni ureditveni načrt mestno jedro Brežice, s
tem, da se jih preveri in dopolni z ažurnimi podatki in študijami.

Pred izdelavo se izdela še naslednje strokovne podlage in
študije:

– ustrezna geodetska podlaga,
– geološko geotehnična analiza,
– predlog arhitekturno urbanistične ureditve obravnava-

nega območja.

3. Obseg in vsebina sprememb in dopolnitev
izvedbenega načrta

3. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Mestno

jedro – del kareja C (v nadaljevanju: SD UNMJ-C) obsega del
območja kareja C veljavnega ureditvenega načrta Mestno jedro
Brežice.

Območje sprememb in dopolnitev zajema naslednje par-
cele št. 579, 580/1, 580/2, 582, 583, 584, 585 in 573 vse
k.o. Brežice. Natančna meja območja se določi v osnutku SD
UNMJ-C na podlagi strokovnih podlag.
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SD UNMJ-C bo (v obravnavanem območju) preveril in ovrednotil
obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice za možen prostor-
ski in vsebinski razvoj območja glede na obstoječe značilnosti in
dejstva v prostoru.

SD UNMJ-C mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstual-
ni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor, navodilom o vsebini posebnih strokov-
nih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov in zakona o
varstvu okolja.

4. člen
Pri izdelavi SD UNMJ-C se mora uporabiti in smiselno upoš-

tevati obstoječi PIN Mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št.
27/94 in 74/97).

4. Nosilci v postopku priprave

5. člen
Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev je podjetje

Skala d.o.o.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev bo izbran s strani inve-

stitorja.
Naloge 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov

v prostor opravi Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj Obči-
ne Brežice.

5. Soglasodajalci

6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje ter soglasja k

osnutku sprememb in dopolnitev:
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Brežice,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo me-

sto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpo-

stava Krško,
– MORS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugi-

mi nesrečami, izpostava Krško,
– Občina Brežice.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ugotovi,

da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja

organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.

Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije
za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje pismeno, sicer se
šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k
osnutku ni potrebno.

Na izdelani osnutek SD UNMJ-C morajo soglasodajalci v
tridesetih dneh po prejemu vloge pisno izdati ali utemeljeno zavrni-
ti soglasje oziroma mnenje sicer se šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasij se preverja upoštevanje zahtevanih pogojev
v osnutku sprememb in dopolnitev. Zaradi drugačnih zahtev ni
možno zavrniti izdaje soglasja.

6. Terminski plan

7. člen
Osnutek sprememb SD UNMJ-C se dostavi strokovnim slu-

žbam občine po pridobitvi in uskladitvi pogojev soglasodajalcev.
Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka

po prejemu osnutka.
V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, je

organizirana javna obravnava.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k

osnutku SD UNMJ-C.
Po sprejetju stališč do pripomb, se dopolni osnutek v tistih

sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene
pripombe in predlogi.

Predlog SD UNMJ-C se posreduje občinskemu svetu v spre-
jem.

7. Končna določba

8. člen
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 352-471/00
Brežice, dne 15. septembra 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

MINISTRSTVA
3834. Pravilnik o spremembah pravilnika o medsebojnem so-

delovanju nadzornih organov 10081
3835. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sestavi izpitnih komisij

in strokovnih izpitih za nazive pomorščakov 10081
3836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o splo-

šnih pogojih za opravljanje poštnih storitev 10082
3837. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o izpitu za voditelja

čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna 10082

BANKA SLOVENIJE
3838. Sklep o devizni likvidnostni lestvici 10082

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3839. Poročilo o gibanju plač za julij 2000 10083

OBČINE
BREŽICE

3840. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvene-
ga načrta Mestno jedro Brežice – del kareja C 10083

MEDNARODNE POGODBE
119. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Re-

publiko Slovenijo in Državo Izrael (BILPT) 1249

StranStran

VSEBINA


	MINISTRSTVA
	3834. Pravilnik o spremembah pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
	3835. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive pomoršèakov
	3836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev
	3837. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o izpitu za voditelja èolna in preizkusu znanja za upravljanje èolna

	BANKA SLOVENIJE
	3838. Sklep o devizni likvidnostni lestvici

	䐀刀唀䜀䤀 䐀刀紁䄀嘀一䤀 伀刀䜀䄀一䤀 䤀一 伀刀䜀䄀一䤀娀䄀䌀䤀䨀䔀
	3839. Poroèilo o gibanju plaè za julij 2000

	OBÈINE
	䈀刀䔀紁䤀䌀䔀
	㌀㠀㐀　⸀ 倀爀漀最爀愀洀 瀀爀椀瀀爀愀瘀攀 猀瀀爀攀洀攀洀戀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀攀瘀 甀爀攀搀椀琀瘀攀渀攀最愀 渀愀ഁ爀琀愀 䴀攀猀琀渀漀 樀攀搀爀漀 䈀爀攀縁椀挀攀 ⴀ 搀攀氀 欀愀爀攀樀愀 䌀



