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567.

Na podlagi 27. in 31. ~lena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, {t. 1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) na predlog
ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slove-
nije

S K L E P
o postavitvi ~astnega konzula Republike Slovenije v

Alma-Ati

1. ~len
Za ~astnega konzula Republike Slovenije v Alma-Ati se

postavi
Asker Temir‘anovi~ Ka{kumbajev.

2. ~len
Ministrstvo za zunanje zadeve ukrene vse potrebno za

izvr{itev tega sklepa.

3. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 900-04/93-3/2-8
Ljubljana, dne 6. oktobra 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

568.

Na podlagi 27. ~lena zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, {t. 1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) na predlog ministra za
zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o odprtju konzulata Republike Slovenije v Alma-ati

1. ~len
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Alma-Ati na

~elu s ~astnim konzulom.
Konzularno obmo~je Konzulata Republike Slovenije v

Alma-Ati obsega Republiko Kazahstan.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodar-

skih in kulturnih odnosov ter sodelovanja Republike Slove-
nije z Republiko Kazahstan.

2. ~len
Ministrstvo za zunanje zadeve ukrene vse potrebno za

izvr{itev tega sklepa.

3. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 900-04/93-3/2-8
Ljubljana, dne 6. oktobra 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

569.

Na podlagi prvega odstavka 31. ~lena zakona o standar-
dizaciji (Uradni list RS, {t. 1/95) in 24. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja minister
za znanost in tehnologijo

O D R E D B O
o prenehanju veljavnosti odredb o obveznem atestiranju

bomba‘a, volne in jute

1. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odredba, se prenehajo upo-

rabljati:
odredba o obveznem atestiranju bomba‘a (Uradni list

SFRJ, {t. 65/84 in 44/88),
odredba o obveznem atestiranju volne (Uradni list SFRJ,

{t. 65/84) in
odredba o obveznem atestiranju jute (Uradni list SFRJ,

{t. 60/84).

2. ~len
Ta odredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

[t. 305-2.0-1/95
Ljubljana, dne 31. januarja 1995.

Minister
za znanost in tehnologijo

prof. dr. Rado Bohinc l. r.
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(5) Za popolno vlogo se {teje tista, ki vsebuje podatke iz
5. ~lena in priloge iz 6. ~lena tega pravilnika.

5. ~len
Predlagatelj mora v vlogi navesti naslednje podatke:
1. Podatki o predlagatelju:
– priimek in ime, enotna mati~na {tevilka ob~ana

(EM[O), prebivali{~e (ulica, hi{na {tevilka, kraj in po{ta)
doma~e fizi~ne osebe,

– priimek in ime, prebivali{~e (ulica, hi{na {tevilka,
kraj in po{ta) tuje fizi~ne osebe,

– ozna~ba obrata (firma) in poslovni sede‘ podjetnika
posameznika,

– firma in sede‘ pravne osebe.
2. Dejavnost:
– opis dejavnosti iz uredbe o listi A obrtne dejavnosti in

listi B obrti podobnih dejavnosti z navedbo na~ina opravlja-
nja dejavnosti oziroma nameravanega na~ina opravljanja de-
javnosti.

3. Podatki o nosilcu obrtne dejavnosti:
– priimek in ime, datum rojstva,
– mojstrski naziv oziroma dokon~ano ustrezno poklicno

{olo z navedbo poklica.
4. Oseba, ki ‘eli pridobiti obrtno dovoljenje za priglasi-

tev kot samostojni podjetnik posameznik, mora to navesti v
vlogi.

5. Pri opravljanju dejavnosti doma~e ali umetne obrti,
fizi~na oseba posebej navede, ~e bo dejavnost opravljala
osebno le na podlagi obrtnega dovoljenja (16. ~len obrtnega
zakona).

6. ~len
(1) Predlagatelj mora vlogi prilo‘iti listine, na katerih

temeljijo podatki, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje in druge
listine, na podlagi katerih dokazuje izpolnjevanje predpisanih
minimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti, in sicer:

– fizi~na oseba kopijo potrdila o dr‘avljanstvu,
– tuja fizi~na oseba soglasje iz prvega odstavka 8. ~lena

obrtnega zakona,
– podjetnik posameznik overjeno kopijo priglasitvenega

lista,
– podjetnik posameznik, ki je vpisan v sodni register in

druge pravne osebe, overjeno kopijo sklepa o vpisu v sodni
register,

– overjeno kopijo spri~evala o opravljenem mojstrskem
izpitu za nosilca obrtne dejavnosti za opravljanje obrtne de-
javnosti iz 2. ~lena uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi
B obrti podobnih dejavnosti,

– overjeno kopijo spri~evala o {olski izobrazbi oziroma
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za nosilca obrtne dejavnosti za opravljanje obrti podobne
dejavnosti iz 3. ~lena uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in
listi B obrti podobnih dejavnosti,

– original ali overjeno kopijo mnenja, ali je dolo~en
izdelek {teti za predmet doma~e ali umetne obrti,

– original ali overjeno kopijo odlo~be o izpolnjevanju
minimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti.

(2) Poleg ustreznih podatkov iz prvega odstavka, je
predlagatelj dol‘an prilo‘iti dokazilo o pla~ilu nadomestila
stro{kov postopka glede na zahtevan postopek.

7. ~len
(1) ^e se v predhodnem preizkusu vloge ugotovijo po-

manjkljivosti, se predlagatelja pozove, da vlogo ustrezno
dopolni.

(2) V pozivu za dopolnitev vloge je potrebno navesti, na
kaj se dopolnitev nana{a.

570.

Na podlagi drugega odstavka 14. ~lena obrtnega zakona
(Uradni list RS, {t. 50/94) in 24. ~lena zakona o Vladi Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja minister za
gospodarske dejavnosti, v soglasju z Obrtno zbornico Slo-
venije

P R A V I L N I K
o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem

registru

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta pravilnik ureja postopek izdaje in prenehanje ve-

ljavnosti obrtnega dovoljenja, spremembe vpisov v obrtno
dovoljenje ter dolo~a podatke, ki se vpisujejo v obrtni regi-
ster in na~in vodenja tega registra, obenem dolo~a vsebino in
obliko obrtnega dovoljenja.

2. ~len
(1) Postopek izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega

dovoljenja ter spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrtno
dovoljenje, vodi Obrtna zbornica Slovenije na sede‘ih
obmo~nih obrtnih zbornic, ki jih dolo~i.

(2) Obrtna zbornica Slovenije lahko dolo~i za opravila
iz prvega odstavka tega ~lena le obmo~ne obrtne zbornice, ki
zagotovijo kadrovske, tehni~ne in prostorske pogoje za izva-
janje nalog iz tega pravilnika.

(3) Predstojnik Obrtne zbornice Slovenije dolo~i osebe,
ki vodijo in odlo~ajo v postopkih iz tega pravilnika oziroma,
ki vodijo te postopke, ter obmo~ne obrtne zbornice, na kate-
rih le-te poslujejo.

(4) Obrtna zbornica Slovenije mora javno objaviti se-
znam obmo~nih obrtnih zbornic, pri katerih se vodijo postop-
ki po tem pravilniku, s seznamom ob~in, ki jih pokriva
posamezna obmo~na obrtna zbornica.

II. OBRTNO DOVOLJENJE

3. ~len
Subjekti, ki se jim izda obrtno dovoljenje, so:
– fizi~na oseba,
– tuja fizi~na ali pravna oseba,
– samostojni podjetnik posameznik,
– dru‘ba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna dru‘ba,
– dru‘ba z omejeno odgovornostjo,
– delni{ka dru‘ba.

4. ~len
(1) Postopek za izdajo obrtnega dovoljenja se pri~ne z

vlo‘itvijo vloge.
(2) Vloga mora biti podana v pisni obliki ali na poseb-

nem obrazcu, ki ga lahko dolo~i Obrtna zbornica Slovenije.
(3) Za subjekte, navedene v 3. ~lenu tega pravilnika,

lahko vlogo podajo naslednje osebe:
– doma~a ali tuja fizi~na oseba osebno ali zastopnik

oziroma prokurist,
– oseba, ki je samostojni podjetnik posameznik,
– za pravne osebe (dru‘be) oseba ali osebe, ki so kot

zastopniki vpisane v sodni register.
(4) Vloga se vlo‘i na obmo~no obrtno zbornico, na

obmo~ju katere ima ali bo imel subjekt poslovni sede‘.
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(3) V pozivu je predlagatelja potrebno opozoriti na prav-
ne posledice, ki bi nastopile, ~e vloge ustrezno ne dopolni v
dolo~enem roku.

(4) Rok za dopolnitev vloge ne sme biti kraj{i od 8 dni.

8. ~len
V primeru, da predlagatelj vloge ne dopolni v roku,

navedenem v pozivu, se {teje, kot da vloga ni bila vlo‘ena.

9. ~len
(1) O popolni vlogi za izdajo obrtnega dovoljenja odlo~i

obrtna zbornica praviloma brez zasli{anja predlagatelja –
stranke.

(2) Ne glede na dolo~bo prvega odstavka, lahko oseba,
ki vodi postopek izdaje obrtnega dovoljenja, zasli{i predla-
gatelja, ~e presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali ugoto-
vitev na~ina opravljanja dejavnosti oziroma drugih pomemb-
nih dejstev.

(3) O zasli{anju predlagatelja se napravi zapisnik.

10. ~len
(1) Ko se ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo

obrtnega dovoljenja, izda obrtna zbornica odlo~bo o obrtnem
dovoljenju.

(2) V odlo~bi iz predhodnega odstavka se, poleg splo{nih
zadev, vpi{ejo {e naslednji podatki:

– priimek in ime, enotno mati~no {tevilko ob~ana
(EM[O) ter prebivali{~e fizi~ne osebe oziroma firmo (obrat)
in sede‘ pri podjetniku posamezniku ali pri pravni osebi,

– opravilno {tevilko in datum vpisa v priglasitveni vlo-
‘ek, ~e je oseba ‘e prigla{ena oziroma {tevilko registrskega
vlo‘ka in datum vpisa v vlo‘ek za pravne osebe in podjetnika
posameznika, ki je vpisan v sodni register,

– mati~no {tevilko registra obratovalnic (M[RO), ~e je
‘e znana,

– {ifro razreda ali podrazreda dejavnosti ter navedbo
dejavnosti iz uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B
obrti podobnih dejavnosti,

– priimek in ime, poklic in datum rojstva nosilca obrtne
dejavnosti,

– navedbo, da oseba posluje le na podlagi obrtnega do-
voljenja (samo za primere iz 16. ~lena obrtnega zakona),

– {tevilko vpisa v obrtni register.
(3) Odlo~ba se izda v {tirih (4) izvodih, od katerih

prejme en izvod predlagatelj, en izvod pristojni dav~ni organ
oziroma Agencija za pla~ilni promet, kjer ima predlagatelj
svoj sede‘, en izvod Zavod RS za statistiko, en izvod pa
ostane v spisu pri obrtni zbornici.

11. ~len
(1) Poleg odlo~be iz predhodnega ~lena, se predlagatelju

izda reprezentativno obrtno dovoljenje, ki ga uporablja za
izkazovanje pri poslovanju.

(2) V obrtno dovoljenje iz predhodnega odstavka se
vpisujejo podatki iz drugega odstavka 10. ~lena tega pravil-
nika.

12. ~len
(1) Obrazec obrtnega dovoljenja iz 11. ~lena je formata

A4 in je dvostranski.
(2) Obrazec obrtnega dovoljenja je tiskan na 120 gr

papirju in je za{~iten z vidno za{~itno nitko, z nevtralnim
vodnim znakom, vidnimi in nevidnimi melirnimi vlakni ter s
kemi~no za{~ito papirja.

(3) Obrazec obrtnega dovoljenja iz prvega odstavka
tega ~lena je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov
sestavni del.

13. ~len
(1) Predlagatelj poda vlogo za spremembo podatkov,

vpisanih v obrtnem dovoljenju na na~in, kot je predpisano v
5. in 6. ~lenu tega pravilnika s tem, da v vlogi navede le tiste
podatke, ki se spreminjajo.

(2) K vlogi je predlagatelj dol‘an predlo‘iti original
odlo~be iz 10. ~lena in original obrtnega dovoljenja iz 11.
~lena tega pravilnika.

14. ~len
V primeru izgube obrtnega dovoljenja, lahko predla-

gatelj poda vlogo za izdajo novega le, ~e doka‘e, da je
izgubljeno obrtno dovoljenje preklical v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

15. ~len
V postopku odlo~anja iz 13. in 14. ~lena, se uporabljajo

dolo~be tega pravilnika, ki dolo~ajo postopek izdaje odlo~be
o obrtnem dovoljenju.

16. ~len
Za primere iz 13. ~lena tega pravilnika se predlagatelju

izda odlo~bo po 10. ~lenu in novo obrtno dovoljenje po 11.
~lenu tega pravilnika.

17. ~len
(1) Fizi~na ali pravna oseba mora podati vlogo o odjavi

iz obrtnega registra v pisni obliki.
(2) V vlogi mora fizi~na ali pravna oseba poleg splo{nih

podatkov iz 5. ~lena navesti datum, s katerim preneha oprav-
ljati dejavnost po obrtnem zakonu.

(3) K vlogi mora fizi~na ali pravna oseba prilo‘iti origi-
nalno odlo~bo iz 10. ~lena in original obrtnega dovoljenja iz
11. ~lena tega pravilnika ter dokazilo o pla~ilu nadomestila
za odjavo iz obrtnega registra.

18. ~len
O prenehanju opravljanja dejavnosti in odjavi – izbrisu

iz obrtnega registra, izda obrtna zbornica odlo~bo.

19. ~len
(1) Obrtna zbornica odvzame obrtno dovoljenje fizi~ni

ali pravni osebi in jo izbri{e iz obrtnega registra, v naslednjih
primerih:

– ~e je fizi~no ali pravno osebo za~asno ali trajno za-
pustil nosilec obrtne dejavnosti, ter ga v roku {estih mesecev
ni nadomestila,

– ~e opravlja dejavnost v nasprotju z obrtnim dovolje-
njem,

– ~e pristojni in{pekcijski organ trajno prepove fizi~ni
ali pravni osebi opravljanje dejavnosti.

(2) Obrtna zbornica lahko odvzame obrtno dovoljenje
fizi~ni ali pravni osebi in jo izbri{e iz obrtnega registra, v
naslednjih primerih:

– ~e je pristojno ~astno razsodi{~e ali Obrtna zbornica
Slovenije na predlog in{pekcijskih slu‘b oziroma gospodar-
skega subjekta ali ob~anov ugotovila huj{o kr{itev dobrih
poslovnih obi~ajev, ter je ob tej ugotovitvi podan predlog
odvzema obrtnega dovoljenja in izbrisa iz obrtnega registra,

– ~e se ugotovi nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti
s strani in{pekcijskih slu‘b, strokovnega organa ali organiza-
cije.

20. ~len
(1) V primeru odvzema obrtnega dovoljenja in izbrisa iz

obrtnega registra izda obrtna zbornica odlo~bo, s katero tudi
pozove fizi~no ali pravno osebo, da v roku 8 dni po
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pravnomo~nosti odlo~be vrne obrtni zbornici originalno
odlo~bo iz 11. ~lena in original obrtnega dovoljenja iz 12.
~lena tega pravilnika.

(2) O odvzemu obrtnega dovoljenja se poleg navedenih
oseb v tretjem odstavku 10. ~lena tega pravilnika obvesti tudi
in{pekcijske slu‘be.

21. ~len
(1) Vlogo za za~asno prekinitev opravljanja obrtne de-

javnosti, lahko vlo‘i fizi~na ali pravna oseba, ~e:
– je nosilec obrtne dejavnosti zaradi voja{ke obvezno-

sti, bolezni ali drugega utemeljenega razloga, odsoten ve~
kot 6 mesecev.

(2) Vlogo iz prvega odstavka se vlo‘i v pisni obliki, kjer
je poleg splo{nih podatkov potrebno navesti:

– priimek in ime nosilca obrtne dejavnosti ter razlog
njegove odsotnosti,

– ~as trajanja za~asne odsotnosti nosilca obrtne dejav-
nosti, ki ne sme biti dalj{i od enega leta.

(3) K vlogi je potrebno prilo‘iti listine, ki utemeljujejo
odsotnost nosilca obrtne dejavnosti, original obrtnega do-
voljenja iz 11. ~lena tega pravilnika in dokazilo o pla~ilu
nadomestila stro{kov za dovolitev za~asne prekinitve oprav-
ljanja obrtne dejavnosti.

22. ~len
(1) Za dovolitev za~asne prekinitve opravljanja obrtne

dejavnosti izda obrtna zbornica odlo~bo.
(2) Trajanje za~asne prekinitve opravljanja obrtne de-

javnosti se vpi{e v rubriko opombe v obrtno dovoljenje iz 11.
~lena tega pravilnika.

23. ~len
(1) V primeru ugotovitve, da razlog za~asne odsotnosti

nosilca obrtne dejavnosti ni utemeljen, se vlogi ne ugodi.
(2) O odlo~itvi iz prvega odstavka tega ~lena izda obrtna

zbornica odlo~bo.

24. ~len
(1) Opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah lahko

priglasijo kmetje in ~lani njihovega gospodarstva.
(2) Priglasitev se vlo‘i v pisni obliki in mora vsebovati

naslednje podatke:
– priimek in ime, EM[O in stalno prebivali{~e osebe,
– opis dejavnosti iz uredbe o listi A obrtnih dejavnosti

in listi B obrti podobnih dejavnosti, z navedbo na~ina oprav-
ljanja dejavnosti.

(3) K priglasitvi morajo biti predlo‘ene listine, ki izka-
zujejo, da ima oseba status kmeta, v primeru, da prigla{ajo
dopolnilno dejavnost ~lani gospodarstva, pa dokazilo, da so
~lani kme~kega gospodarstva.

25. ~len
(1) Obrtna zbornica priglasitev sprejme, ~e ugotovi, da

so izpolnjeni pogoji iz 24. ~lena tega pravilnika ter, da je
prigla{eno dejavnost mo‘no utemeljeno {teti za dopolnilno
dejavnost kme~kega gospodarstva.

(2) V primeru, da obrtna zbornica ugotovi, da je vloga
za priglasitev nepopolna, pisno pozove predlagatelja prigla-
sitve za dopolnitev vloge v roku, ki ne sme biti kraj{i od 8
dni.

(3) ̂ e predlagatelj vloge ne dopolni v navedem roku, se
{teje, kot da priglasitev ni bila vlo‘ena.

26. ~len
(1) ^e obrtna zbornica ugotovi, da dejavnost, ki jo

‘elijo priglasiti osebe iz prvega odstavka 24. ~lena, glede na

opis dejavnosti in navedbe na~ina, opravljanje dejavnosti, ni
mo‘no {teti za dopolnilno dejavnost kme~kega gospodarstva,
lahko priglasitev zavrne.

(2) O odlo~itvi iz prvega odstavka tega ~lena izda obrtna
zbornica odlo~bo.

(3) Zoper odlo~bo ima predlagatelj pravico podati
prito‘bo v 15 dneh po prejemu pisnega odpravka odlo~be na
ministrstvo, pristojno za obrt.

27. ~len
(1) Obrtna zbornica izda po uradni dol‘nosti obrtno

dovoljenje vsem fizi~nim in pravnim osebam, ki so na dan
uveljavitve obrtnega zakona opravljale dejavnost, ki je opre-
deljena po obrtnem zakonu kot obrtna dejavnost, obrti podob-
na dejavnost ali dejavnost doma~e in umetne obrti.

(2) O izdaji obrtnega dovoljenja po prej{njem odstavku
obrtna zbornica obvesti pristojni dav~ni organ ali Agencijo
za pla~ilni promet, na obmo~ju katere ima oseba poslovni
sede‘ in Zavod RS za statistiko.

28. ~len
(1) Subjektom iz 27. ~lena tega pravilnika se izda

odlo~ba iz 10. ~lena in obrtno dovoljenje iz 11. ~lena tega
pravilnika.

(2) V obrtno dovoljenje iz predhodnega odstavka se
vpi{ejo podatki iz obrtnega registra, ki jih je obrtna zbornica
prevzela od ob~inskih upravnih organov, za nosilca obrtne
dejavnosti pa se vpi{e:

– priimek in ime doma~e ali tuje fizi~ne osebe,
– pri podjetniku posamezniku priimek in ime podjetni-

ka posameznika,
– pri dru‘bi z neomejeno odgovornostjo, komanditni

dru‘bi, pri dru‘bi z omejeno odgovornostjo in pri delni{ki
dru‘bi priimek in ime osebe ali oseb, ki so kot zastopniki
vpisani v sodni register.

29. ~len
V postopku izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega

dovoljenja ter vpisa sprememb podatkov se za vpra{anja, ki
niso urejena s tem pravilnikom, smiselno uporabljajo dolo~be
zakona o splo{nem upravnem postopku.

III. OBRTNI REGISTER

30. ~len
(1) Obrtni register se vodi kot centralna informatizirana

baza.
(2) Informatizirana glavna knjiga obrtnega registra se

vodi tako, da se vpisujejo in vzdr‘ujejo vsi podatki, ki so
vpisani v obrtni register pri vsaki obmo~ni obrtni zbornici, v
centralni informatizirani bazi obrtnega registra Obrtne zbor-
nice Slovenije.

31. ~len
(1) V centralno informatizirano bazo se vpi{e vsak sub-

jekt vpisa, ki se vpisuje v obrtni register pod enotno identi-
fikacijsko {tevilko. Enotna identifikacijska {tevilka se dodeli
ob vpisu subjekta in se ne spreminja do izbrisa subjekta iz
centralne informatizirane baze.

(2) V centralni informatizirani bazi obrtnega registra
mora biti za vsak podatek, ki je bil vpisan, shranjen in dosto-
pen datum vpisa ter {tevilka odlo~be ali drugega akta, na
podlagi katerega je bil vpisan subjekt.

(3) V primeru spremembe podatkov iz 13. ~lena in
izgube obrtnega dovoljenja iz 14. ~lena tega pravilnika, mora
biti v centralni bazi, poleg novega, shranjen in dostopen tudi
predhodno vpisan podatek.
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32. ~len
Vpisi podatkov v informatizirano knjigo glavnega re-

gistra se opravijo v naslednje baze podatkov, glede na sub-
jekt vpisa:

– aktivna baza,
– arhivska baza.

33. ~len
(1) V aktivno bazo se vpi{e subjekt, ki mu je bilo izdano

obrtno dovoljenje s podatki iz 10. ~lena tega pravilnika ter
{tevilko obrtnega dovoljenja in datum izdaje.

(2) V aktivno bazo se vpi{e subjekt, ki mu je bilo izdano
obrtno dovoljenje po uradni dol‘nosti, s podatki iz 28. ~lena
tega pravilnika ter {tevilka obrtnega dovoljenja in datum
izdaje.

(3) Spremembe podatkov iz 13. ~lena tega pravilnika se
glede na mesto spremembe vpi{ejo tako, da se vpi{e ustrezen
podatek, ki nadomesti prej vpisan podatek, ter {tevilko akta
in datum izdaje tega, na podlagi katerega je bila sprememba
odobrena.

(3) V aktivno bazo se vpi{e tudi za~asno prekinitev
opravljanja dejavnosti s {tevilko odlo~be in datumom izdaje
tega ter izdaja novega obrtnega dovoljenja iz razlogov po 14.
~lenu tega pravilnika.

34. ~len
(1) V arhivsko bazo podatkov se prenese subjekt iz

aktivne baze, ~e je le-ta prenehal z opravljanjem dejavnosti
oziroma se je odjavil iz obrtnega registra ali, ~e mu je bilo
obrtno dovoljenje odvzeto oziroma se ga je izbrisalo iz obrt-
nega registra.

(2) V arhivsko bazo podatkov se v primerih iz prvega
odstavka, vpi{e {tevilka akta – odlo~be in datum izdaje tega.

35. ~len
(1) Zbirko listin se vodi za vsak subjekt vpisa, ozna~en s

{tevilko vpisa v obrtni register (identifikacijsko {tevilko).
(2) Listine in deli listin iz zbirke listin se odlagajo v

zbirke listin za vsak subjekt vpisa posebej, v ustrezne ovoje,
ozna~ene s {tevilko obrtnega registra, pod katero je vpisan
subjekt vpisa.

(3) Zbirka listin se nahaja na obmo~ni obrtni zbornici za
vse subjekte, ki so pri tej vpisani v obrtni register.

36. ~len
(1) Vpogled v glavno knjigo obrtnega registra, ki je

voden kot centralna informatizirana baza se zagotovi z
ra~unalni{kim izpisom vpisanih podatkov, ki se nana{ajo na
posamezen subjekt vpisa (redni izpisek iz obrtnega registra).

(2) ̂ e je v centralni informatizirani bazi shranjena zbir-
ka listin ali deli te zbirke, se vpogled zagotovi na na~in iz
prej{njega odstavka.

(3) Na posebno zahtevo se na na~in iz prvega odstavka
tega ~lena zagotovi tudi vpogled prej vpisanih podatkov, ki
se nana{ajo na posamezen subjekt vpisa, ki so shranjeni v
centralni informatizirani bazi (zgodovinski izpisek iz obrt-
nega registra).

(4) Izpisek iz prej{njih odstavkov tega ~lena mora izdati
Obrtna zbornica Slovenije, obmo~na obrtna zbornica pa le za
subjekte, ki so vpisani v njen register.

37. ~len
(1) Dolo~be tega pravilnika o javnosti obrtnega registra

ne veljajo za dostop do podatkov iz tretjega odstavka 35.
~lena tega pravilnika, kakor tudi ne do podatkov, ki niso
vezani na posamezen subjekt vpisa, ~etudi je tak{en dostop v
centralni informatizirani bazi obrtnega registra tehni~no
mogo~.

(2) Za varovanje osebnih podatkov pri vodenju in upo-
rabi obrtnega registra se, poleg dolo~b tega pravilnika, upo-
rabljajo tudi dolo~be zakona o varstvu osebnih podatkov.

IV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

38. ~len
V obdobju do vzpostavitve sistema poklicnega izobra-

‘evanja ter prakti~ne mo‘nosti opravljanja mojstrskega izpi-
ta, predlagatelj predlo‘i namesto listin iz pete alinee prvega
odstavka 6. ~lena tega pravilnika, naslednje listine:

– overjeno kopijo spri~evala o kon~ani ustrezni poklicni
{oli in overjeno kopijo delovne knji‘ice, s katero doka‘e, da
ima najmanj tri leta delovne prakse.

39. ~len
Informatizirana glavna knjiga se vzpostavi z izdajo obrt-

nih dovoljenj po uradni dol‘nosti iz 27. ~lena tega pravilnika.

40. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 313-00/003-95
Ljubljana, dne 31. januarja 1995.

Sogla{am: Ministrstvo za
Obrtna zbornica Slovenije gospodarske dejavnosti

Predsednik Minister
Miha Grah l. r. dr. Maks Tajnikar l. r.
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571.

Na podlagi 4. ~lena zakona o uresni~evanju javnega
interesa na podro~ju kulture (Uradni list RS, {t. 75/94) izdaja
minister za kulturo

PRAVILNIK
ministrstva za kulturo o podeljevanju {tipendij in

drugih oblik pomo~i

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ijo vrste in vi{ina {tipendij

ter merila za podelitev {tipendij in drugih oblik pomo~i.

2. ~len
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) do-

deljuje {tipendije izjemno nadarjenim posameznikom, ki de-
lujejo na podro~ju umetnosti, da bi jim omogo~ilo pridobiti
ustrezno izobrazbo in uveljavitev v javnosti.

3. ~len
Ministrstvo podeljuje:
– {tipendije za specialisti~ni {tudij,
– {tipendije za izpopolnjevanje in {tudij v tujini,
– denarno pomo~ za udele‘bo na te~ajih, taborih in po-

dobnih prireditvah izobra‘evalnega ali tekmovalnega zna-
~aja.

[tipendije za dodiplomski {tudij v tujini se dodelijo le
izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni na {olah v Republiki
Sloveniji.

4. ~len
Ministrstvo dodeljuje tudi sredstva za kadrovske {ti-

pendije, ki so del republi{kega programa zavodov s podro~ja
kulture, financiranih iz dr‘avnega prora~una.

5. ~len
[tudent oziroma specializant ne sme isto~asno prejema-

ti ve~ {tipendij.

II. MERILA ZA DODELJEVANJE [TIPENDIJ IN
DRUGIH OBLIK POMO^I TER DOLO^ANJE NJIHOVE

VI[INE

6. ~len
Za {tipendije in druge oblike pomo~i lahko zaprosijo

dr‘avljani Republike Slovenije.

7. ~len
Za {tipendije za specialisti~ni {tudij na umetni{kih

smereh lahko zaprosijo diplomanti, ki imajo status {tudenta,
in ki niso starej{i od 28 let, ki so dosegli pri dodiplomskem
{tudiju povpre~no oceno najmanj 8 in so dosegli pri pred-
metih, zna~ilnih za program specialisti~nega {tudija,
povpre~no oceno najmanj 9. Izjemoma lahko za te {tipendije
zaprosijo tudi diplomanti, ki ne dosegajo tako visokih ocen,
so se pa izkazali z javno priznanim izjemnim dose‘kom.

Kandidati morajo predlo‘iti:
– ‘ivljenjepis,
– diplomo in dokazila o {tudijskem uspehu oziroma

javno priznanem izjemnem dose‘ku,

– {tudijski program,
– priporo~ila dveh uglednih strokovnjakov.
Kandidate za specialisti~ni {tudij na umetni{kih smereh

predlagajo umetni{ke akademije v {tevilu, ki ga vsako leto
dolo~i ministrstvo, in pri tem utemeljijo svoj izbor.

8. ~len
Vi{ina {tipendije za specialisti~ni {tudij je enaka vi{ini

pripravni{ke pla~e delavcev v kulturi. [tipendija se dodeli za
dve leti in se izpla~uje za dvanajst mesecev v letu. Valorizira
se skladno z gibanjem pla~ delavcev v kulturi.

Ministrstvo lahko delno krije tudi {olnino.

9. ~len
Za {tipendijo za izpopolnjevanje in {tudij v tujini izjem-

no nadarjenih posameznikov, ki delujejo na podro~ju umet-
nosti, lahko zaprosijo kandidati, katerih dosedanji {tudijski
uspeh ni ni‘ji od prav dobrega oziroma srednje ocene 8 in so
dosegli oceno odli~no oziroma povpre~no najmanj 9 iz pred-
metov, zna~ilnih za ustrezni {tudijski program, ter kandidati,
ki lahko s svojim dosedanjim delom in javno priznanimi
uspehi potrdijo svojo izjemno nadarjenost.

Kandidat praviloma ne sme biti starej{i od 28 let.
Poleg splo{nih pogojev mora kandidat izpolnjevati {e

naslednje pogoje:
– da {e ni prejemal {tipendije za isti namen,
– da obvlada ustrezni tuji jezik.
Kandidat mora predlo‘iti:
– ‘ivljenjepis,
– dokazila o dosedanjem {olskem uspehu in drugih javno

priznanih uspehih,
– priporo~ilo dveh uveljavljenih strokovnjakov o kandi-

datovih sposobnostih,
– {tudijski program in podatke o trajanju {tudija,
– uradno dokazilo o stro{kih {olanja,
– finan~no konstrukcijo, ~e je {tipenditorjev ve~.
Ministrstvo bo pri odlo~anju upo{tevalo tudi:
– da je zaradi ugleda tuje {ole oziroma strokovnjaka, pri

katerem poteka izpopolnjevanje, mogo~e pri~akovati, da bo
cilj {tudija oziroma izpopolnjevanja dose‘en,

– da v Republiki Sloveniji ni mogo~e zagotoviti enako
kvalitetnega {tudija oziroma izpopolnjevanja,

– da imajo ob enakih kvalitativnih predpostavkah pred-
nost kandidati za kraj{a izpopolnjevanja in kandidati, ki za-
pro{ajo le za sofinanciranje.

10. ~len
Vi{ina {tipendije za {tudij v tujini se dodeli v vrednosti

650 USD mese~no, v valuti dr‘ave, v kateri {tudij poteka. V
ta znesek niso v{teti stro{ki {olnine. O {olnini se odlo~a v
vsakem primeru posebej.

[tipendija se izpla~uje za 10 mesecev v letu.
Ministrstvo lahko {tipendijo ali {olnino tudi sofinan-

cira, vendar le takrat, kadar dele‘i vseh {tipenditorjev ne
presegajo mese~nega zneska {tipendije v vrednosti 650 USD
in uradno izkazane {olnine.

[tipendistom, ki se {olajo v Celovcu, Gradcu ali Trstu
in za~asno ne bivajo v tujini, se dodeli {tipendija v vi{ini
najvi{je kadrovske {tipendije za dodiplomski {tudij oziroma
{tipendije za specialisti~ni {tudij. Povrnejo se jim tudi potni
stro{ki.

11. ~len
Za denarno pomo~ za udele‘bo na umetni{kih te~ajih,

taborih in podobnih prireditvah, ki so izobra‘evalnega ali
tekmovalnega zna~aja, se lahko prijavijo kandidati, ki so
doma ‘e potrdili svoj talent in ki praviloma niso starej{i od
25 let.
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Kandidat mora prelo‘iti:
– ‘ivljenjepis,
– podrobno opisan program prireditve in njeno trajanje,
– uradno dokazilo o stro{kih,
– priporo~ilo {ole oziroma dveh strokovnjakov.
Ministrstvo krije stro{ke do polovice.
Med ve~ kandidati, ki v enaki meri ustrezajo merilom za

dodelitev denarne pomo~i, ima prednost tisti kandidat, ki
doslej {e ni dobil dru‘bene podpore za udele‘bo na tovrstni
prireditvi.

12. ~len
Za kadrovske {tipendije se zavodom zagotavljajo sred-

stva po to~kovni lestvici iz ~etrtega odstavka tega ~lena, tako
da se izpla~ujejo za celo {olsko leto, razen v zaklju~nem letu
srednjih {ol, ko se ne izpla~ujejo za julij in avgust.

[tevilo to~k se dolo~i vsako leto na novo, tako da se
upo{teva dose‘en uspeh v preteklem {olskem letu.

Vrednost to~ke dolo~i Vlada Republike Slovenije. Med
{olskim letom se valorizira glede na porast osebnih dohod-
kov delavcev v kulturi.

To~kovna lestvica:

Srednje{olci V kraju bivanja Zunaj kraja bivanja

Uspeh {tevilo to~k {tevilo to~k

zadosten 380 895
dober 460 975
prav dober 570 1085
odli~en 700 1215
za~etniki 460 975

[tudenti V kraju bivanja Zunaj kraja bivanja

Uspeh {tevilo to~k {tevilo to~k

6,0 - 7,0 570 1040
7,1 - 7,3 685 1155
7,4 - 7,6 775 1245
7,7 - 7,8 835 1305
7,9 - 8,1 920 1390
8,2 - 8,3 980 1450
8,4 - 8,6 1070 1540
8,7 - 8,9 1155 1625
9,0 - 10 1465 1935
za~etniki 775 1245

III. PODELJEVANJE [TIPENDIJ

13. ~len
[tipendije se podeljujejo na podlagi javne objave zbi-

ranja prijav.
Javna objava zbiranja prijav vsebuje pogoje za prido-

bitev {tipendij, zahtevano dokumentacijo in roke.
Rok za oddajo prijave za pridobitev {tipendije je naj-

manj 30 dni od dneva javne objave.
^e poobla{~ena uradna oseba ministrstva ugotovi, da je

potrebno katero od sestavin prijave dopolniti, v roku najve~
30 dni po zaklju~ku zbiranja prijav obvesti prosilca o pomanj-
kljivostih, in da lahko prijavo dopolni v 8 dneh.

^e prosilec v tem roku ne dopolni prijave, se prijava
zavrne. Sklep o tem se po{lje prosilcu v 8 dneh po preteku
roka za dopolnitev prijave.

14. ~len
Prijave, prispele v roku in ustrezno dokumentirane, ob-

ravnavajo strokovnjaki za posamezna podro~ja in pripravijo

predlog za izbor. O izbiri kandidatov odlo~a minister, upo-
{tevaje tudi finan~ne mo‘nosti.

IV. IZVAJANJE FINANCIRANJA

15. ~len
S kandidatom se sklene pogodba. Ministrstvo pred skle-

nitvijo pogodbe seznani kandidata s tistimi dolo~bami pravil-
nika, ki se nana{ajo na pogodbena razmerja.

16. ~len
S pogodbo se dolo~ijo medsebojne pravice in obvezno-

sti, zlasti pa:
– vrsta {tipendije oziroma denarne pomo~i,
– vi{ina {tipendije ali denarne pomo~i ter na~in in roki

izpla~evanja,
– trajanje zagotavljanja {tipendije ali denarne pomo~i,
– podatki o kraju, zavodu in vrsti {tudija,
– obveznosti kandidata v ~asu pogodbenega razmerja in

po njegovem izteku,
– posledice neizpolnitve pogodbenih obveznosti.
Sestavni del pogodbe so lahko tudi dokumenti kot so

program {tudija ali izpopolnjevanja, predra~uni ali garan-
cijske izjave.

Pogodbo podpi{e minister oziroma od njega poobla{~ena
oseba.

17. ~len
Pogodba se lahko razve‘e pred iztekom pogodbenega

roka, podpisnika pa se lahko dogovorita tudi o mirovanju
pravic.

18. ~len
[tipendist ali prejemnik pomo~i mora:
– obve{~ati ministrstvo o izpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti v rokih, dolo~enih v pogodbi, in predlo‘iti ustrezna
dokazila,

– pravo~asno obve{~ati ministrstvo o vseh okoli{~inah,
ki bi utegnile ogroziti izpolnjevanje pogodbe,

– predlo‘iti zaklju~no poro~ilo z dokazili o izpolnitvi
pogodbenih obveznosti.

19. ~len
^e {tipendist ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ima

ministrstvo pravico zahtevati vrnitev ‘e izpla~anih zneskov.
[tipendist mora izpla~ane zneske vrniti v enaki dinamiki

pla~evanja obrokov, kot jih je prejemal. ^e pa je nosilec
dodeljenih in izpla~anih zneskov zavod, mora izpla~ano vso-
to vrniti naenkrat in najkasneje v enem mesecu po prejemu
ustrezne zahteve ministrstva.

V. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

20. ~len
[tipendistom, ki prejemajo {tipendije na podlagi ve-

ljavnih pogodb, se zagotavljajo dogovorjene pravice do izte-
ka rokov, dolo~enih v {tipendijskih pogodbah.

21. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Sergij Pelhan l. r.
Minister

za kulturo
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572.

Na podlagi 51. ~lena zakona o zaposlovanju in zavaro-
vanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, {t. 5/91,
12/92, 71/93 in 38/94) izdaja ministrica za delo, dru‘ino in
socialne zadeve

N A V O D I L O
za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja

1. ~len
S tem navodilom se dolo~a izvajanje programov aktivne

politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: programi), ka-
terih pripravljalec, nosilec in izvajalec je Republi{ki zavod
za zaposlovanje.

Programi so namenjeni pospe{evanju zaposlovanja brez-
poselnih oseb, ki jim s postopki rednega posredovanja dela ni
bilo mo‘no zagotoviti zaposlitve in so v ~asu prijave na
zavodu izkazovale ustrezno lastno aktivnost, kar med drugim
vklju~uje tudi vklju~evanje v eno od oblik animacije in uspo-
sabljanje za iskanje zaposlitve, ki jih za brezposelne osebe
organizira zavod.

2. ~len
Programi so:
– pospe{evanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve,

te‘je zaposljivih, invalidov in dolgotrajno brezposelnih,
– pospe{evanje samozaposlovanja,
– usposabljanje in izobra‘evanje,
– sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehni~ne

opreme za zaposlitev te‘je prizadetih invalidov,
– javna dela.

3. ~len
Zavod lahko izvajanje posameznih programov, z javnim

razpisom, prenese na druge izvajalce.

4. ~len
Zavod lahko v programe pospe{evanja samozaposlo-

vanja, usposabljanja in izobra‘evanja, vklju~uje tudi trajno
prese‘ne delavce v ~asu odpovednega roka, kadar se s tem
prepre~uje njihov prehod v odprto brezposelnost.

5. ~len
Programi se izvajajo v obsegu, ki ga omogo~ajo sred-

stva, namenjena za te programe v prora~unu Republike Slo-
venije v skladu s programom Vlade Republike Slovenije za
plansko obdobje.

6. ~len
Vsebino, pogoje, kriterije in postopke za izvajanje po-

sameznega programa ureja notranji akt, ki ga sprejme uprav-
ni odbor zavoda.

7. ~len
To navodilo pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu RS.

[t. 038-001/95
Ljubljana, dne 26. januarja 1995.

Rina Klinar l. r.
Ministrica

za delo, dru‘ino
in socialne zadeve

573.

Na podlagi 44. ~lena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) ob-
javlja minister za finance

P O V P R E ^ N O  L E T N O  S T O P N J O
davka in prispevkov, ki se obra~unavajo in pla~ujejo od

pla~ v Republiki Sloveniji

Povpre~na stopnja davka in prispevkov, ki se obra-
~unavajo in pla~ujejo od pla~ v Republiki Sloveniji, zna{a za
leto 1994 37,36 %.

[t. 416-25/95
Ljubljana, dne 31. januarja 1995.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.

574.

Na podlagi prvega odstavka 20. ~lena zakona o
statisti~nih raziskovanjih, pomembnih za republiko (Uradni
list SRS, {t. 11/88) objavlja Zavod Republike Slovenije za
statistiko

P O R O ^ I L O
o rasti cen ‘ivljenjskih potreb{~in in cen na drobno za

obmo~je Republike Slovenije za januar 1995

Cene ‘ivljenjskih potreb{~in so se januarja 1995 v pri-
merjavi z decembrom 1994 pove~ale za 2,0 %, cene na drob-
no pa za 1,1 %.

[t. 052-07-6/94
Ljubljana, dne 7. februarja 1995.

Irena Kri‘man l. r.
Namestnica direktorja

Zavoda Republike
Slovenije za statistiko

575.

Na podlagi tretjega odstavka 18. ~lena in 19. ~lena
zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, {t. 1/91-I)
in drugega odstavka 20. ~lena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, {t. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvi in spremembi sklepa o pogojih in na~inu

registracije kreditnih poslov s tujino

1. Dosedanji tretji odstavek 1. to~ke sklepa o pogojih in
na~inu registracije kreditnih poslov s tujino (Uradni list RS,
{t. 18/91-I, 32/92, 25/93 in 60/93) se nadomesti z novim, ki
glasi:

“Doma~e osebe so dol`ne v obrazec prijave kredita
najetega v tujini (obrazec KZ – 2) navesti vsakr{no obliko
zavarovanja kreditnega posla in predlo`iti ustrezen doku-
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ment o zavarovanju oziroma izjavo, da kreditni posel ni
zavarovan.”

2. Za prvim odstavkom 6. to~ke sklepa se dodata nova
odstavka, ki glasita:

“Zavarovalnice po{iljajo mese~no poro~ilo Banki Slo-
venije na obrazcu KP – Z, ki je sestavni del tega sklepa, o
stanju in prometu obveznosti iz naslova kakr{nekoli posredne
ali neposredne vrste zavarovanja, ki se navezujejo na kreditni
posel sklenjen med doma~imi in tujimi osebami.

Zavarovalnice predlo‘ijo poro~ilo prvi~ za stanje na dan
31. 12. 1994 do 28. 2. 1995 in nato v desetih delovnih dneh
teko~ega meseca za stanje na zadnji dan preteklega meseca.”

3. ^rta se 7. to~ka.
4. 8. to~ka sklepa postane 7. to~ka.
5. Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 9. februarja 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

576.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 23. ~lena ter
sedmega odstavka 26. ~lena zakona o bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, {t. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega odstav-
ka 20. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t.
1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o na~inu izra~una

kapitalske ustreznosti bank in hranilnic

1. V 1. podto~ki 3. to~ke sklepa o na~inu izra~una
kapitalske ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS, {t.
55/93, 66/93 in 46/94; v nadaljnjem besedilu: sklep) se za
besedo “nalo`be” doda besedilo “in posojila ali druge nalo`be
z lastnostjo kapitala”.

2. Dosedanja 2. podto~ka 3. to~ke sklepa se nadomesti z
novo 2. podto~ko, ki se glasi:

“2. nalo`be v kapital in druge nalo`be z lastnostjo kapi-
tala v pravne osebe, ki so neposredno ali posredno v popolni
oziroma ve~inski lasti banke,”

3. V 1. podto~ki drugega odstavka 13.  to~ke sklepa se
za besedo “nalo`be” doda besedilo “in posojila ali druge
nalo`be z lastnostjo kapitala”.
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4. Dosedanja 2. podto~ka drugega odstavka 13. to~ke
sklepa se nadomesti z novo 2. podto~ko, ki se glasi:

“2. nalo`be v kapital in druge nalo`be z lastnostjo kapi-
tala v pravne osebe, ki so neposredno ali posredno v popolni
oziroma ve~inski lasti banke,”

5. 1. podto~ka 3. to~ke in 1. podto~ka drugega odstavka
13. to~ke sklepa se v delu, ki predpisuje zmanj{anje za
neposredne in posredne kapitalske nalo‘be in posojila ali
druge nalo‘be z lastnostjo kapitala v tuje banke, uporablja za
obstoje~e nalo‘be od 31. 12. 1996.

6. Ta sklep za~ne veljati naslednji delovni dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije, prvi~ pa se uporabi pri
izdelavi poro~il po stanju na dan 31. 12. 1994, ki so jih banke
dol‘ne dostaviti Banki Slovenije v petnajstih delovnih dneh
po roku za predlo‘itev bilance stanja in izkaza uspeha.

Ljubljana, dne 9. februarja 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

S K L E P
o dopolnitvah statuta Odvetni{ke zbornice Slovenije

1. ~len
V 44. ~lenu se ~etrta alinea glasi:
“– Kr{ki obmo~ni zbor odvetnikov za obmo~je sodnega

okro`ja Kr{ko,”
Sedanja ~etrta alinea postane peta, sedanja peta alinea

postane {esta, sedanja {esta alinea postane sedma, sedanja
sedma alinea postane osma in sedanja osma alinea postane
deveta alinea.

Dodata se novi
Deseta alinea:
“– Ptujski obmo~ni zbor odvetnikov za obmo~je sod-

nega okro`ja Ptuj,” in
enajsta alinea:
“– Slovenjegra{ki obmo~ni zbor odvetnikov za obmo~je

sodnega okro`ja Slovenj Gradec,”

2. ~len
Ta sklep za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Predsednik zbornice
Mitja Stupan l. r.

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k dopolnitvi
statuta Odvetni{ke zbornice Slovenije, s {t. 750-01/93-1/3-8
in z dne 2. februarja 1995, ki ga je skup{~ina Odvetni{ke
zbornice Slovenije sprejela 16. decembra 1994.

577.

Na podlagi 44. ~lena zakona o odvetni{tvu (Uradni list
RS, {t. 18/93) je skup{~ina Odvetni{ke zbornice Slovenije
dne 16. decembra 1994 sprejela

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

ORMO@

578.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 57/94) je Ob~inski svet Ormo‘ na
1. seji dne 16. 1. 1995 sprejel

Z A ^ A S N I  S T A T U T A R N I  S K L E P
ob~ine Ormo‘

1. ~len
Ta za~asni statutarni sklep ureja najpomembnej{a

vpra{anja konstituiranja ob~ine Ormo‘ in organizacije ter
delovanja njenih organov do sprejema statuta.

2. ~len
Ob~ina Ormo‘ je temeljna lokalna samoupravna skup-

nost, ustanovljena za naselja, dolo~ena v zakonu.
Sede‘ ob~ine je v skladu z zakonom v Ormo‘u, Ptujska

c. 6.
Ob~ina Ormo‘ je pravni naslednik glede celotnega

premo‘enja in vseh pravic ter obveznosti dosedanje ob~ine
Ormo‘, ki vklju~uje tudi finan~ne in druge sklade dosedanje
ob~ine.

Ob~ina Ormo‘ je konstituirana, potem ko se konstituira
svet ob~ine in nadzorni odbor, sprejme ta statutarni sklep,
sprejme za~asni akt o organizaciji uprave, na~rt delovnih
mest v ob~inski upravi in imenuje tajnika ob~ine.

Z dnem konstituiranja ob~ine Ormo‘ prenehajo vsa po-
oblastila organov in funkcionarjev prej{nje ob~ine Ormo‘,

hkrati pa se za ob~inske upravne organe prej{nje ob~ine v
smislu 104. ~lena zakona o upravi prenehajo uporabljati
dolo~be zakona o sistemu dr‘avne uprave in o Izvr{nem
svetu Skup{~ine SR Slovenije ter republi{kih upravnih or-
ganih.

3. ~len
Ob~ina Ormo‘ (v nadaljevanju: ob~ina) na svojem ob-

mo~ju samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
Poleg zadev lokalnega pomena, ki so dolo~ene z

21. ~lenom zakona o lokalni samoupravi ter dolo~bami dru-
gih zakonov, opravlja ob~ina {e naslednje lokalne zadeve
javnega pomena:

– odlo~anje o rabi prostora v ob~ini, ki vklju~uje tudi
pripravo in sprejem prostorskih planskih aktov,

– odlo~anje o posegih v prostor lokalnega pomena,
– urejanje prometa na obmo~ju ob~ine.
Dokler zakon ne dolo~i, kateri so posegi v prostor lo-

kalnega pomena, se {tejejo za take posege v prostor tisti, ki
so po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v
pristojnosti dosedanje ob~ine.

4. ~len
Organi ob~ine so:
– svet ob~ine,
– ‘upan,
– nadzorni odbor
– odbor za premo‘enje, finance in gospodarska vpra-

{anja,
– odbor za varstvo okolja in urbanizem,
– odbor za dru‘bene zadeve,
– odbor za kmetijstvo,
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– odbor za razvoj malega gospodarstva,
– ob~inski urad,
– volilna komisija,
– svet krajevnih skupnosti.
V okviru ob~inskega urada se ustanovijo naslednji orga-

ni v sestavi:
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za dru‘bene dejavnosti in finance,
– oddelek za gospodarstvo in razvoj.

5. ~len
Svet ob~ine je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini s pristoj-

nostjo, kot jo dolo~a zakon in ta statutarni sklep.
Poleg nalog, dolo~enih z zakonom, opravlja svet {e

naslednje naloge:
– sprejema akte o ustanovitvi javnih gospodarskih za-

vodov ter javnih podjetij za opravljanje lokalnih gospodar-
skih javnih slu‘b,

– sprejema akte o ustanovitvi javnih zavodov s podro~ja
dru‘benih javnih slu‘b,

– izvr{uje ustanoviteljske pravice prej{nje ob~ine glede
zavodov v skladu z zakonom o zavodih, ~e zakon ne dolo~a
druga~e.

Svet lahko imenuje komisije in druga za~asna ali stalna
delovna telesa za pripravo aktov in drugih gradiv za
svet. ^lani teh teles so lahko tudi osebe, ki niso ~lani sveta.

Delo sveta ob~ine vodi predsednik sveta, ki ga izvoli
svet izmed svojih ~lanov.

@upan in tajnik ob~ine ne moreta biti ~lana ob~inskega
sveta.

Svet ima poslovnik, ki ureja sprejemanje splo{nih aktov
in drugih odlo~itev sveta ter druga vpra{anja njegovega
delovanja. Do sprejema poslovnika sveta ureja vpra{anja
njegovega delovanja za~asni poslovnik, ki ga svet sprejme na
prvi seji.

Svet je konstituiran, ko sprejme za~asni poslovnik in
izvoli predsednika sveta.

Ob~inski svet ima sekretariat, ki opravlja strokovne na-
loge v zvezi s pripravo sej in delovanjem sveta in nudi pravno
pomo~ za ob~ane.

Pri opravljanju nalog mora sekretarju sveta pomagati
ob~inska uprava.

Sekretar opravlja delo poklicno.

6. ~len
@upan predstavlja in zastopa ob~ino.
Poleg pristojnosti in nalog ter odgovornosti, dolo~enih z

zakonom, ima ‘upan {e naslednje funkcije:
– skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una in je zanj

odgovoren,
– skrbi za upravljanje z ob~inskim premo‘enjem,
– ima splo{no pooblastilo za odlo~anje o pridobitvi ali

odsvojitvi premi~nin v lasti ob~ine oziroma o drugih nepred-
videnih stro{kih, katerih posami~na vrednost ne presega
100.000 tolarjev,

– opravlja ostala dela, za katera ga pooblasti ob~inski
svet.

Pogodbo o oddaji ob~inskih prostorov v najem dr‘avi za
delovanje upravne enote lahko podpi{e ‘upan le s soglasjem
sveta.

@upan opravlja dela poklicno.

7. ~len
Nadzorni odbor, katerega naloge dolo~a zakon, ima 7

~lanov. Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine,

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora~un-
skih sredstev,

– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-
skih sredstev.

Nadzorni odbor vodi predsednik, ki ga izmed svojih
~lanov imenuje odbor na prvi seji.

Soglasje k imenovanju predsednika da ob~inski svet.
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme

nadzorni odbor z ve~ino vseh ~lanov. K poslovniku da soglas-
je ob~inski svet. Do sprejema poslovnika se za delo odbora
smiselno uporabljajo dolo~be za~asnega poslovnika sveta.

Nadzorni odbor je konstituiran, ko je izvoljen njegov
predsednik.

8. ~len
Odbor za premo‘enje, finance in gospodarska vpra{anja

opravlja naslednje naloge:
– obravnava prora~un in zaklju~ni ra~un ob~ine,
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvr{evanju

prora~una,
– obravnava letni gospodarski na~rt ob~ine in spremlja

gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem,
– obravnava vpra{anja glede upravljanja in urejanja

lokalnih gospodarskih javnih slu‘b in daje mnenje k izbiri
koncesionarja,

– na zahtevo sveta daje mnenje glede vpra{anj s podro~ja
gospodarstva in finance iz pristojnosti ob~ine,

– spremlja izvajanje gospodarskih javnih slu‘b,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti ob~inski

svet.
Odbor sestavlja 9 ~lanov, ki jih imenuje ob~inski svet.

9. ~len
Odbor za varstvo okolja in urbanizem opravlja nasled-

nje naloge:
– obravnava prostorske plane ob~ine
– pripravlja politiko prostorskega razvoja ob~ine in

spremlja njeno izvr{evanje,
– daje soglasje k manj{im odmikom od sprejetih pro-

storskih planskih aktov v zvezi s posameznim posegom v
prostor lokalnega pomena,

– obravnava vpra{anja ureditve mestnega prometa,
– obravnava druga vpra{anja s podro~ja urbanizma,
– obravnava problematiko v zvezi z varstvom okolja v

ob~ini,
– opravlja druge naloge za katere ga pooblasti ob~inski

svet.
Odbor sestavlja 5 ~lanov, ki jih imenuje ob~inski svet.

10. ~len
Odbor za dru‘bene zadeve opravlja naslednje naloge:
– obravnava vpra{anja v zvezi z izobra‘evanjem, kul-

turo, informacijsko dokumentacijsko dejavnostjo in {portom
ter rekreacijo,

– daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih
zavodov, ki opravljajo dru‘bene javne slu‘be lokalnega po-
mena,

– oblikuje socialno politiko ob~ine in jo predlaga svetu
v sprejem,

– skrbi za smotrno uporabo in pove~anje najemnega
socialnega sklada stanovanj v ob~ini,

– opravlja druge zadeve s podro~ja dru‘benih slu‘b in
sociale,

– opravlja druge naloge za katere ga pooblasti ob~inski
svet.

Odbor sestavlja 7 ~lanov, ki jih imenuje ob~inski svet.
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11. ~len
Odbor za kmetijstvo opravlja naslednje naloge:
– spremlja stanje na podro~ju kmetijstva,
– usmerja pospe{evanje kmetijske proizvodnje in daje

mnenje k porabi sredstev za tovrstne namene,
– sodeluje pri pripravi kmetijskega dela prostorskih

planov ob~ine in prostorskih izvedbenih aktov za posege v
kmetijski prostor,

– opravlja druge naloge za katere ga pooblasti ob~inski
svet.

Odbor sestavlja 9 ~lanov, ki jih imenuje ob~inski svet.

12. ~len
Odbor za razvoj malega gospodarstva opravlja nasled-

nje naloge:
– spremlja stanje na podro~ju malega gospodarstva,
– skrbi za izgradnjo podjetni{ke infrastrukture z:
· spodbujanjem ustvarjalnosti, pospe{evanjem, prever-

janjem novih in obstoje~ih idej med obstoje~imi in potencial-
nimi podjetniki,

· izborom podjetnikov z najbolj kvalitetnimi idejami in
pomo~ pri uresni~evanju njihovih idej,

· izgradnjo prostorsko informacijskega sistema,
· organiziranjem oddaje neizkori{~enih poslovnih in pro-

izvodnih prostorov,
· zagotavljanjem dostopa do mednarodno informacijskih

baz novim in obstoje~im podjetnikom,
· dav~nim in poslovnim svetovanjem,
· s promocijo podjetni{tva,
· s povezovanjem z raznimi ministrstvi,
– predlaga ukrepe ob~inskim organom za spodbujanje

malega gospodarstva,
– usmerja porabo sredstev za spodbujanje razvoja male-

ga gospodarstva,
– daje mnenja k posameznim projektom za podro~je

malgega gospodarstva za katere se to mnenje zahteva,
– opravlja druge naloge za katere ga pooblasti ob~inski

svet.
Odbor sestavlja 5 ~lanov, ki jih imenuje ob~inski svet.

13. ~len
Odbore iz 8., 9., 10., 11. in 12. ~lena tega statuta vodi

predsednik, ki ga izmed svojih ~lanov imenuje odbor na prvi
seji. K izvolitvi predsednika da soglasje ob~inski svet.

Delo tega odbora ureja poslovnik sveta. Do sprejema
poslovnika sveta se za delo odbora smiselno uporabljajo
dolo~be za~asnega poslovnika sveta.

Odbor je konstituiran, ko je izvoljen njegov predsednik.

14. ~len
Ob~inski urad je organ ob~ine, ki opravlja njene up-

ravne naloge.
Organizacijo in delovno podro~je ob~inskega urada in

organov v njegovi sestavi ureja za~asni akt o organizaciji
ob~inske uprave, ki ga na predlog ‘upana sprejme svet.

Akt iz prej{njega odstavka ureja tudi notranjo organiza-
cijo ter polo‘aj zaposlenih v upravi, v skladu z zakonom.

Ob~insko upravo vodi ‘upan. Za neposredno izvajanje
nalog uprave skrbi tajnik, ki ga na predlog ‘upana imenuje
ob~inski svet. Tajnik odgovarja za svoje delo ‘upanu.

Organ v sestavi ob~inske uprave vodi predstojnik, ki ga
imenuje ‘upan. Predstojnik odgovarja za delo organa v se-
stavi ‘upanu in tajniku ob~ine.

15. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo zaposleni v

upravi, ki jih imenuje oziroma zaposli ‘upan v skladu z
na~rtom delovnih mest ob~inske uprave.

Na~rt delovnih mest ob~inske uprave sprejme ob~inski
svet na predlog ‘upana.

16. ~len
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti

odlo~a tajnik ob~ine, razen glede upravnih stvari iz delovnega
podro~ja organa v sestavi. V teh stvareh na prvi stopnji odlo~a
predstojnik organa v sestavi.

Tajnik oziroma predstojnik organa v sestavi lahko za
odlo~anje pooblastita zaposlenega v upravi oziroma organu v
sestavi uprave, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za
vodenje upravnega postopka in odlo~anje.

V upravnih stvareh na prvi stopnji iz prene{ene pristoj-
nosti odlo~a ‘upan, ki lahko za odlo~anje pooblasti zaposle-
nega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za
vodenje upravnega postopka in odlo~anje.

V upravnih stvareh na drugi stopnji iz izvirne pristoj-
nosti odlo~a ‘upan.

^e ‘upan ne izpolnjuje zakonskih pogojev za vodenje
upravnega postopka, opravlja dejanja v postopku do izdaje
odlo~be zaposleni v upravi, ki izpolnjuje te pogoje.

17. ~len
O izlo~itvi zaposlenih v upravi in tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet, ki v tem primeru

tudi odlo~a v tisti upravni stvari.

18. ~len
Splo{ni akti, ki jih sprejema ob~inski svet, so statut,

odloki, pravilniki in odredbe.
Do sprejetja ustreznih pravnih predpisov se v ob~ini

Ormo‘ smiselno uporabljajo vsi tisti ob~inski predpisi, ki so
bili v veljavi ob uveljavitvi tega sklepa, kolikor ne nasprotu-
jejo dolo~bam zakona o lokalni samoupravi, zakona o finan-
ciranju ob~in in drugim predpisom na obmo~ju Republike
Slovenije.

Soglasja k cenam komunalnih storitev, ki jih je sprejel
izvr{ni svet ostanejo v veljavi.

Z dnem veljave tega sklepa prenehajo veljati statut
ob~ine Ormo‘ (Uradni vestnik ob~in Ormo‘ in Ptuj, {t. 25/85),
odlok o ob~inskih upravnih organih in strokovni slu‘bi (Urad-
ni vestnik ob~in Ormo‘ in Ptuj, {t. 5/91, 20/91, 9/91 in 11/92)
in pravilniki o notranji organizaciji in sistemizaciji upravnih
organov ob~ine Ormo‘.

19. ~len
Do sprejema statuta ob~ine delujejo dosedanje krajevne

skupnosti na obmo~jih in s pristojnostmi, dolo~enimi s statu-
tom prej{nje ob~ine Ormo‘.

Mandat organov teh krajevnih skupnosti se podalj{a do
sprejema statuta ob~ine.

20. ~len
Ta sklep je sprejet, ko ga z dvotretjinsko ve~ino vseh

~lanov sprejme svet ob~ine in za~ne veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Ta sklep velja do sprejema statuta ob~ine, vendar na-
jve~ tri mesece.

[t. 013-1/95
Ormo‘, dne 16. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta Ormo‘

Alojz Sok l. r.
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579.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 57/94) in za~asnega statutarnega skle-
pa ob~ine Ormo‘ je Ob~inski svet Ormo‘ na 1. seji dne
16. 1. 1995 sprejel

A K T
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave

1. ~len
S tem za~asnim aktom se dolo~a organiziranost ob~inske

uprave, njene pristojnosti in delovna podro~ja.

2. ~len
Ob~insko upravo sestavljajo urad ‘upana, ob~inski urad

in tajni{tvo.

3. ~len
V okviru ob~inskega urada se ustanovijo naslednji orga-

ni:
1. Oddelek za okolje in prostor
2. Oddelek za gospodarstvo in razvoj
3. Oddelek za dru‘bene dejavnosti in finance

4. ~len
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge, ki se

nana{ajo na:
1. upravne naloge s podro~ja urejanje prostora in urba-

nizma ter vodnega gospodarstva
2. upravne in druge naloge s podro~ja varstva okolja
3. prostorsko planiranje
4. organiziranje priprav prostorsko izvedbenih aktov in

skrb za njihovo sprejemanje ter dajanje pojasnil k predlaga-
nim strokovnim re{itvam

5. sodelovanje pri izdelavi ter spremljanje izvajanja spre-
jete prostorske ureditvene dokumentacije

6. opravila v zvezi z upravljanjem ob~inskega pre-
mo‘enja

7. skrb za gradnjo stanovanj in skrb za pove~anje na-
jemnega socialnega sklada stanovanj

8. skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja

9. vodenje strokovnih opravil s podro~ja stanovanjske-
ga gospodarstva

10. opravljanje strokovno-tehni~nih opravil za potrebe
organov ob~ine

11. priprava poro~il in informacij za obravnavo v or-
ganih ob~ine.

5. ~len
Oddelek za gospodarstvo in razvoj opravlja naloge, ki

se nana{ajo na:
1. pripravo razvojnih programov
2. spremljanje izvajanja sprejetih razvojnih programov

in predlaganje ukrepov
3. svetovanje za podro~je podjetni{tva
4. pospe{evanje turizma, kmetijstva in podjetni{tva
5. sprejemanje cen iz ob~inske pristojnosti
6. pripravo projektov za razvojno {ibke (demografsko

ogro‘ena obmo~ja)
7. izvajanje programov javnih del
8. vodenje investicij
9. strokovne naloge na podro~ju razvoja javnih slu‘b
10. strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi

z na~rtovanjem, vzdr‘evanjem in izgradnjo objektov in na-
prav, potrebnih za izvajanje javnih slu‘b

11. strokovni nadzor nad izvajalci javnih slu‘b
12. strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi

z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesioniranje javnih
slu‘b

13. naloge v zvezi z izgradnjo informacijske baze za
potrebe javnih slu‘b

14. strokovne tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi
s financiranjem javnih slu‘b

15. administrativna opravila za svet uporabnikov
16. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekolo{kih taks,

prispevkov in nadomestil
17. opravljanje strokovnih nalog s podro~ja sklada stavb-

nih zemlji{~ in stanovanjskega sklada
18. opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog v

zvezi z delovanjem krajevnih skupnosti v ob~ini
19. gradnjo, vzdr‘evanje in urejanje lokalnih javnih cest,

javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih povr{in
20. urejanje in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih

komunalnih objektov
21. organiziranje opravljanja pokopali{ke in pogrebne

slu‘be
22. opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami
23. organiziranje komunalno-redarske slu‘be in skrbi

za red v ob~ini
24. urejanje javnih parkiri{~
25. oskrbo naselij s plinom in toplotno energijo
26. izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del

pri agro in hidro operacijah
27. izvajanje vzdr‘evalnih del na objektih in napravah

izvedenih melioracijskih sistemov
28. upravljanje z deponijo gramoza
29. skrb za po‘arno varnost in organiziranje re{evalne

pomo~i
30. organiziranje pomo~i in re{evanja za primere ele-

mentarnih in drugih nesre~
31. spremljanje nevarnosti, obve{~anje in alarmiranje

prebivalstva o prete~ih nevarnostih
32. organiziranje in vzdr‘evanje sredstev za alarmiranje

v skladu z enotnim sistemom alarmiranja
33. zagotavljanje zvez za potrebe za{~ite, re{evanja in

pomo~i v skladu z enotnim sistemom zvez
34. na~rtovanje in izvajanje za{~itnih ukrepov
35. izdelavo ocen ogro‘enosti ter na~rtov za{~ite in

re{evanja
36. organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vza-

jemne za{~ite
37. organiziranje in opremljanje organov enot in slu‘b

civilne za{~ite ter drugih sil za za{~ito, re{evanje in pomo~ v
ob~ini

38. zagotavljanje nujnih sredstev za za~asno nastanitev
v primeru naravnih in drugih nesre~

39. izvajanje programov usposabljanja ob~inskega po-
mena

40. organiziranje in vodenje za{~ite, re{evanja in pomo~i
na obmo~ju ob~ine

41. usklajevanje na~rtov in drugih priprav za za{~ito,
re{evanje in pomo~ s sosednjimi ob~inami

42. odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~
43. opravljanje strokovno-tehni~nih opravil za potrebe

organov ob~ine
44. pripravo poro~il in informacij za obravnavo v or-

ganih ob~ine.
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6. ~len
Oddelek za dru‘bene dejavnosti in finance opravlja na-

loge, ki se nana{ajo na:
1. pospe{evanje slu‘be socialnega skrbstva, pred{ol-

skega varstva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, socialno
ogro‘enih, invalidov in ostarelih

2. pospe{evanje vzgojno izobra‘evalne, dru{tvene in
kulturne dejavnosti na svojem obmo~ju

3. pospe{evanje razvoja {porta in rekreacije
4. zagotavljanje javne zdravstvene slu‘be na primarni

ravni
5. zagotavljanje mre‘e javne slu‘be za osebno pomo~

ter za pomo~ dru‘ini na domu
6. opravljanje finan~nih, knjigovodskih in drugih stro-

kovnih opravil za prora~un
7. opravljnje finan~nih, strokovnih opravil v zvezi s

sredstvi za delo ob~inske uprave
8. uresni~evanje ustanoviteljskih pravic nad ob~inskimi

javnimi zavodi
9. opravljanje ra~unovodskih storitev za krajevne skup-

nosti
10. opravljanje strokovno-tehni~nih opravil za potrebe

organov ob~ine
11. priprava poro~il in informacij za obravnavo v or-

ganih ob~ine.

7. ~len
Za opravljanje strokovnih, organizacijsko-administra-

tivnih in tehni~nih nalog ter opravil skupnega pomena za
nemoteno delo ob~inskih organov se ustanovi tajni{tvo, ki
opravlja naloge, ki se nana{ajo na:

1. opravljanje organizacijskih, tehni~nih in administra-
tivnih nalog za ob~inske organe

2. opravljanje tehni~no-organizacijskih nalog za volitve,
3. poslovanje s spisi, vodenje evidenc vseh upravnih

zadev
4. postopki v zvezi z najdenimi stvarmi
5. izven sodno poravnavo sporov
6. evidenco sprejetih predpisov in drugih splo{nih aktov
7. naloge s podro~ja splo{nih upravnih zadev ter naloge,

ki ne spadajo v delovno podro~je drugih upravnih organov
8. sprejemanje in odpravljanje po{te
9. opravljanje drugih pomo‘nih nalog za nemoteno funk-

cioniranje ob~inske uprave.

8. ~len
Akt za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

[t. 021-1/95
Ormo‘, dne 16. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta Ormo‘

Alojz Sok l. r.

RIBNICA

580.

Na podlagi drugega odstavka 105. ~lena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, {t. 7/94 in 33/94) Ob~inska
volilna komisija Ribnica

r a z p i s u j e
nadomestne volitve ‘upana Ob~ine Ribnica

1. Nadomestne volitve ‘upana bodo v nedeljo, 23. aprila
1995.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim za~no te~i roki za
volilna opravila, se {teje 21. februar 1995.

3. Volitve vodi in izvaja Ob~inska volilna komisija
Ribnica.

[t. 01-OVK-008-1-94
Ribnica, dne 15. februarja 1995.

Predsednik
Ob~inske volilne komisije

Ribnica
Bla‘ Volf l. r.

VRHNIKA

581.

Na podlagi 39. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86)
je Skup{~ina ob~ine Vrhnika na 32. seji dne 24. 11. 1994
sprejela

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 –

Dragomer

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko

celoto L3 Dragomer, ki jih je izdelal Primis Vrhnika pod {t.
proj. 15/93 v mesecu maju 1994.

2. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z dolgo-

ro~nim in dru‘benim planom ob~ine Vrhnika in vsebujejo:
a) Grafi~ni del:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem obmo-

~ju iz prostorskih sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega
dru‘benega plana ob~ine na topografskem na~rtu M 1 : 5000,

– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na ka-
tastrskem na~rtu M 1 : 5000 in M 1 : 2500

– zazidalne skice posameznih morfolo{kih enot v M
1 : 1000

b) Tekstualni del:
– obrazlo‘itev meril in pogojev za posege v prostor s

soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti,
– besedilo odloka.

3. ~len
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto L3 –

Dragomer dolo~ajo merila in pogoje za posege v prostor na
obmo~jih urejanja, za katera ni predvidena izdelava prostor-
skih izvedbenih na~rtov:

L3S/1
L3S/2
L3S/3 – Dragomer Vas
L3S/4 – Dragomer Laze in Staje
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L3S/6 – Dragomer dolina
L3S/8 – Lukovica
L3S/9 – Dragomer dolina
L3R/2
L3R/3 – Pokopali{~e
L3O/1
L3I/1 – [ola
L3T/1
L3K/1
L3G/1
in za obmo~ja urejanja, za katera je predvidena izdelava

prostorskih izvedbenih na~rtov v naslednjih planskih obdob-
jih:

L3R/1 – (Ureditveni na~rt)
L3S/5 – Dragomer Staje (zazidalni na~rt)
L3S/7 – Lukovica (zazidalni na~rt)
L3P/1 – Ureditveni na~rt.

4. ~len
Meja obmo~ja planske celote L3 poteka po mejah ali

delu mejnih parcel v k.o. Log:
– Za~etek meje je to~ka na ju‘ni meji parcele 2044

(avtocesta) oddaljena 15 m od SZ meje parcele 1361/1, od
koder se nadaljuje proti SZ po mejah ali delu Z mejnih
parcel: preseka 2044 (avtocesta), se nadaljuje po mejah par-
cel 595/1, preseka 2033/1 (cesta), se nadaljuje po mejah
parcel 1367/2, 1367/1, 1367/6, 596/11, 596/1, preseka 2022/1
(pot), se nadaljuje po mejah parcel 1263/3, 1263/7, 944/1,
939, 945, 949, preseka 2021 (pot), se nadaljuje po mejah
parcel: 1008, 1006, 953/1, preseka parcelo 955 in 2018 (pot),
se nadaljuje po mejah parcel 997/1, 959, 958/2, 956, 1223/2,
1223/1 in 1219. Od te parcele se meja nadaljuje proti SV po
mejah ali delu S mejnih parcel: 1218, 1215, 1214, 1212,
1211, 1206, 1204, 1202, 1201, 1196, 1195, 2015 (pot), 1187,
1175, 1176, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170 in 115. Od te
parcele se meja nadaljuje proti J po mejah ali delu V mejnih
parcel: 114, 113, 112, 111/1, 111/2, 110, 109/5, 2011 (pot),
jo preseka in se nadaljuje po mejah parcel 109/15, 109/16,
109/19, 109/20, 11, 17/1, preseka 2033/1, se nadaljuje po
mejah parcel 17/2, 17/4, 17/3 in preseka avtocesto s parcelo
{t. 2044. Od se~i{~a se meja nadaljuje proti JZ in J meji
avtoceste v za~eto to~ko opisa te meje.

Meja planske celote, posameznih obmo~ij urejanja in
morfolo{kih enot je ponazorjena v grafi~nem delu prostor-
skih ureditvenih pogojev v podrobnem katastrskem na~rtu v
M 1 : 5000 in v M 1 : 2500.

II. SPLO[NA MERILA IN POGOJI

5. ~len
Splo{na merila in pogoji, ki so dolo~ena od 3. do 30.

~lena odloka o splo{nih merilih in pogojih za ob~ino Vrhni-
ka, ki so ga sprejeli zbori ob~inske skup{~ine na 32. seji, dne
24. 11. 1994, veljajo za vsa obmo~ja urejanja v planski celoti
L3, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka
druga~e dolo~eno.

Posebna merila in pogoji veljajo za naslednja obmo~ja
urejanja:

a) Obmo~je urejanja L3S/1
– glede vrste posegov v prostor, glede varovanja na-

ravne in kulturne dedi{~ine in glede energetskega urejanja v
morfolo{ki enoti 2B/3

b) Obmo~je urejanja L3S/2
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v mor-

folo{ki enoti 2A/6
c) Obmo~je urejanja L3S/3

– glede vrste posegov v prostor in glede oblikovanja
novogradenj in drugih posegov v prostor v morfolo{ki enoti
2D/1 in 2D/2

– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v mor-
folo{kih enotah 2A/5, 2D/1 in 2D/2

d) Obmo~je urejanja L3S/4
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2B/4, 2A/5, 2A/3, 2A/4 in 2A/6
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v mor-

folo{kih enotah 2A/1, 2A/3, 2A/4, 2A/5, 2B/4
e) Obmo~je urejanja L3S/5
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti 1,2B/1
f) Obmo~je urejanja L3S/6
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja na-

ravne in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 2B/1
g) Obmo~je urejanja L3S/7
– glede vrste posegov v prostor, glede varovanja na-

ravne in kulturne dedi{~ine ter glede energetskega urejanja v
morfolo{ki enoti 2B/2

h) Obmo~je urejanja L3S/8
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine ter

glede energetskega urejanja v morfolo{kih enotah 2A/1 in
2A/2

i) Obmo~je urejanja L3S/9
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor ter glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v
morfolo{ki enoti 2A/3

j) Obmo~je urejanja L3R/1
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja na-

ravne in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 8/2
k) Obmo~je urejanja L3R/2
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v mor-

folo{ki enoti 8/1
l) Obmo~je urejanja L3R/3
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v mor-

folo{ki enoti 9/1
m) Obmo~je urejanja L3O/1
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja na-

ravne in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 4A/2
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor in glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v
morfolo{ki enoti 4A/1

n) Obmo~je urejanja L3P/1
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja na-

ravne in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 6E/1
o) Obmo~je urejanja L3I/1
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja na-

ravne in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 5A/1
p) Obmo~je urejanja L3T/1, L3K/1 in L3G/1
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

6. ~len
V obmo~ju urejanja L3S/1, morfolo{ka enota 2B/3, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– za obmo~je je predvidena izdelava lokacijskih smer-

nic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni mo‘-
na. K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasja zakon-
sko dolo~eni soglasodajalci.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

naravno dedi{~ino VRN C in za arheolo{ko dedi{~ino VRA 3
c) Energetsko urejanje
– v lokacijskih smernicah je potrebno predvideti nizko-

napetostni razvod z zemeljskim kablom.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE [t. 10 – 18. II. 1995Stran 990

7. ~len
V obmo~ju urejanja L3S/2 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2A/6:
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

arheolo{ko dedi{~ino VRA 3.

8. ~len
V obmo~ju urejanja L3S/3 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2D/1 in 2D/2
– v obmo~ju starega va{kega jedra je novogradnja mo‘-

na le kot zapolnitev vrzeli, pri tem pa se ne sme poru{iti
obstoje~a morfologija naselja. Ru{enje objektov, ki tvorijo
zna~ilno va{ko urbano strukturo vasi ni dovoljeno.

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2D/1 in 2D/2
– oblikovanje objektov v va{kem jedru mora slediti

vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti obmo~ja
c) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2D/1:
– v obmo~ju upo{tevamo varstveni re‘im za naravno

dedi{~ino VRN C
* morfolo{ka enota 2A/5, 2D/1 n 2D/2
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

arheolo{ko dedi{~ino VRA 3.

9. ~len
V obmo~ju urejanja L3S/4 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2B/4
– vrstna stanovanjska zazidava, naklon stre{in je 30/60

stopinj, salonit rde~e barve, mo‘na menjava za ope~no kriti-
no

* morfolo{ka enota 2A/5 in 2A/3
– pri ponovni parcelaciji naj se upo{teva skica prilo‘ena

k obrazlo‘itvi meril in pogojev
* morfolo{ka enota 2A/4
– ponovno je potrebno pretehtati upravi~enost gradnje

na izredno izpostavljeni lokaciji parcel {t. 189 in 188/1.
Gradnja je mo‘na le ob soglasju spomeni{ke slu‘be in ne sme
presegati gabarita P+M. Imeti mora naklon 38 stopinj in
ope~no kritino.

* morfolo{ka enota 2A/6
– dovoljena je gradnja individualnega objekta
b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ke enote 2A/4, 2B/4 in 2A/1, 2A/3
– v obmo~jih moramo upo{tevati varstveni re‘im za

arheolo{ko dedi{~ino VRA 3
* morfolo{ka enota 2A/4:
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

arheolo{ko dedi{~ino VRA 2 in varstveni re‘im za umet-
nostnozgodovinsko dedi{~ino VRU 2 in VRN A za naravno
dedi{~ino

* morfolo{ka enota 2A/5
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

arheolo{ko dedi{~ino VRA 2 in VRA 3 ter VRN A (varstveni
re‘im za naravno dedi{~ino).

10. ~len
V obmo~ju urejanja L3S/5 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 1,2B/1:

– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta so do-
voljena samo nujna vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s
komunalnim urejanjem ter posegi, za katera ni potrebno pri-
dobiti lokacijskega dovoljenja.

11. ~len
V obmo~ju urejanja L3S/6, morfolo{ka enota 2B/1, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– za obmo~je je predvidena izdelava lokacijskih smer-

nic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni mo‘-
na. K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasja zakon-
sko dolo~eni soglasodajalci.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

naravno dedi{~ino VRN A in za arheolo{ko dedi{~ino VR 3.

12. ~len
V obmo~ju urejanja L3S/7, morfolo{ka enota 2B/2, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta so do-

voljena samo nujna vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s
komunalnim urejanjem ter posegi, za katera ni potrebno pri-
dobiti lokacijskega dovoljenja.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

varovanje naravne dedi{~ine VRN A in varstvena re‘ima za
varovanje arheolo{ke dedi{~ine VRA 3 in VRA 2

c) Energetsko urejanje
– pri izdelavi prostorskih izvedbenih na~rtov je po-

trebno predvideti lokacijo za novo transformatorsko postajo s
priklju~nim 20 KV ter nizkonapetostnim razvodnim omre‘-
jem.

13. ~len
V obmo~ju urejanja L3S/8 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2A/1:
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

naravno dedi{~ino VRN A in varstveni re‘im za arheolo{ko
dedi{~ino VRA 3 in VRA 2

* morfolo{ka enota 2A/2:
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstvena re‘ima za

arheolo{ko dedi{~ino VRA 3 in VRA 2
b) Energetsko urejanje
– pri izdelavi prostorskih izvedbenih na~rtov je po-

trebno predvideti lokacijo za novo transformatorsko postajo s
priklju~nim 20 KV ter nizkonapetostnim razvodnim omre‘-
jem.

14. ~len
V obmo~ju urejanja L3S/9, morfolo{ka enota 2A/3,

veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– individualni stanovanjski objekti, vmes so gospo-

darski objekti, naklon stre{in je 20–30 stopinj. Pomo‘ni ob-
jekti so lahko zasnovani tudi izven osnovnega gabarita ob-
jekta.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

varovanje naravne dedi{~ine VRN A in varstveni re‘im za
arheolo{ko dedi{~ino VRA 3 in VRA 2.

15. ~len
V obmo~ju urejanja L3R/1, morfolo{ka enota 8/2, velja-

jo naslednja posebna merila in pogoji:
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a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta so do-

voljena samo nujna vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s
komunalnim urejanjem ter posegi, za katera ni potrebno pri-
dobiti lokacijskega dovoljenja. Novogradnje praviloma niso
dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, ~e tako oceni stro-
kovna urbanisti~na presoja, pod pogojem, da poseg ne bo
oviral kasnej{e izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega
na~rta.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

varovanje arheolo{ke dedi{~ine VRA 3.

16. ~len
V obmo~ju urejanja L3R/2, morfolo{ka enota 8/1, velja-

jo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju moramo upo{tevati VRA 3 za arheolo{ko

dedi{~ino.

17. ~len
V obmo~ju urejanja L3R/3, morfolo{ka enota 9/1, velja-

jo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju urejanja moramo upo{tevati VRA 3 in

VRA 2 za arheolo{ko dedi{~ino in VRU 1 za umetnostno-
zgodovinsko dedi{~ino.

18. ~len
V obmo~ju urejanja L3O/1 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 4A/2:
– v obmo~ju prevladuje stanovanjska gradnja. Zaradi

predvidene postaje ‘elezni{kega prometa stanovanjske novo-
gradnje niso dovoljene. Dovoljene so samo adaptacije, re-
konstrukcije in vzdr‘evalna dela pod pogoji, ki so opisani v
skupnih dolo~ilih.

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 4A/1:
– velikosti objektov so odvisne od dejavnosti, kateri je

objekt namenjen, zasnova novih objektov naj zagotovi javen
zna~aj pritli~ja

c) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 4A/1:
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

varovanje arheolo{ke dedi{~ine VRA 3
* morfolo{ka enota 4A/2:
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

varovanje arheolo{ke dedi{~ine VR 3 in VR 3’.

19. ~len
V obmo~ju urejanja L3P/1, morfolo{ka enota 6E/1, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta so do-

voljena samo nujna vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s
komunalnim urejanjem ter posegi, za katera ni potrebno pri-
dobiti lokacijskega dovoljenja. Novogradnje praviloma niso
dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, ~e tako oceni stro-
kovna urbanisti~na presoja, pod pogojem, da poseg ne bo
oviral kasnej{e izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega
na~rta.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju moramo upo{tevati varstveni re‘im za

naravno dedi{~ino VRN C in varstveni re‘im za arheolo{ko
dedi{~ino VRA 3.

20. ~len
V obmo~ju urejanja L3I/3, morfolo{ka enota 5A/1, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– dovoljena je gradnja objektov namenjena {olski de-

javnosti ter vzdr‘evalna dela, adaptacije in rekonstrukcije
obstoje~ih objektov. Novogradnja stanovanjskih objektov ni
dovoljena. Dovoljene so nadzidave, dozidave in novogradnje
objektov za potrebe {ole, kolikor se teh potreb ne da zado-
voljiti v okviru obstoje~ega objekta.

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– oblikovanje se prilagaja dejavnosti skladno z obsto-

je~o zazidavo v kritini, naklonu stre{in in ~lenitvi fasadnih
elementov. Sprememba kritine in naklona stre{in je mo‘na,
vendar samo isto~asno na celotnem objektu. Priporo~amo
temno barvo nove kritine.

c) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju urejanja moramo upo{tevati VRA 3 za

arheolo{ko dedi{~ino.

21. ~len
V obmo~ju urejanja L3T/1 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju urejanja moramo upo{tevati VR 3' za

arheolo{ko dedi{~ino.

22. ~len
V obmo~ju urejanja L3K/1 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju urejanja moramo upo{tevati varstvene re-

‘ime VRN C in VRN A za naravno dedi{~ino, varstvene
re‘ime VRA 3 in VRA 3’ za arheolo{ko dedi{~ino ter var-
stveni re‘im VRU 2 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino.

23. ~len
V obmo~ju urejanja L3G/1 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– v obmo~ju urejanja moramo upo{tevati varstvene re-

‘ime VRN C in VRN A za naravno dedi{~ino ter varstvene
re‘ime VRA 3, VRA 3’ in VRA 2 za arheolo{ko dedi{~ino.

IV. KON^NE DOLO^BE

24. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled ob-

~anom in ustanovam pri ob~inskem upravnem organu, pristoj-
nem za urejanje prostora in na sede‘u krajevne skupnosti.

25. ~len
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne in{pekcijske slu‘be.

26. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi Uradnem

listu RS.

[t. 3/6-350-03/86
Vrhnika, dne 24. novembra 1994.

Predsednik
Skup{~ine ob~ine Vrhnika

Vinko Tom{i~ l. r.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

582.

Na podlagi 5. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dolo~itvi najvi{jih cen p{eni~ne moke in kruha

1. ~len
S to uredbo se kot najvi{je cene dolo~ijo:
– drobnoprodajne cene vseh vrst p{eni~ne moke razen

namenskih p{eni~nih mok,
– cene p{eni~ne moke za nadaljno reprodukcijo,
– drobnoprodajne cene dnevnega p{eni~nega kruha.

2. ~len
Najvi{je drobnoprodajne cene iz 1. ~lena te uredbe, so

cene, dolo~ene v skladu z uredbo o dolo~itvi najvi{jih cen
p{eni~ne moke in kruha (Uradni list RS, {t. 65/94).

3. ~len
Ta uredba za~ne veljati 21. februarja 1995.

[t. 380-03/93-2/8-8
Ljubljana, dne 16. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

583.

Na podlagi 5. alinee 108. ~lena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o na~inu izdelave razdelitvene bilance in na~inu
ugotavljanja dele‘a ob~in v dru‘benem kapitalu

obstoje~ih veterinarskih zavodov

1. ~len
Ta uredba dolo~a:
– na~in izdelave razdelitvene bilance, s katero se razde-

lijo sredstva in obveznosti do virov sredstev, ki so v obstoje~ih
veterinarsko kmetijskih zavodih, na sredstva, ki so namenje-
na opravljanju veterinarske dejavnosti, in na sredstva, name-
njena opravljanju kmetijske dejavnosti;

– na~in izdelave razdelitvene bilance, s katero se razde-
lijo sredstva in obveznosti do virov sredstev, ki so v obstoje~ih
veterinarskih zavodih in v veterinarsko-kmetijskih zavodih,
med sredstva, ki so last Republike Slovenije in so namenjena
opravljanju dejavnosti Veterinarskega zavoda Slovenije, in
preostali dru‘beni kapital, ki po izlo~itvi teh sredstev ostane
v obstoje~em veterinarskem zavodu;

– na~in ugotavljanja dele‘ev ob~in v dru‘benem kapita-
lu v veterinarskih zavodih, ki ostane potem, ko se izlo~ijo sred-
stva in viri sredstev po 1. in 2. alinei tega ~lena,

ki jih morajo veterinarski zavodi v skladu s 147. in 149.
~lenom zakona o veterinarstvu prilo‘iti zahtevi za soglasje k
ocenitvi vrednosti dru‘benega kapitala, ki je lahko predmet

lastninjenja po 148. ~lenu zakona o veterinarstvu, Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedi-
lu: ministrstvo).

2. ~len
Zavod najprej izdela otvoritveno bilanco zavoda po ured-

bi o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Urad-
ni list RS, {t. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94 in 5/95;
v nadaljnjem besedilu: enotna metodologija). V tako izdelani
bilanci so vsa sredstva in viri sredstev zavoda ovrednoteni po
enotni metodologiji.

Na podlagi tako izdelane otvoritvene bilance zavoda, ki
predstavlja otvoritveno bilanco I, izdela zavod razdelitvene
bilance tako, da izlo~itve posameznih sredstev in virov sred-
stev prika‘e v obrazcih otvoritvene bilance, in sicer kot sledi:

– izlo~itve sredstev in obveznosti, ki se nana{ajo na kme-
tijski del zavoda, ~e opravlja veterinarski zavod tudi kmetijsko
dejavnost, prika‘e zavod v obrazcu razdelitvene bilance I;

– stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev (ot-
voritveno bilanco) za del veterinarskega zavoda, ki bo postal
last Republike Slovenije in so namenjena opravljanju de-
javnosti Veterinarskega zavoda Slovenije, prika‘e zavod v
obrazcu razdelitvena bilanca II, ki je hkrati tudi osnova za
izdelavo;

– otvoritvene bilance II za preostali dru‘beni kapital, ki
se po izlo~itvi dela sredstev in obveznosti kmetijskega dela
zavoda in dela zavoda, katerega sredstva so last Republike
Slovenije, lastnini v skladu s 147. in 148. ~lenom zakona o
veterinarstvu in je podlaga za dolo~itve dele‘a ob~ine.

Vse {tiri bilance (otvoritveno bilanco I in II ter razde-
litveno bilanco I in II) predajo zavodi ministrstvu v skladu s
147. ~lenom zakona o veterinarstvu na obrazcih 7,34, pred-
pisanih z enotno metodologijo. Navodila za izpolnjevanje pri-
lagojenih obrazcev pa so sestavni del te uredbe.

3. ~len
Skupaj s predlogom razdelitvene bilance oziroma v 2.

~lenu te uredbe navedenih bilanc preda zavod tudi izpolnjene:
– obrazec V-1, Seznam objektov in zemlji{~, ki je po 149.

~lenu zakona o veterinarstvu namenjen opravljanju kmetijske
dejavnosti;

– obrazec V-2, Seznam objektov in zemlji{~, ki je po 146.
~lenu zakona o veterinarstvu namenjen opravljanju dejavno-
sti Veterinarskega zavoda Slovenije in je last Republike Slo-
venije;

– obrazec V-3, Seznam opreme, ki je po 149. ~lenu za-
kona o veterinarstvu namenjena opravljanju kmetijske de-
javnosti:

– obrazec V-4, Seznam opreme, ki je po 146. ~lenu za-
kona o veterinarstvu namenjena opravljanju dejavnosti Vete-
rinarskega zavoda Slovenije in je last Republike Slovenije;

– obrazec V-5, Ugotovitev dele‘a ob~ine na podlagi vla-
ganj po 147. ~lenu zakona o veterinarstvu.

K obrazcu V-5 mora svoje mnenje k podatkom podati
tudi ob~ina ali ob~ine, ki so bile vlagatelji.

4. ~len
Navodila za izdelavo razdelitvene bilance iz 2. ~lena te

uredbe, skupaj z obrazci, v katerih so razdelki za vna{anje
podatkov, in navodila za izpolnjevanje teh obrazcev iz 3. ~lena
uredbe so sestavni del te uredbe in so objavljeni skupaj z njo.

5. ~len
V veterinarskih zavodih, ki so imeli v svoji sestavi

temeljne organizacije ali so se veterinarske postaje zdru‘ile v
enovit zavod, enovito podjetje ali drugo enovito organizaci-
jo, se ugotavljajo vlaganja v investicije iz prora~una ob~ine v
zadnjih 10 letih, ne glede na notranje statusne spremembe.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE[t. 10 – 18. II. 1995  Stran 993

V zavodih, ki so nastali z razdelitvijo ali izlo~itvijo
temeljne organizacije iz delovne organizacije iz 1. ~lena te
uredbe in nadaljujejo z opravljanjem veterinarske dejavnosti,
se za izra~un dele‘ev upo{tevajo vlaganja, pridobljena v ~asu
njihovega samostojnega delovanja in v ~asu skupnega delova-
nja. Pri dolo~anju vlaganj, pridobljenih v ~asu njihovega skup-
nega delovanja, se upo{teva na~elo pravnega nasledstva, in
sicer tako, da se razmejitev vlaganj izvr{i v enakem razmerju
kot je bila izvr{ena razdru‘itev sredstev.

6. ~len
Veterinarski zavodi morajo po pridobitvi soglasja mi-

nistrstva iz 1. ~lena te uredbe, dostaviti Agenciji Republike
Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje
otvoritveno bilanco I iz 2. ~lena te uredbe, in otvoritveno bi-
lanco II, izdelano v skladu z enotno metodologijo za tisti del
veterinarskega zavoda, ki je predmet lastninskega preobliko-
vanja v skladu z zakonom o veterinarstvu.

Veterinarski zavodi dostavijo Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo v okviru programa
lastninskega preoblikovanja soglasje ministrstva iz 1. ~lena
te uredbe in obe otvoritveni bilanci iz prej{njega odstavka,
skupaj s tistimi obrazci iz 3. ~lena te uredbe, ki se nana{ajo
na del veterinarskega zavoda, ki je predmet lastninskega pre-
oblikovanja po zakonu o veterinarstvu.

7. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 021-03/95-11/1-8
Ljubljana, dne 16. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

se prena{ajo v kmetijski del. Kolona 7 (oziroma 3) praviloma
ostane neizpolnjena.

Zavodi, ki nimajo kmetijskega dela, prav tako oddajo
obrazec razdelitvene bilance II, v katerem pa so dejansko
zneski v koloni 4, 5, 6 (oziroma 2) enaki zneskom iz kolon 1,
2, 3 (oziroma 1), kolone 7 (oziroma 3) in 8 (oziroma 4) pa so
nespremenjene.

Glavo tabele obrazca 7,34 zato zavod spremeni, in sicer
namesto:

– “Znesek iz bilance stanja na dan 31. 12. 1992” se
vpi{e “Znesek iz otvoritvene bilance I. na dan 1. 1. 1993”;

– “Znesek v otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993” pa se
dopolni z “po izlo~itvi kmetijskega dela”;

– “Sprememba vrednosti”; Sredstva in obveznosti –
kmetijski del”.

B) Navodila za izdelavo razdelitvene bilance II
Razdelitvena bilanca II se izdeluje za prikaz izlo~itev

sredstev in obveznosti, ki se nana{ajo na stanje sredstev in
obveznosti do virov sredstev za del veterinarskega zavoda, ki
so last Republike Slovenije in so namenjena opravljanju
dejavnosti Veterinarskega zavoda Slovenije.

Zavod na obrazec pregledno napi{e Razdelitvena bilan-
ca II – izlo~itev javnega veterinarskega dela.

Obrazec se izdeluje smiselno kot je navedeno za obrazec
razdelitvena bilanca I, s tem, da se zneski v koloni 1, 2, 3,
(oziroma 1) v tem obrazcu nana{ajo na sredstva in obvezno-
sti, ki se nana{ajo na veterinarski del in so prepisani iz
obrazca razdelitvena bilanca II, kolone 4, 5, 6, (oziroma 2).
Znesek sredstev in obveznosti, ki se izlo~a za javni del, je
razviden iz kolone 8 (oziroma 4).

Podatke za otvoritveno bilanco II za preostali dru‘beni
kapital, ki se po izlo~itvi dela sredstev in obveznosti kmetij-
skega dela zavoda in dela zavoda, katerega sredstva so last
republike, lastnini v skladu s 147. in 148. ~lenom zakona o
veterinarstvu in je podlaga kapitala, predstavljajo dejansko
zneski, navedeni v koloni 4, 5, 6, (oziroma 2) razdelitvene
bilance II.

Glavo tabele obrazca 7,34 zato zavod spremeni, in sicer
namesto:

– “Znesek iz otvoritvene bilance stanja na dan 31. 12.
1992” se vpi{e: “Znesek iz otvoritvene bilance na dan 1. 1.
1993 po izlo~itvi kmetijskega dela”;

– “Znesek v otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993” se
dopolni z “po izlo~itvi dela za Veterinarski zavod Slovenije”;

– “Sprememba vrednosti” se nadomesti z “Sredstva in
obveznosti – Veterinarski zavod Slovenije”.

C) Navodila za delitev posameznih sredstev in virov
sredstev, ki se nana{ajo na kmetijski del, del za Veterinarski
zavod Slovenije in del, ki je lahko predmet lastninskega
preoblikovanja podjetij.

Posamezne postavke sredstev in obveznosti do virov
sredstev otvoritvene bilance, ki se delijo na kmetijski, veteri-
narski zasebni in veterinarski javni del, se praviloma delijo
tako, kot predvideva 146. ~len zakona o veterinarstvu, in
sicer vsa sredstva in obveznosti do sredstev se prena{ajo na
kmetijski oziroma javni del glede na kriterij izklju~ne oziro-
ma prete‘ne namembnosti, in sicer:

PRILOGA: 1

I. NAVODILA ZA IZDELAVO RAZDELITVENIH
BILANC

Za izdelavo razdelitvenih bilanc se zaradi la‘je kontrole
uporablja obrazec 7,34, ki se v ta namen ustrezno prilagodi.

A) Navodila za izdelavo razdelitvene bilance I:
Razdelitvena bilanca I se izdeluje za prikaz izlo~itev

sredstev in obveznosti, ki se nana{ajo na kmetijski del zavo-
da, ~e opravlja veterinarski zavod tudi kmetijsko dejavnost.

Zavod na obrazec pregledno napi{e Razdelitvena bilan-
ca I – izlo~itev kmetijskega dela. Za namene razdelitvene
bilance I se podatki o obrazcu 7,34 v kolonah 1–3 (~e gre za
sredstva, oziroma 1, ~e gre za vire sredstev), vpi{ejo in tako
nana{ajo na podatke iz otvoritvene bilance I., kolone 4, 5, 6
(~e gre za sredstva, oziroma 2, 4, ~e gre za vire sredstev).

V koloni 4, 5, 6 (oziroma 2) razdelitvene bilance I,
prika‘e zavod vrednosti sredstev in obveznosti po izlo~itvi
kmetijskega dela. Kolona 8 (oziroma 4) otvoritvene bilance
II pa dejansko prikazuje vrednosti sredstev in obveznosti, ki
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AKTIVA

1.1. Nematerialne nalo‘be se delijo glede na namen, za
katerega so bile uporabljene. ̂ e namena ni mogo~e ugotovi-
ti, se jih deli glede na {tevilo zaposlenih, ki prehajajo v
posamezni del, na kar je treba ministrstvo v spremnem doku-
mentu k otvoritveni bilanci posebej opozoriti.

1.2. Materialne nalo‘be se delijo glede na namen, za
katerega so bile uporabljene v preteklosti, pri ~emer se upo-
rablja kriterij prete‘ne oziroma izklju~ne namembnosti.

1.3. Dolgoro~ne finan~ne nalo‘be se delijo glede na vire
(kriterij prete‘nega ali izklju~nega dela), iz katerih so bile
realizirane. ^e navedenih virov ni mogo~e opredeliti, se jih
deli glede na {tevilo zaposlenih, ki prehajajo v posamezni
del, na kar je treba ministrstvo v spremnem dokumentu k
otvoritveni bilanci posebej opozoriti.

2.1. Zaloge se delijo glede na to, na katero dejavnost se
nana{ajo, pri ~emer se uporablja kriterij prete‘ne ali izklju~ne
namembnosti.

2.2. Kratkoro~ne terjatve iz poslovanja se delijo glede
na to, na katero dejavnost se nana{ajo, pri ~emer se uporablja
kriterij prete‘ne ali izklju~ne namembnosti.

2.3. Kratkoro~ne terjatve iz poslovanja se delijo glede
na vire (kriterij prete‘nega ali izklju~nega dela), iz katerih so
bile realizirane. ̂ e navedenih virov ni mogo~e opredeliti, se
jih glede na {tevilo zaposlenih, ki prehajajo v posamezni del,
na kar je treba ministrstvo v spremnem dopisu k otvoritveni
bilanci posebej opozoriti.

2.4. Druge kratkoro~ne terjatve: kot 2.3.
2.5. Vrednostni papirji in denarna sredstva: kot 2.3.

3. Aktivne ~asovne razmejitve: kot 2.3.

7. Izven poslovna sredstva se delijo glede na vire po
kriteriju prete‘nega ali izklju~nega dela, iz katerih so bila
realizirana. ^e navedenih virov ni mogo~e opredeliti, se jih
deli glede na {tevilo zaposlenih, ki prehajajo v posamezni
del, na kar je treba ministrstvo v spremnem dokumentu k
otvoritveni bilanci posebej opozoriti.

PASIVA
3. Dolgoro~ne obveznosti se delijo glede na sredstva, za

katera so bila porabljena, upo{tevajo~ kriterij izklju~ne ali
prete‘ne dejavnosti. Tistemu delu, kateremu so bila dodelje-
na sredstva, na katera se nana{ajo obveznosti, se dodeli tudi
obveznosti.

4. Kratkoro~ne obveznosti: enako kot 3.

5. Pasivne ~asovne razmejitve: enako kot 3.
6. Izvenposlovna pasiva: enako kot 3.

II. Obrazec V-1;

Seznam objektov in zemlji{~, ki je po 149. ~lenu zakona
o veterinarstvu namenjen opravljanju kmetijske dejavnosti.

 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA V-1;

Zap. {t. – zaporedna {tevilka
Inv. {t. – inventarna {tevilka – {tevilka, ki je tudi v

inventuri
Vrsta sredstva – naziv objekta oziroma opreme poimen-

sko
Leto pridobitve – leto pridobitve sredstva, ne glede na

na~in pridobitve (z nakupom iz lastnih ali tujih virov sredstev
in brezpla~no odstopljena)

Nabavna vrednost – nabavna vrednost sredstva, tj. cena
sodelovanja v proizvodnem procesu, ki pomeni tudi amor-
tizacijsko osnovo (podatki iz otvoritvene bilance)

Odpisana vrednost – odpisana vrednost je del nabavne
vrednosti (amortizacijske osnove), ki je v obliki amortizacije
‘e pre{la med stro{ke (podatki iz otvoritvene bilance)

Sedanja vrednost – sedanja vrednost je razlika med
nabavno in odpisano vrednostjo sredstev (podatki iz knjigo-
vodstva)

SKUPAJ – stolpec 7 je SEDANJA VREDNOST OB-
JEKTOV OZIROMA OPREME TER DRUGIH SREDSTEV,
ki so po 147. in 149. ~lenu zakona o veterinarstvu namenjeni
kmetijski dejavnosti ali Veterinarskemu zavodu Slovenije.

III. Obrazec V-2;
Seznam objektov in zemlji{~, ki je po 146. ~lenu zakona

o veterinarstvu namenjen opravljanju dejavnosti Veterinar-
skega zavoda Slovenije in je last Republike Slovenije po
stanju na dan 1. 1. 1993.

Obrazec in navodila za izpolnjevanje enaka kot obrazec
V-1.

IV. Obrazec V-3;
Seznam opreme, ki je po 149. ~lenu zakona o veteri-

narstvu namenjena opravljanju kmetijske dejavnosti, po stan-
ju na dan 1. 1. 1993.

Obrazec in navodila za izpolnjevanje enaka kot za
obrazec V-1.

V. Obrazec V-4;
Seznam opreme, ki je po 146. ~lenu zakona o veteri-

narstvu namenjena opravljanju dejavnosti Veterinarskega za-
voda Slovenije in so last Republike Slovenije po stanju na
dan 1. 1. 1993.

Obrazec in navodila za izpolnjevanje enaka kot za
obrazec V-1.

VI. Obrazec V-5;
Ugotovitev dele‘a ob~ine na podlagi vlaganj po 147.

~lenu zakona o veterinarstvu po stanju na dan 1. 1. 1993.
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584.

Na podlagi 1. in 4. to~ke 5. ~lena v zvezi s 1. ~lenom
zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov
in ‘ivil (Uradni list RS, {t. 29/93) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o spremembi uredbe o dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih

proizvodov, za katere se ob uvozu pla~uje posebna
dajatev

1. ~len
V 1. ~lenu uredbe o dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih

proizvodov, za katere se ob uvozu pla~uje posebna dajatev
(Uradni list RS, {t. 45/93, 52/93, 54/93, 60/93, 6/94, 8/94,
14/94, 23/94, 30/94, 35/94, 53/94, 54/94, 63/94, 68/94, 78/
94) se v tarifni {tevilki 08.08 Jabolka, hru{ke in kutine, sve‘e,
~rta tarifna oznaka:

“0808.20 - Hru{ke in kutine 08 08 20003 21,10”

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 424-05/93-6/18-8
Ljubljana, dne 16. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

585.

Na podlagi 121. ~lena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, {t. 18/91-I in 21/94) izdaja minister za okolje in
prostor

O D R E D B O
o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti

stanovanja

1. ~len
Vrednost to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

dolo~ena skladno z rastjo vrednosti nem{ke marke po sred-
njem te~aju Banke Slovenije in je 140,29 SIT.

2. ~len
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o

dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja
(Uradni list RS, {t. 3/95).

3. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. februarja 1995.

Minister za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

Na podlagi 55. ~lena poslovnika Vlade Republike Slo-
venije (Uradni list RS, {t. 13/93) dajem

P O P R A V E K
uredbe o za~asni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Mad‘arsko v

letu 1995

V uredbi o za~asni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Mad‘arsko v letu
1995 (Uradni list RS, {t. 81/94):

– v drugi vrstici drugega odstavka 2. ~lena se za vejico
doda “ki je sestavni del te uredbe”.

– v peti vrstici drugega odstavka 2. ~lena se za besedo
Mad‘arsko doda “(Uradni list RS, {t. 49/94)”.

– v drugi vrstici tretjega odstavka 2. ~lena se za vejico
doda “ki je sestavni del te uredbe”.

– v peti vrstici tretjega odstavka 2. ~lena se za besedo
Mad‘arsko doda “(Uradni list RS, {t. 49/94)”.

– v prvi vrstici drugega odstavka 3. ~lena se besedi
“Kmetijski proizvodi” nadomestita z besedami “Uvoz kme-
tijskih proizvodov”.

– v drugi vrstici drugega odstavka 3. ~lena se besedi “se
uva`ajo” nadomestita z besedama “se opravlja”.

– v prvi vrstici prvega odstavka 4. ~lena se besedi “Pri
carinjenju” nadomestita z besedami “ V postopku carinjenja”.

– v peti vrstici prvega odstavka 4. ~lena se beseda
“poreklu” nadomesti z besedo “prometu”.

– v zadnji vrstici se za besedo “Mad`arsko” doda
“(Uradni list RS, {t. 49/94)”.

V PRILOGI:
– pri tarifni oznaki 520853 se {tevilka “16.8” nadomesti

s {tevilko “16.2”
– pri tarifni oznaki 590491 se {tevilka “16.6” nadomesti

s {tevilko “16.2”
– pri tarifni oznaki 590492 se {tevilka “16.6” nadomesti

s {tevilko “16.2”
– pri tarifni oznaki 600210 se {tevilka “16.5” nadomesti

s {tevilko “16.2”
– pri tarifni oznaki 8703233 se {tevilka “20.7” nado-

mesti s {tevilko “18.9”
V PRILOGI 2
– vpis pri tarifni oznaki “2601119 - - - nad 60% Fe

(`eleza)” se nadomesti z 2601112 - - - nad 42% do 60% Fe
(`eleza)” in se v stolpcu 3 {tevilka “2.01” nadomesti s {te-
vilko “6.70”

– pri tarifni oznaki 2601119 se za oklepajem bri{e {te-
vilka “2.01” in se vpi{e v stolpec 3

– pri tarifni oznaki 261002 se {tevilka “261002” na-
domesti s {tevilko “2610002”

– pri tarifni oznaki 270750 se v stolpec 3 vpi{e {tevilka
“5.36”

– pri tarifni oznaki 281910 se {tevilka “6.70” nadomesti
s {tevilko “8.71”

– pri tarifni oznaki 2907141 se za besedo “ksilenoli”
bri{e {tevilka “2.01” in se vpi{e v stolpec 3

– pri tarifni oznaki 2924109 se beseda “Etinamat” bri{e
in se za besedo “amidov” doda “drugo Etinamat”

– pri tarifni oznaki 510111 se za besedo “volna” bri{e
{tevilka “2.01” in se vpi{e v stolpec 3

– pri tarifni oznaki 510119 se za besedo “drugo” bri{e
{tevilka “2.01” in se vpi{e v stolpec 3

– pri tarifni oznaki 510121 se za besedo “volna” bri{e
{tevilka “2.01” in se vpi{e v stolpec 3

– pri tarifni oznaki 510129 se za besedo “druga” bri{e
{tevilka “2.01” in se vpi{e v stolpec 3

– pri tarifni oznaki 510130 se za besedo “Karbonizira-
na” bri{e {tevilka “2.01” in se vpi{e v stolpec 3
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– pri tarifni oznaki 560500 se {tevilka “5.35” nadomesti
s {tevilko “5.36”

– pri tarifni oznaki 660200 se v stolpec 3 vpi{e {tevilka
“10.72”

– pri tarifni oznaki 7210391 se za besedo “kvadratna”
bri{e beseda “no”.

[t. 300-08/93-8/8-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Na podlagi 55. ~lena poslovnika Vlade Republike Slo-
venije (Uradni list RS, {t. 13/93) dajem

P O P R A V E K
uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Slova{ko republiko v letu 1995

V uredbi o za~asni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Slova{ko republiko v letu 1995
(Uradni list RS, {t. 81/94):

– v peti vrstici prvega odstavka 4. ~lena se za besedo
“blaga” ~rtajo vejica in besedi “obrazec EUR.2”.

– v prvi vrstici drugega odstavka 4. ~lena se bri{eta
besedi “tega ~lena”.

– v sedmi vrstici drugega odstavka 4. ~lena se beseda
“poreklu” nadomesti z besedo “prometu”.

[t. 300-08/93-6/8-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Na podlagi 55. ~lena poslovnika Vlade Republike Slo-
venije (Uradni list RS, {t. 13/93) dajem

P O P R A V E K
uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in ^e{ko republiko v letu 1995

V uredbi o za~asni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in ^e{ko republiko v letu 1995
(Uradni list RS, {t. 81/94):

– v peti vrstici prvega odstavka 4. ~lena se za besedo
“blaga” ~rtajo vejica in besedi “obrazec EUR.2”.

– v PRILOGI 4 se v peti vrstici prvega odstavka 11.
~lena priloge 4 beseda “~e{~ini” nadomesti s “slova{~ini”.

[t. 300-08/93-4/8-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Na podlagi 55. ~lena poslovnika Vlade Republike Slo-
venije (Uradni list RS, {t. 13/93) dajem

P O P R A V E K
uredbe o pristojbinah na podro~ju veterinarstva

V uredbi o pristojbinah na podro~ju veterinarstva (Urad-
ni list RS, {t. 6/95) se v drugem odstavku 6. ~lena ~rta
besedilo ’in 6.’.

V 8. ~lenu se v alinei ’pra{i~i do 50 kg, ovce, koze’ ~rta
besedilo ’do 50 kg’.

[t. 427-03/95-2/1-8
Ljubljana, dne 9. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Popravek
V programu imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto

1995, objavljen Uradnem listu RS, {t. 2-224/95 se v poglavju
Seznam zdravnikov izvajalcev programa cepljenja za pred-
{olske in {olske otroke

besedilo spremeni tako, da glasi:
1. V ob~ini Center se za imenom
“Danijela Zabukovec, {olski dispanzer”
doda naslednje besedilo:
“Zdravstveni dom za {tudente Univerze v Ljubljani
Marija Murko-Bencik, {tudentski dispanzer
Terezija Oven, {tudentski dispanzer”
2. V ob~ini Zagorje se ~rta naslednje besedilo:
“Zdravstveni dom za {tudente Univerze v Ljubljani
Marija Murko-Bencik, {tudentski dispanzer
Terezija Oven, {tudentski dispanzer”.

prim. Dunja Pi{kur Kosma~, dr. med. l. r.
Dr‘avna sekretarka

Popravek
V sklepu o uvedbi depozita za finan~ne kredite in de-

pozite, najete pri tujih osebah, objavljenem v Uradnem listu
RS, {t. 8-540/95 z dne 10. II. 1995, se besedilo drugega
odstavka 1. to~ke pravilno glasi:

“Obveznost iz prvega odstavka te to~ke se nana{a na
posle, sklenjene za dobo do 5 let, razen za revolving kredite,
za katere velja obveznost ne glede na rok, za katerega je bila
sklenjena pogodba.”

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

Popravek
V sklepu o zneskih invalidnin za telesno okvaro, ob-

javljenem v Uradnem listu RS, {t. 5-397/95 z dne 27. I. 1995
se v II. to~ki datum veljavnosti novih zneskov pravilno glasi:
1. novembra 1994.

Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje

Slovenije
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VSEBINA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

583. Uredba o na~inu razdelitvene bilance in na~inu
ugotavljanja dele‘a ob~in v dru‘benem kapi-
talu obstoje~ih veterinarskih zavodov 992

584. Uredba o spremembi uredbe o dolo~itvi kme-
tijskih in ‘ivilskih proizvodov, za katere se ob
uvozu pla~uje posebna dajatev 997

582. Uredba o dolo~itvi najvi{jih cen p{eni~ne moke
in kruha 992

567. Sklep o postavitvi ~astnega konzula Republike
Slovenije v Alma-Ati 973

568. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije
v Alma-Ati 973

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI
IN ZAVODI

569. Odredba o prenehanju veljavnosti odredb o
obveznem atestiranju bomba‘a, volne in jute 973

570. Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovo-
ljenja in o obrtnem registru 974

571. Pravilnik ministrstva za kulturo o podeljeva-
nju {tipendij in drugih oblik pomo~i 980

572. Navodilo za izvajanje programov aktivne po-
litike zaposlovanja 982

573. Povpre~na letna stopnja davka in prispevkov,
ki se obra~unavajo in pla~ujejo od pla~ v Re-
publiki Sloveniji 982

585. Odredba o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugo-
tovitev vrednosti stanovanja 997

Popravek
V odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo

degradiranega prostora v ob~ini Sevnica (Uradni list RS, {t.
62-2163/94 z dne 7. X. 1994 se v 10. ~lenu doda odstavek, ki
se glasi:

“Poslovno stanovanjski objekt – okrep~evalnica, ostane
v taki obliki kot je zgrajen.”

Sekretarka
ob~inskega sveta
Lidija Bo‘i~ l. r.

Popravek
V odloku o ureditvenem na~rtu centra Vitanje, objav-

ljenem v Uradnem listu RS, {t. 28-1575/88, se v zadnji alinei
6. ~lena za besedo kritina, doda beseda “bobrovec”, zadnji
stavek se ~rta.

Doda se nova ~etrta alinea, ki glasi:
– “Namembnost: pritli~je: banka, poslovni prostori, sta-

novanja 1. in 2. eta`a ter mansarda: stanovanja.”

Ob~ina
Slovenske Konjice

Stran

574. Poro~ilo o rasti cen ‘ivljenjskih potreb{~in in
cen na drobno za obmo~je Republike Slovenije
za januar 1995 982

BANKA SLOVENIJE

575. Sklep o dopolnitvi in spremembi sklepa o po-
gojih in na~inu registracije kreditnih poslov s
tujino 982

576. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
na~inu izra~una kapitalske ustreznosti bank 
in hranilnic 983

DRUGI REPUBLI[KI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

577. Sklep o dopolnitvah statuta Odvetni{ke zbor-
nice Slovenije 984

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

578. Za~asni statutarni sklep ob~ine Ormo‘ 984
579. Akt o organizaciji in delovnem podro~ju ob-

~inske uprave (Ormo‘) 987
580. Razpis nadomestnih volitev ‘upana Ob~ine

Ribnica 988
581. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za

plansko celoto L3 – Dragomer (Vrhnika) 988

– Popravek uredbe o za~asni uporabi sporazuma
o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Mad‘arsko v letu 1995 997

– Popravek uredbe o izvajanju sporazuma o pro-
sti trgovini med Republiko Slovenijo in Slo-
va{ko republiko v letu 1995 998

– Popravek uredbe o izvajanju sporazuma o pro-
sti trgovini med Republiko Slovenijo in ^e{ko
republiko v letu 1995 998

– Popravek uredbe o pristojbinah na podro~ju
veterinarstva 998

– Popravek programa imunoprofilakse in kemo-
profilakse za leto 1995 998

– Popravek sklepa o uvedbi depozita za finan~ne
kredite in depozite, najete pri tujih osebah 998

– Popravek sklepa o zneskih invalidnin za
telesno okvaro 998

– Popravek odloka o prostorsko ureditvenih po-
gojih za sanacijo degradiranega prostora v
ob~ini Sevnica 999

– Popravek odloka o ureditvenem na~rtu centra
Vitanje (Slovenske Konjice) 999

MEDNARODNE POGODBE

8. Akt o nasledstvu Sporazumov nekdanje
Jugoslavije z Mad‘arsko, ki naj ostanejo v
veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko
Mad‘arsko 29

9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Mad-
‘arske o re{evanju vodnogospodarskih vpra-
{anj 32

Stran
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Izdaja ̂ asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna Tone Tom{i~ v Ljubljani – Akontacija naro~nine za
leto 1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo
– telefaks 125 01 99, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo, naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)

Naro~ila sprejema ^Z URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII.
Po{ljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse na{e publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

10. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Romunije o go-
spodarskem sodelovanju 38

11. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrva{ko o izro~itvi 40

12. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o cestnem pre-
vozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Kraljevine Belgije 47

13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Zdru‘enega kra-
ljestva Velike Britanije in Severne Irske o red-
nem zra~nem prometu 53
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14. Uredba o ratifikaciji Zapisnika o sodelovanju
med Upravo policije Ministrstva za notranje
zadeve Republike Slovenije in Dr‘avno upravo
obmejne stra‘e Republike Mad‘arske 63

15. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o izobra‘e-
vanju dr‘avljanov Republike Bosne in Herce-
govine, ki so kot za~asni begunci na ozemlju
Republike Slovenije 66

16. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Mini-
strstvom za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehno-
lo{ko politiko Ruske federacije o znanstvenem
in tehnolo{kem sodelovanju 68

PREDPISI O SODSTVU
IN DR@AVNEM TO@ILSTVU
z uvodnimi pojasnili sodnikov Vrhovnega sodi{~a Republike Slovenije Janeza Breznika in
dr. Janeza Novaka, vi{je svetovalke Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije Jadranke Sovdat in
novogori{kega okro‘nega dr‘avnega to‘ilca mag. Zvonka Fi{erja

Zasnovo slovenske pravosodne reforme uokvirjajo novi zakonski predpisi, ki jih je dr‘avni zbor sprejel
minule mesece. Nova sodi{~a in to‘ilstva pa bodo za~ela z delom 1. januarja 1995. V tej knjigi so
objavljeni:
zakon o sodi{~ih,
zakon o delovnih in socialnih sodi{~ih,
zakon o sodni{ki slu‘bi,
zakon o dr‘avnem to‘ilstvu in
zakon o pravni{kem dr‘avnem izpitu.
Uvodna pojasnila so napisali soavtorji zakonskih besedil. V njih opozarjajo na zasnovo posameznih
zakonskih dolo~b. Posebej pa tudi na tiste ~lene, ki bodo sodnikom, to‘ilcem, odvetnikom, notarjem in
vsem tistim, ki imajo opravke na sodi{~ih, ka‘ipot na novo organiziranem pravosodnem podro~ju.
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