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Pojasnila:

Na podlagi 17. člena zakona o vojnih veteranih ima vojni veteran s
priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941
neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za severno mejo, organizator
narodne zaščite ter odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanjem
pravico do
- brezplačne vožnje na ozemlju Republike Slovenije z vlakom ali
avtobusom v javnem prevozu za štiri potovanja na leto.

Z enim potovanjem sta mišljena odhod iz odhodnega v namembni kraj
(vožnja tja) in vrnitev iz namembnega kraja v odhodni kraj ali kakšen drug
kraj (vožnja nazaj), ki ga v rubriko vpiše upravičenec. Prekinitev
potovanja oziroma prestop je dopusten za zagotovitev prevozne zveze
do namembnega kraja.

Izkaznica velja za tisto koledarsko leto, za katero je potrjena. Veljavnost
potrdi pristojna upravna enota. Pred potovanjem upravičenec v
izkaznico vpiše relacijo potovanja in jo skupaj z osebnim dokumentom
predloži v potrditev prevozniku. Izgubljeno izkaznico je potrebno
preklicati v Uradnem listu RS. Na podlagi dokazila o preklicu, izda
pristojna upravna enota upravičencu novo izkaznico.
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I Z K A Z N I C A

za brezplačno vožnjo vojnega veterana za skupno štiri potovanja letno
na ozemlju Republike Slovenije z vlakom ali avtobusom.

..................................................................................................
(ime in priimek)

Evidenčna številka: .......................................................................

Kategorija vojnega veterana: ...........................................................

Izkaznico izdala: ...........................................................................

V......................................, dne ............................ leta ................

(podpis pooblaščene osebe)                                        (žig)

3

POTRDITEV IZKAZNICE:
Veljavnost izkaznice potrdi z žigom in podpisom pooblaščena oseba v
upravni enoti
_____________________________________________________

1996

_____________________________________________________

1997

_____________________________________________________

1998

_____________________________________________________

1999

_____________________________________________________

2000

____________________________________________________

4

_____________________________________________________

2001

_____________________________________________________

2002

_____________________________________________________

2003

_____________________________________________________

2004

_____________________________________________________

2005

___________________________________________________
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Število
potovanj Datum

prevozno
sredstvo

od
(kraj)

prestopni
kraj

do
(kraj)

potrditev
prevoznika
(naziv in podpis)

potrditev prevoznika
(prestop)

1 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

2 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

3 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak

4 avtobus
vlak

povratek avtobus
vlak
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2346. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o

davčni službi (ZDS-A) 3073
2347. Zakon o spremembi zakona o razmerjih

plač v javnih zavodih, državnih organih in
v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A) 3073

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2348. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak

svobode Republike Slovenije 3074

VLADA
2380. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-

be o kombinirani nomenklaturi carinske ta-
rife 3147

2381. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o določitvi carinskih kontingentov pri
uvozu blaga v letu 1996 3148

2382. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o uvedbi finančnih intervencij za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane za leto 1996 3148

2383. Sklep o soglasju Vlade Republike Slovenije,
da Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve iz državnih blagovnih rezerv proda
slovenskim čebelarjem največ do 1.500 ton
sladkorja 3152

MINISTRSTVA
2349. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-

stopka na območju Občine Ilirska Bistrica 3074
2350. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-

stopka za ureditev trajnih nasadov na ob-
močju Občine Ajdovščina 3075

2351. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na območju Občine Rače–Fram 3076

2352. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na območju Občine Loški potok 3077

2353. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na območju Mestne občine Maribor 3079

2354. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na območju Občine Pesnica 3080

2355. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka za ureditev trajnih nasadov na ob-
močju Občine Vipava 3081

Stran Stran


