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428.
Na podlagi 5. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v
mestnem potni{kem prometu
1. ~len
S to uredbo se dolo~i ukrep dolo~itve cen s pridobitvijo
soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potni{kem
prometu.
Ta uredba dolo~a tudi na~in in postopek za pridobitev
soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potni{kem
prometu.
2. ~len
Soglasja iz 1. ~lena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. ~len
Pravne in fizi~ne osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov v mestnem potni{kem prometu, vlo‘ijo zahtevek
za soglasje k cenam prevozov potnikov v mestnem potni{kem
prometu (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
4. ~len
Zahtevek mora vsebovati:
– mnenje ‘upana ob~ine,
– predpis na podlagi katerega vlagatelj zahtevka opravlja dejavnost prevoza potnikov v mestnem potni{kem prometu,
– ime in sede‘ pravne osebe z navedbo dejavnosti, za
katero je pravna oseba registrirana,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– cene po vrstah vozovnic, ki se uporabljajo na dan
vlo‘itve zahtevka in pove~anje teh cen v letu 1994,
– predlagano pove~anje cen po vrstah vozovnic,
– cene po vrstah vozovnic, za katere se vlaga zahtevek
z datumom predvidene uveljavitve,
– povpre~no dose‘eno ceno prevoza potnikov v mestnem potni{kem prometu in njeno strukturo,
– povpre~no ceno prevoza potnikov v mestnem potni{kem prometu, za katero se vlaga zahtevek, in njeno strukturo,
– fizi~ni obseg prepeljanih potnikov in prevo‘enih kilometrov po mesecih v letu 1993 in 1994,
– stanje in {tevilo vozil v voznem parku ter predvidene
investicije za nakup novih vozil v letu 1995,
– {tevilo prog in njihova skupna dol‘ina v letu 1993 in
1994,
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Leto V

– povpre~no {tevilo zaposlenih, ki bremenijo stro{kovni nosilec mestni potni{ki promet in povpre~ni bruto osebni
dohodek na delavca v letu 1993 in 1994,
– podatke o najni‘ji in najvi{ji izpla~ani bruto pla~i v
podjetju po mesecih v letu 1994, skupaj s podatki o bruto
pla~i poslovodnega organa v tem letu,
– strukturo povpre~nega mese~nega prihodka in odhodkov stro{kovnega nosilca mestni potni{ki promet v letu 1993
in v letu 1994.
5. ~len
Pravne in fizi~ne osebe, ki na obmo~ju ob~ine prvi~
opravljajo dejavnost prevoza potnikov v mestnem potni{kem
prometu, vlo‘ijo zahtevek, ki mora vsebovati podatke,
navedene v prvi, drugi, tretji, ~etrti, sedmi in deveti alinei 4.
~lena in dodatno:
– predvideni fizi~ni obseg prepeljanih potnikov in prevo‘enih kilometrov po mesecih za obdobje enega leta,
– predvideno {tevilo avtobusov in {tevilo prog ter njihova skupna dol‘ina,
– predvideno {tevilo zaposlenih za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov v mestnem potni{kem prometu.
6. ~len
^e zahtevek ne vsebuje podatkov iz prej{njih ~lenov se
{teje, da zahtevek ni popoln. Vlagatelj ga je dol‘an dopolniti
v roku in na na~in, ki ga dolo~i Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, sicer se {teje, da zahtevek ni bil vlo‘en.
7. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. februarja 1995.
[t. 380-05/93-8/13-8
Ljubljana, dne 26. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Maks Tajnikar l. r.
Podpredsednik

429.
Na podlagi ~etrte alinee 108. ~lena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, {t. 82/94) in 26. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja
Vlada Republike Slovneije
UREDBO
o pristojbinah na podro~ju veterinarstva
1. ~len
S to uredbo se dolo~ajo pristojbine in na~in njihovega
pla~evanja.
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Pristojbine se pla~ujejo za:
– zdravstvena spri~evala za ‘ivali;
– za potrdila o registraciji in vakcinaciji psov;
– veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja;
– dovoljenje za promet z mlekom in mle~nimi izdelki
za javno potro{njo;
– kritje stro{kov veterinarsko-higienske slu‘be v Republiki Sloveniji ter
– za veterinarsko-sanitarne preglede po{iljk v prometu
preko dr‘avne meje.
2. ~len
Za zdravstvena spri~evala se pla~ujejo naslednje pristojbine za:
SIT

– goveda, konje, mezge, mule
684
– ‘rebeta, osle, teleta (do 200 kg)
ter veliko divjad
232
– pra{i~e do 50 kg, ovce, koze, srednjo
divjad
70
– pra{i~e
163
– jagnjeta in kozli~ke do 3 mesecev
137
– perutnino (koko{i, brojlerje, purane,
gosi, drugo doma~o perutnino in drugo
pernato divjad)
1
– enodnevne pi{~ance
0,08
– ~ebelji panj
204
– ~ebele matice
204
– ribe/kg
0,60
– kunce in zajce ter malo in pernato divjad
8,20
– pse in ma~ke
410.
Za vpis spremembe kategorije ‘ivali v zdravstveno
spri~evalo se pla~uje pristojbina v vi{ini razlike med vi{jo in
ni‘jo kategorijo ‘ivali iz tega ~lena.
3. ~len
Za izdajo potrdila o registraciji in vakcinaciji psa oziroma za podalj{anje veljavnosti potrdila se pla~uje pristojbina
v znesku 1.400 tolarjev.
4. ~len
Za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled pri nakladanju po{iljk ‘ivali, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj
obmo~ja upravne enote, in za kopitarje in parkljarje, ki se
‘enejo zunaj tega obmo~ja, se pla~ujejo naslednje pristojbine za:
SIT

– po{iljko ‘ivali
in od vsakega komada ‘ivali:
– govedo, konja, mezgo, mulo
– ‘rebe, osla, tele do 200 kg, veliko
divjad
– ‘rebe, osla, tele do 100 kg in srednjo
divjad ter noja
– pra{i~e nad 50 kg
– pra{i~e do 50 kg, ovce, koze
– jagnjeta, kozli~e
– psa, ma~ko
– kunca in malo ter pernato divjad
– perutnino
– enodnevne pi{~ance
– ~ebele – matice
– kg posamezne vrste ‘ivali
(ribe, raki, {koljke)
– ~ebelji panj

1.100
160
100
80
60
40
20
200
5
0,60
0,03
200
5
60.
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5. ~len
Za obvezen veterinarsko-sanitarni pregled pri nakladanju ‘ivil, surovin in odpadkov, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj obmo~ja upravne enote, se pla~ujejo naslednje pristojbine za:
SIT

– po{iljko kot celoto
in od vsakega kg:
– mesa
– mesnih izdelkov
– mleka
– mle~nih izdelkov
– jajc
– jaj~nih izdelkov
– rib
– ribjih izdelkov
– masti
– in drugega
– ter od komada:
– medveda
– jelenjadi, pra{i~ev
– srnjadi
– druge divjadi

1.100
0,60
1
0,20
0,60
0,10
0,60
1
1
0,50
0,50
1.100
550
350
30.

6. ~len
Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v objektih za
klanje ‘ivali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladi{~enje
‘ivil ‘ivalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni
veterinarsko-sanitarni nadzor, se zara~unava pristojbina na
podlagi {tevila ur in veljavnega cenika re‘ijske ure doktorja
veterinarske medicine oziroma veterinarskega tehnika, potrjene
od Veterinarske uprave Republike Slovenije.
V teh objektih se pristojbine iz 4., 5. in 6. ~lena te
uredbe ne pla~ujejo.
Za delo izven rednega delovnega ~asa se zara~unava
re‘ijska ura pove~ana za 50 %.
^e je potrebno za obrate zagotoviti stalno pripravljenost,
se za vsako uro pripravljenosti zara~unava 25 % re‘ijske ure
doktorja veterinarske medicine.
7. ~len
Za veterinarsko-sanitarne preiskave, ki se opravijo vsako
leto v zvezi z dovoljenjem za promet z mlekom in mle~nimi
izdelki se pla~a pristojbina od litra mleka v vi{ini 0,70 % od
izhodi{~ne odkupne cene litra mleka s 3,6 % tol{~e.
8. ~len
Za izvajanje dejavnosti ne{kodljivega odstranjevanja
‘ivalskih trupel, za obdukcijo in izvajanje drugih nalog veterinarsko-higienske slu‘be se pla~ajo naslednje pristojbine:
SIT

– za po{iljke ‘ivali v tranzitu preko
meje in ob uvozu v dr‘avo od po{iljke
– za vsakega cepljenega psa
– od vsake uplenjene velike divjadi
(medved, jelenjad, damjak)
– srednje divjadi (srnjad, pra{i~, gams,
muflon)
– male in pernate divjadi (zajci, race,
fazan)
– za goveda, konje, mezge, mule
– ‘rebeta, osle, teleta do 200 kg
– pra{i~e do 50 kg, ovce, koze
– za jagnjeta, kozli~ke
– za kunce
– za perutnino
– enodnevne pi{~ance

2.000
750
240
160
10
180
70
50
20
5
0,40
0,02.
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9. ~len
Za veterinarsko-sanitarne preglede po{iljk pri nakladanju, prekladanju, razkladanju ‘ivali, ‘ivil, surovin, krme
in odpadkov ‘ivalskega izvora, semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jaj~nih celic za oplojevanje ‘ivali in
zarodkov, ki se na prevoznih sredstvih izva‘ajo ali uva‘ajo,
se pla~ujejo pristojbine iz 4. in 5. ~lena te uredbe.
10. ~len
Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede na mejnih
prehodih pri izvozu, uvozu in tranzitu po{iljk ‘ivali, proizvodov, surovin in odpadkov ‘ivalskega izvora, semena za
umetno osemenjevanje, oplojenih jaj~nih celic za oplojevanje ‘ivali ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese
ku‘na bolezen, se pla~ujejo pristojbine iz 4. in 5. ~lena te
uredbe.
11. ~len
Za pregled po{iljk v tranzitu se pla~a pristojbina iz 10.
~lena te uredbe na vhodnem mejnem prehodu v Republiko
Slovenijo. ^e po{iljka ni bila pregledana na vhodnem mejnem prehodu, se pregleda izjemoma na izhodnem mejnem
prehodu, kjer se za tak pregled pristojbina pove~a za 100 %
glede na v tej uredbi predpisane pristojbine za tranzit.
Za preglede po{iljk v tranzitu, ki se prekladajo na slovenskih javnih letali{~ih, lukah in mejnih prehodih, se pristojbina pove~a za 50 % glede na v tej uredbi predpisano
pristojbino za tranzit.
12. ~len
Za pregled po{iljk iz te uredbe, ki se opravi pono~i
(izven ~asa dnevne svetlobe) na mejnih prehodih, na katerih
so zagotovljeni pogoji za no~no delo, se pristojbina iz 10.
~lena te uredbe pove~a za 50 %.
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Pristojbine iz 7. ~lena te uredbe se obra~unavajo organizatorju odkupa mleka mese~no za pretekli mesec za ra~un
pridelovalca mleka.
Sredstva pristojbin po tem ~lenu se odvedejo na
vpla~ilni ra~un – pristojbine za zdravstveno varstvo ‘ivali.
18. ~len
Pristojbine iz prve alinee 8. ~lena te uredbe se
zara~unavajo ob veterinarsko-sanitarnem pregledu uvozne
ali tranzitne po{iljke na meji; iz druge alinee 8. ~lena te
uredbe pri registraciji in vakcinaciji psov; iz tretje alinee 8.
~lena te uredbe mese~no na podlagi poro~ila Lovske zveze
Slovenije; iz ~etrte alinee 8. ~lena te uredbe ob izdaji
zdravstvenega spri~evala in se mese~no odvedejo na vpla~ilni
ra~un – pristojbine za zdravstveno varstvo ‘ivali.
19. ~len
Sredstva pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede
iz 10. ~lena te uredbe se nakazujejo na vpla~ilni ra~un – pristojbine za veterinarsko-sanitarne preglede na meji.
20. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta uredba preneha veljati uredba o pristojbinah za zdravstvena spri~evala in potrdila ter o
kriterijih in merilih za dolo~itev pristojbin za veterinarsko
– sanitarne preglede in dovoljenja v notranjem prometu ter
o vi{ini pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede po{iljk
v prometu preko dr‘avne meje (Uradni list RS, {t. 7/92,
11/92, 33/92, 15/93 in 17/94).
21. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. februarja 1995.
[t. 427-03/95-2/1-8
Ljubljana, dne 26. januarja 1995.

13. ~len
^e izvoznik, uvoznik ali {pediter, ki opravlja tranzit, ne
pripravi pravo~asno po{iljk za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled, pokli~e mejnega veterinarskega in{pektorja, in ta
pride na kraj pregleda v dogovorjenem ~asu, mora pla~ati za
vsako za~eto uro in{pektorjevega ~akanja {e po eno veljavno
re‘ijsko uro doktorja veterinarske medicine.

Vlada Republike Slovenije

14. ~len
Vi{ina pristojbine iz 9. ~lena te uredbe za po{iljke kmetijskih proizvodov za izvoz, za katere se po mednarodnih
pogodbah zahteva spri~evalo, da izvirajo z obmo~ja, ki niso
oku‘ena z ‘ivalskimi ku‘nimi boleznimi, ki bi se lahko z
zadevnimi proizvodi prenesle na druge ‘ivali, zna{a:

Na podlagi tretjega odstavka 3. ~lena in 8. ~lena zakona
o zavodih (Uradni list RS, {t. 12/91), druge alinee 108. ~lena
zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, {t. 82/94) in tretjega
odstavka 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na
125. seji 26. januarja 1995 sprejela

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

430.

SIT

– za vagon, tovornjak in kontejner
– za ladjo in letalo

1.642
2.737.

15. ~len
Sredstva pristojbin iz te uredbe so prihodek prora~una
Republike Slovenije in se vpla~ujejo na ustrezne vpla~ilne
ra~une.
16. ~len
Pristojbine iz 2. ~lena te uredbe se pla~ujejo ob izdaji
zdravstvenega spri~evala, sredstva pa se nakazujejo na
vpla~ilni ra~un – pristojbine za izdajo zdravstvenih spri~eval
za ‘ivali.
17. ~len
Pristojbine iz 3. ~lena te uredbe se pla~ujejo pri registraciji in vakcinaciji psov.
Sredstva pristojbin iz 4., 5. in 6. ~lena te uredbe se
pla~ujejo po opravljeni storitvi ali mese~no za pretekli mesec.

SKLEP
o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
S tem sklepom se ustanovi Veterinarski zavod Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) kot javni veterinarski zavod za opravljanje sekundarne veterinarske slu‘be iz 1. do 8.
to~ke 66. ~lena zakona o veterinarstvu na obmo~ju Republike Slovenije.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvr{uje Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. ~len
Zavod je pravna oseba.
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II. IME IN SEDE@ ZAVODA

3. ~len
Ime zavoda je Veterinarski zavod Slovenije.
Sede‘ zavoda je v Ljubljani, Cesta v Mestni log 47 a.
Skraj{ano ime zavoda je VZS.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. ~len
Zavod opravlja naslednje veterinarske dejavnosti:
1. spremljanje in prou~evanje epizootiolo{kega stanja,
zdravstvenega stanja ‘ivali, fiziologije in patologije, reprodukcije ter oplojevanja ‘ivali, ekologije, higiene ter
zdravstvene ustreznosti surovin in ‘ivil, ‘ivalskega semena,
jaj~nih celic in zarodkov ter vode za napajanje ‘ivali in krme
ter vodenje registra ‘ivali in objektov;
2. sodelovanje pri organizaciji in vodenju prepre~evanja, zatiranja in izkoreninjenja ‘ivalskih ku‘nih in parazitarnih bolezni ter sodelovanje pri delu komisije za ocenjevanje, odbiro in priznavanje plemenjakov, plemenskih ribjih
jat in plemeni{~ ~ebeljih matic;
3. priprava strokovnih podlag za na~rtovanje in za sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu ‘ivali ter posredno
re{evanje vpra{anj varstva zdravja prebivalstva, ‘ivinorejske
proizvodnje in tehnologije, svetovanje, spremljanje
zdravstvenega stanja ter zdravljenje ~ebel in rib;
4. veterinarsko – sanitarni pregledi ‘ivali, surovin in
‘ivil ‘ivalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: ‘ivil), ki so
namenjena za javno potro{njo, ‘ivalskega semena, jaj~nih
celic in zarodkov, krme, vode za napajanje ‘ivali in odpadkov
v proizvodnji in prometu, za zagotavljanje higienske neopore~nosti, veterinarsko – sanitarne preglede uvoznih in izvoznih po{iljk, izdajanje potrdil o zdravstvenem stanju po{iljke
in dovoljenja za promet z mlekom in mle~nimi izdelki;
5. patomorfolo{ka diagnostika, veterinarsko higienska
slu‘ba in dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija za preventivo in v primeru pojavov ku‘ne bolezni;
6. laboratorijske preiskave materiala ‘ivali, ‘ivil in
surovin, ‘ivalskega semena, jaj~nih celic in zarodkov, vode
za napajanje ‘ivali, zraka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov in odplak zaradi diagnostike ‘ivalskih ku‘nih in parazitarnih bolezni oziroma zagotavljanja higienske in zdravstvene
ustreznosti;
7. zagotavljanje priprav za obrambo in za{~ito ter
delovanje veterinarske slu‘be v vojni ali ob naravnih in
drugih nesre~ah ter v izrednem stanju; usposabljanje enot za
prvo veterinarsko pomo~ civilne za{~ite;
8. organiziranje in vodenje veterinarskega razsvetljevanja imetnikov ‘ivali in prebivalstva, strokovno izobra‘evalno
in publicisti~no delo na podro~ju veterinarske dejavnosti,
organiziranje te~ajev za osnovno znanje o ‘ivalskih ku‘nih
boleznih.
Po predhodnem soglasju ustanovitelja lahko zavod
opravlja tudi druge dejavnosti.
^e opravljanje primarne ali terciarne veterinarske javne
slu‘be ni zagotovljeno v skladu z zakonom, lahko minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odlo~i, da mora zavod
opravljati tudi te dejavnosti, za kar mu mora zagotoviti tudi
ustrezno financiranje.
IV. ORGANIZACIJA ZAVODA
5. ~len
Zavod opravlja svojo dejavnost na sede‘u v Ljubljani
in na devetih obmo~nih enotah.
Obmo~ne enote so:
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1. v Celju za ob~ine: Celje, Gornji Grad, Hrastnik,
Kozje, La{ko, Ljubno, Lu~e, Mozirje, Nazarje, Pod~etrtek,
Rade~e, Roga{ka Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, [entjur pri Celju, [marje pri Jel{ah, [martno ob Paki, [o{tanj,
[tore, Trbovlje, Velenje, Vitanje, Vojnik, Zagorje ob Savi,
Zre~e, @alec;
2. v Kranju za ob~ine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Jesenice, Kranj, Kranjska gora,
Naklo, Preddvor, Radovljica, [en~ur, [kofja Loka, Tr‘i~,
@elezniki, @iri;
3. v Kopru za ob~ine; Diva~a, Hrpelje-Kozina, Ilirska
Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Se‘ana;
4. v Ljubljani za ob~ine: Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dol pri
Ljubljani, Dom‘ale, Grosuplje, Ig, Ivan~na Gorica, Kamnik,
Ko~evje, Litija, Ljubljana, Logatec, Lo{ka dolina, Lo{ki Potok, Lukovica, Medvode, Menge{, Morav~e, Osilnica, Ribnica, [kofljica, Velike La{~e, Vodice in Vrhnika;
5. v Mariboru za ob~ine: ^rna na Koro{kem, Dravograd,
Duplek, Kungota, Lenart, Maribor, Me‘ica, Mislinja, Muta,
Pesnica, Podvelka – Ribnica, Ra~e – Fram, Ravne
– Prevalje, Radlje ob Dravi, Ru{e, Slovenj Gradec, Star{e,
[entilj, Vuzenica;
6. v Murski Soboti za ob~ine: Beltinci, Cankova
– Ti{ina, ^ren{ovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci,
Hodo{ – [alovci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Ljutomer,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Roga{evci, Sveti Jurij, Turni{~e;
7. v Novem mestu za ob~ine: Bre‘ice, ^rnomelj, Kr{ko,
Metlika, Novo mesto, Semi~, Sevnica, [entjernej, [kocjan,
Trebnje;
8. v Novi Gorici za ob~ine: Ajdov{~ina, Bovec, Brda,
Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Nova
Gorica, Pivka, Postojna, Tolmin, Vipava;
9. na Ptuju za ob~ine; Destrnik – Trnovska vas, Dornava, Gori{nica, Jur{inci, Kidri~evo, Maj{perk, Ormo‘, Ptuj,
Slovenska Bistrica, Videm, Zavr~.
Obmo~ne enote opravljajo posamezne dejavnosti zavoda, za katere izpolnjujejo predpisane pogoje glede kadrov,
prostorov in opreme. Naloge posameznih obmo~nih enot
zavoda podrobneje dolo~a statut zavoda.
V. ORGANI ZAVODA
6. ~len
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja zavoda in
– strokovni svet zavoda.
7. ~len
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima devetnajst ~lanov.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– devet predstavnikov delavcev,
– sedem predstavnikov uporabnikov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje vlada na predlog
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci s tajnim glasovanjem, in sicer tako, da ima vsaka obmo~na enota po enega
predstavnika. Volitve se opravijo na podlagi poslovnika, ki
ga izda direktor zavoda.
Predstavnike uporabnikov imenujejo: ustrezen organ
Gospodarske zbornice Slovenije tri izmed predstavnikov podjetij oziroma gospodarskih dru‘b s podro~ja klavni{tva in
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mesne predelave, mlekarn in ‘ivinorejskih obratov; Obrtna
zbornica Slovenije enega izmed svojih ~lanov s podro~ja
klavni{tva in mesne predelave, mlekarn; Zadru‘na zveza
Slovenije enega izmed kmetov – ‘ivinorejcev, Veterinarska
zbornica enega predstavnika in Zveza potro{nikov Slovenije
enega predstavnika.
Predsednika sveta zavoda volijo ~lani sveta zavoda izmed delavcev zavoda.
8. ~len
^lani sveta zavoda se izvolijo oziroma so imenovani za
{tiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni
oziroma imenovani.
9. ~len
Naloge sveta zavoda so zlasti:
– sprejema statut zavoda in akt o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
– sprejema druge akte zavoda;
– sprejema programe dela in razvoja zavoda v soglasju
z ustanoviteljem ter spremlja njihovo izvr{evanje;
– sprejema finan~ni na~rt in zaklju~ni ra~un zavoda v
soglasju z ustanoviteljem;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali raz{iritev dejavnosti;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vpra{anjih;
– opravlja druge naloge, dolo~ene s tem sklepom, statutom zavoda in drugimi akti.
Podrobneje se naloge sveta zavoda dolo~ijo v statutu
zavoda.
10. ~len
Svet zavoda odlo~a o vpra{anjih iz svojega delovnega
podro~ja na sejah. Seje so sklep~ne, ~e je prisotna ve~ina
~lanov sveta. Odlo~itev sveta zavoda je sprejeta, ~e zanjo
glasuje ve~ina prisotnih ~lanov sveta.
Podrobnej{e delovanje sveta zavoda se dolo~i s statutom zavoda in poslovnikom o delu sveta zavoda.
11. ~len
Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje
zavoda, zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za
zakonitost dela zavoda.
Direktor zavoda sme dati v mejah svojih pooblastil
drugih osebam pisno pooblastilo za sklepanje dolo~enih vrst
pogodb, za vodenje in odlo~anje v upravnih postopkih in za
opravljanje dolo~enih drugih pravnih opravil (splo{no pooblastilo) oziroma za sklepanje dolo~enih posami~nih pogodb
in za opravljanje dolo~enih posami~nih pravnih opravil
(posebno pooblastilo).
Poobla{~enec ne more svojega pooblastila prenesti na
drugega.
Naloge in pristojnosti direktorja zavoda se podrobneje
dolo~ijo v statutu zavoda.
12. ~len
Direktorja zavoda imenuje in razre{uje svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor ima visoko strokovno izobrazbo in ustrezne organizacijske in upravljalske izku{nje ter izpolnjuje druge pogoje za direktorja
zavoda, dolo~ene s statutom zavoda.
Mandat direktorja zavoda traja {tiri leta in je po preteku
te dobe lahko ponovno imenovan.
13. ~len
Strokovni vodja vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
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Pravice, obveznosti in odgovornosti strokovnega vodje
zavoda ter pogoji za njegovo imenovanje se dolo~ijo s statutom.
Strokovnega vodjo zavoda imenuje in razre{uje svet
zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.
14. ~len
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ
zavoda.
Strokovni svet zavoda:
– obravnava vpra{anja s podro~ja strokovnega dela zavoda;
– odlo~a o strokovnih vpra{anjih v okviru pooblastil,
dolo~enih v statutu zavoda;
– dolo~a strokovne podlage za program dela in razvoja
zavoda;
– daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja
in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj
dejavnosti;
– opravlja druge naloge, dolo~ene s statutom zavoda.
Strokovni svet zavoda sestavljajo vodje obmo~nih enot
in vodje strokovnih oddelkov.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. ~len
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in
za svoj ra~un.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
ki jih ima v upravljanju oziroma s katerimi razpolaga.
16. ~len
Osnovna in druga materialna sredstva, s katerimi upravlja zavod, so last Republike Slovenije. Zavod odgovarja za
upravljanje s premo‘enjem ustanovitelju.
Zavod mora uporabljati in upravljati premo‘enje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod prevzame v upravljanje vsa osnovna in druga
materialna sredstva, ki so po zakonu o veterinarstvu postala
last Republike Slovenije.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
17. ~len
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti pridobiva zavod iz:
– prora~una Republike Slovenije za storitve in namene,
za katere je z zakonom dolo~eno, da se financirajo iz tega
prora~una;
– s pla~ilom za opravljene storitve drugim;
– z dotacijami, darili in iz drugih virov.
Zavod pridobiva sredstva iz prve alinee prej{njega
odstavka na podlagi letnega programa dela in razvoja ter
finan~nega na~rta.
Letni program in finan~ni na~rt dolo~i direktor zavoda,
sprejme pa ga svet zavoda.
18. ~len
O na~inu razpolaganja s prese‘kom prihodkov nad
odhodki odlo~a na predlog direktorja zavoda svet zavoda v
soglasju z ustanoviteljem.
Prese‘ek prihodkov nad odhodki, pridobljen iz sredstev
po prvi alinei prvega odstavka 17. ~lena tega sklepa lahko
zavod uporablja le za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
19. ~len
O na~inu in vi{ini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni
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mo~ pokriti iz drugih razpolo‘ljivih sredstev zavoda, odlo~a
ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE
IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN
USTANOVITELJEM
20. ~len
Ustanovitelj:
– skladno z bilan~nimi mo‘nostmi zagotavlja finan~na
sredstva za delovanje in razvoj zavoda, usklajuje investicije
in skrbi za njihovo financiranje;
– daje soglasje k statutu zavoda, aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, programu dela in razvoja, finan~nemu na~rtu in zaklju~nemu ra~unu ter imenovanju direktorja zavoda.
Zavod:
– predlo‘i vse akte, dolo~ene s tem sklepom, v soglasje
ustanovitelju;
– najmanj enkrat letno poro~a Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o svojem delu.
IX. PREHODNE DOLO^BE IN KON^NE DOLO^BE
21. ~len
Vr{ilec dol‘nosti direktorja zavoda opravi pod nadzorstvom ustanovitelja vse priprave za za~etek dela zavoda,
zlasti pa:
– registrira zavod pri pristojnem sodi{~u;
– dolo~i prvo notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest in jo da v soglasje ustanovitelju;
– pripravi osnutek statuta in druge akte, pomembne za
za~etek dela zavoda;
– skrbi za prevzem delavcev in premo‘enja od
obstoje~ih veterinarskih zavodov;
– imenuje vr{ilce dol‘nosti strokovnega vodje in delavcev s posebnimi pooblastili;
– razpisuje oziroma ogla{a prosta delovna mesta in
izbira delavce;
– pripravi in predlo‘i v potrditev ustanovitelju za~asni
program dela in razvoja zavoda ter finan~ni na~rt.
22. ~len
Svet zavoda se imenuje oziroma izvoli v 60 dneh od
uveljavitve tega sklepa, statut zavoda pa se v soglasju z ustanoviteljem sprejme v 120 dneh od uveljavitve tega sklepa.
23. ~len
Ta sklep za~ne veljati 1. februarja 1995.
[t. 021-04/95-5/1-8
Ljubljana, dne 26. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

431.
Na podlagi 132. ~lena zakona o zakonski zvezi in
dru‘inskih razmerjih (Uradni list SRS, {t. 14/89) je Vlada
Republike Slovenije na 125. seji 26. januarja 1995 sprejela
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SKLEP
o uskladitvi pre‘ivnin
1
Pre‘ivnine, dolo~eno s sodno odlo~bo, in pre‘ivnine,
dolo~ene z dogovorom iz 130. ~lena zakona o zakonski
zvezi in dru‘inskih razmerjih (Uradni list RS, {t. 14/89), ki
so ‘e bile valorizirane s 1. avgustom 1994, ter pre‘ivnine,
dolo~ene ali dogovorjene v mesecu juniju 1994, se s 1.
februarjem 1995 povi{ajo za 9,3 %.
2
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu juliju
1994, se s 1. februarjem 1995 povi{ajo za 7,7 %.
3
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu avgustu
1994, se s 1. februarjem 1995 povi{ajo za 6,3 %.
4
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu septembru 1994, se s 1. februarjem 1995 povi{ajo za 5,4 %.
5
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu oktobru
1994, se s 1. februarjem 1995 povi{ajo za 3,7 %.
6
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu novembru 1994, se s 1. februarjem 1995 povi{ajo za 1,9 %.
7
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
[t. 554-02/93-1/6-8
Ljubljana, dne 26. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

432.
Na podlagi prvega odstavka 46. ~lena zakona o davku
od dobi~ka pravnih oseb (Uradni list RS, {t. 72/93) izdaja
minister za finance
ODREDBO
o obrazcu za obra~un davka od dobi~ka pravnih oseb
1. ~len
Zavezanci za davek od dobi~ka po zakonu o davku od
dobi~ka pravnih oseb (Uradni list RS, {t. 72/93) sestavljajo
obra~un davka od dobi~ka po obrazcu in metodologiji za
izpolnjevanje obrazca v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odredba, preneha veljati
odredba o obrazcu za obra~un davka od dobi~ka (Uradni list
RS, {t. 8/93).
3. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 416-24/95
Ljubljana, dne 20. januarja 1995.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
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389.

II. PORO^ILO O REVIDIRANJU POSLOVANJA
BANKE
Na
in 59.
~lena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) ter na podlagi
Na podlagi
podlagi drugega
drugegaodstavka
odstavka20.
20.~lena
~lena
in 59.
~lena
48.
~lenao zakona
o bankah (Uradni
in hranilnicah
(Uradni
list RS,
{t.1/91-I, 38/92 in 46/93) izdaja Svet Banke Slovenije
zakona
Banki Slovenije
list RS,
{t. 1/91-I)
ter na
9. Poro~ilo o revidiranju poslovanja banke obsega najpodlagi 48. ~lena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list
S K L Emanj:
P
RS, {t.1/91-I, 38/92 in 46/93) izdaja Svet Banke Slovenije
o revidiranju poslovanja bank
hranilnic
A) in
Mnenje
o ra~unovodskih izkazih,
434.

B) Ra~unovodske izkaze in pojasnila,
SKLEP
I. SPLO[NA DOLO^ILA
o revidiranju poslovanja bank in hranilnic
C) Oceno kvalitete poslovanja,
D) obsega
Povzetek
ugotovitev
revidiranja inizkazov in oceno
1. Revidiranje poslovanja bank in hranilnic (v nadaljevanju: bank)
revidiranje
ra~unovodskih
I. SPLO[NA
DOLO^ILA
kvalitete poslovanja
bank.
E) Priloge k poro~ilu o revidiranju.
2. Revidiranje ra~unovodskih izkazov in ocena kvalitete poslovanja bank se opravi v skladu z zakonom o revidiranju
(Uradni
list RS, {t. 32/93
in 65/93),
revizijskimi
standardi
in na~eli, predpisi Banke Slovenije ter drugimi zakoni in predpisi, ki
1. Revidiranje
poslovanja
bank
in hranilnic
(v nadaurejajo
poslovanje
bank.
ljevanju:
bank) obsega
revidiranje ra~unovodskih izkazov in
A) Mnenje o ra~unovodskih izkazih
Poobla{~eni
revizorbank.
sestavi poro~ilo o revidiranju poslovanja in ga posreduje nadzornemu organu banke, vodstvu
oceno3.kvalitete
poslovanja
banke, Banki Slovenije in Ministrstvu za finance do 31. maja teko~ega leta.
10. Mnenje poobla{~enega revizorja o ra~unovodskih
2. Revidiranje ra~unovodskih izkazov in ocena kva4. ^e Banka Slovenije oceni, da poro~ilo poobla{~enega revizorja ni ustrezno, lahko zahteva novo poro~ilo, ki ga sestavi
izkazih mora biti podano v skladu z zakonom o revidiranju
litete poslovanja bank se opravi v skladu z zakonom o revidrug poobla{~eni revizor.
in navodili In{tituta za revizijo.
diranju (Uradni list RS, {t. 32/93 in 65/93), revizijskimi
BankainSlovenije
v zahteviBanke
iz prvega
odstavka
to~ke dolo~i tudi rok za predlo‘itev novega poro~ila.
standardi
na~eli, predpisi
Slovenije
ter tedrugimi
Mnenje poobla{~enega revizorja o ra~unovodskih izka5. in
Banka
morakiobvestiti
Banko Slovenije
zakoni
predpisi,
urejajo poslovanje
bank. najkasneje do 20. julija teko~ega leta o sklepih skup{~ine banke v zvezi z
zih mora vsebovati oceno o stopnji resni~nosti ra~unovodskih
obravnavanjem poro~ila o revidiranju poslovanja za predhodno leto.
izkazov
in je lahko: izkazih, mora le-te poknji‘iti najkasne3. Poobla{~eni
revizor
sestavi
poro~ilopoobla{~enega
o revidiranjurevizorja
^e
banka sprejme
predlagane
popravke
v ra~unovodskih
poslovanja
in ga posreduje
organu banke, vodje
do predlo‘itve
mese~neganadzornemu
poro~ila o knjigovodskem
stanju ra~unov– banke
za 31.– julij
teko~ega
leta.
pozitivno
z njim
se oceni,
da ra~unovodski izkazi
stvu banke,
Banki
Slovenijeizindrugega
Ministrstvu
za finance
do 31.
Knji‘enje
popravkov
odstavka
te to~ke
se izvede
pod
1.
januar
teko~ega
leta
kot
otvoritvenega
resni~no prikazujejo finan~no stanjepopravek
in poslovni
izid banke,
maja teko~ega leta.
stanja.
– s pridr‘kom – z njim se izrazi pridr‘ek glede resni~6.
Banka
je dol‘na
objaviti
dnevnem
povzetek revidiranih ra~unovodskih izkazov in mnenje poobla{~enega
4. ^e
Banka
Slovenije
oceni,vda
poro~ilo~asopisu
poobla{~enega
nostileta.
prikazovanja posameznih kategorij v ra~unovodskih
revizorja onira~unovodskih
izkazih
najkasneje
do
30.
junija
teko~ega
ustrezno, lahko zahteva novo poro~ilo, ki ga
izkazih ali
sestavi
drug poobla{~eni
Ra~unovodski
izkazirevizor.
se objavijo v obliki obrazcev R-2.1 (stolpec 5 in 6) in R-2.2 (stolpec 4 in 5) iz poglavja D) Priloge
k poro~ilu o revidiranju, ki je sestavni del tega sklepa.
– negativno – z njim se oceni, da ra~unovodski izkazi
Banka Slovenije v zahtevi iz prvega odstavka te to~ke
niso
resni~ni
in po{teni.
7.
Vsa
poro~ila
morajo
vsebovati
podpise
odgovornih
oseb
banke
in podpis
poobla{~enega revizorja.
dolo~i tudi rok za predlo‘itev novega poro~ila.
8. V primeru, da se revidiranje ra~unovodskih izkazov opravi zaPoobla{~eni
obdobje, ki je
kraj{emora
od koledarskega
leta, se pridobiti
dolo~ila
revizor
med revidiranjem
5. Banka
mora obvestiti
Banko Slovenije najkasneje do
tega sklepa
uporabijo
smiselno.
dovolj podlag, da bo zanesljivo ocenil resni~nost ra~uno20. julija teko~ega leta o sklepih skup{~ine banke v zvezi z
vodskih izkazov in izdelal mnenje.
obravnavanjem poro~ila o revidiranju poslovanja za predII. PORO^ILO O REVIDIRANJU POSLOVANJA
hodno leto.
V primerih, daBANKE
je mnenje podano s pridr‘kom ali negativno, mora poobla{~eni revizor utemeljiti razloge za tak{no
^e banka sprejme predlagane popravke poobla{~enega
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V primeru,–da
se revidiranje
ra~unovodskih
–8. negativno
z njim
se oceni, da
ra~unovodskiizkazov
izkazi niso resni~ni in po{teni.
opravi
za obdobje,
ki jemora
kraj{e
odrevidiranjem
koledarskegapridobiti
leta, sedovolj podlag, da bo zanesljivo ocenil resni~nost ra~unovodskih
Poobla{~eni
revizor
med
dolo~ila in
tega
sklepa
uporabijo smiselno.
izkazov
izdelal
mnenje.
V primerih, da je mnenje podano s pridr‘kom ali negativno, mora poobla{~eni revizor utemeljiti razloge za tak{no
mnenje.
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11. Poro~ilo mora vsebovati ra~unovodske izkaze banke v obliki:
1) skraj{ane sheme bilance stanja:
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2) skraj{ane sheme izkaza uspeha:

12. Poro~ilo mora vsebovati:
– pojasnilo o obsegu revidiranja, v katerem se navedejo ra~unovodski izkazi, ki so bili predmet preizku{anja, prikaz
uporabe revizijskih standardov oziroma razloge, zaradi katerih ti standardi niso bili uporabljeni,
– pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni ra~unovodski izkazi (ra~unovodska na~ela in ra~unovodski standardi),
– pripombe na ra~unovodske izkaze, ki sicer {e ne zahtevajo popravkov v ra~unovodskih izkazih, vendar morajo biti
uporabnikom znane,
– ostale posebnosti, ki se odra‘ajo v ra~unovodskih izkazih.
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13. Poro~ilo mora vsebovati tudi druge prikaze bilance stanja v obliki:
1) sheme bilance stanja po strukturi aktive in pasive v doma~i in tuji valuti:
Teko~e
leto

Prej{nje
leto

Teko~e
leto

Prej{nje
leto

Aktiva
– v SIT
– v SIT z valutno klavzulo
– v tuji valuti
Pasiva
– v SIT
– v SIT z valutno klavzulo
– v tuji valuti
2) sheme bilance stanja po izpostavljenosti do dr‘ave:

Banka Slovenije
– obvezna rezerva
– vrednostni papirji
– drugo
Republika Slovenija
– obveznice (raz~lenitev po vrstah obveznic)
– drugi vrednostni papirji
– nalo‘be z garancijo RS
Skupna izpostavljenost
do dr‘ave
Dele‘ v bilan~ni vsoti (v %)
14. Poro~ilo mora vsebovati pojasnila k posameznim postavkam bilance stanja s prikazom strukture postavk po valuti,
strankah in ro~nosti.
Posebej morajo biti obrazlo‘eni vsi predlagani popravki pri posameznih postavkah.
15. Poro~ilo mora posebej vsebovati {e:
– raz~lenitev in gibanje popravkov vrednosti po vrstah terjatev in nalo‘b v obliki:
Stanje 1. januarja
Dele‘ v znesku
celotne terjatve (v %)
– oblikovani med letom
– ukinjeni med letom
Stanje 31. decembra
Dele‘ v znesku
celotne terjatve (v %)
– gibanje zapadlih, nepla~anih terjatev,
– pregled sprememb stanj lo~eno pri tr‘nih vrednostnih papirjih, in lo~eno pri investicijskih vrednostnih papirjih v
obliki:
Stanje 1. januarja
– pridobitev
– prodaja
– prevrednotenje
Stanje 31. decembra
– pregled kapitalskih nalo‘b v obliki:
Odvisne osebe

Druge z banko
povezane osebe

Ostalo

Stanje 1. januarja
– pridobitev
– prodaja
– prevrednotenje
Stanje 31. decembra
(posebej se navede znesek kapitalskih nalo‘b pridobljenih za pla~ilo terjatev oziroma v procesu restrukturiranja),
– pregled sprememb vrednosti in strukture osnovnih sredstev, ugotovitev lastni{tva, navedbo cenitev in njihovih
u~inkov na vrednotenje osnovnih sredstev, oceno revizorja glede ustreznosti vrednotenja (posebej se ugotovi in navede
znesek osnovnih sredstev pridobljenih za pla~ilo terjatev oziroma v procesu restrukturiranja),
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– pregled in strukturo netrajnih virov sredstev po valuti, strankah in ro~nosti,
– pregled in gibanje rezervacij po vrstah (enako kot za popravke),
– pregled strukture kapitala po vrstah delnic, vpisu in vpla~ilu, znesku odkupljenih lastnih delnic in oceno skladnosti
obsega in postopkov odkupa lastnih delnic s predpisi in akti banke,
– pregled strukture rezerv in sprememb,
– oceno poslovanja po pooblastilu (obvezen pregled pogodb v smislu nerizi~nosti za banko),
– pregled potencialnih in prevzetih obveznosti banke po vrstah (pri garancijah lo~iti finan~ne od storitvenih garancij) in
valuti.
16. Poro~ilo mora vsebovati pojasnila k posameznim postavkam izkaza uspeha (vklju~no s pojasnili predlaganih
popravkov) s posebnim prikazom:
– prihodkov od obresti po strukturi strank, poslov, ro~nosti (posebej se pojasni obseg obresti, ki so pla~ane do 15.
januarja naslednjega leta in kot take vklju~ene v izkaz uspeha, ~eprav se nana{ajo na skupino C, D ali E, posebej se ugotovi
tudi ustreznost obsega izklju~enih prihodkov iz naslova obresti glede na predpisane zahteve o izklju~evanju prihodkov),
– odhodkov za obresti po strukturi strank, poslov, ro~nosti,
– prihodkov in odhodkov od provizij (posebej se ugotovi ustreznost obsega izklju~enih prihodkov iz naslova provizij
glede na predpisane zahteve o izklju~evanju prihodkov),
– dobi~ka oziroma izgube iz finan~nih poslov (posebej z navedbo u~inkov vrednotenja vrednostnih papirjev),
– splo{nih upravnih stro{kov,
– amortizacije,
– odpisov, popravkov vrednosti terjatev in oblikovanih rezervacij z opisom sprememb glede na pretekla leta in
sprememb med letom (posebej se ugotovi ustreznost vi{ine oblikovanih popravkov in rezervacij s predpisanimi zahtevami,
lo~eno za bilan~ne in zunajbilan~ne postavke),
– drugih in izrednih prihodkov ter odhodkov,
– u~inkov revalorizacijskega izida s podrobnej{im opisom revalorizacije in ocene ustreznosti posameznih postavk v
revalorizacijskem izidu,
– dose‘enega rezultata poslovanja,
– razdelitve ~istega dobi~ka (posebej za poslovodstvo).
17. Poro~ilo mora vsebovati tudi kratek opis gibanja denarnih tokov.
18. ^e mora banka ra~unovodske izkaze konsolidirati z odvisnimi dru‘bami, mora poro~ilo vsebovati tudi konsolidirane
ra~unovodske izkaze.
Poobla{~eni revizor obrazlo‘i postopek konsolidacije in natan~no pojasni vpliv konsolidacije na posamezne postavke in
izkaze kot celoto.
C) Ocena kvalitete poslovanja banke
19. Kvaliteta aktive
1. Poro~ilo mora vsebovati naslednje prikaze:
a) prikaz tvegane in netvegane aktive v obliki:
Tvegana

Teko~e leto
Netvegana

Skupaj

Tvegana

Prej{nje leto
Netvegana

Skupaj

Bilan~na aktiva
Zunajbil. aktiva
Skupaj
Dele‘ v %
b) zbirni prikaz razvrstitve bilan~ne in lo~eno zunajbilan~ne aktive v naslednji obliki:
A
znesek %

Dr‘ava
(BS in RS)
Ostali
javni sektor
Banke
Podjetja
Podjetniki in
obrtniki
Prebivalstvo
Skupaj

B
znesek %

C
znesek %

D
znesek %

E
znesek %

Skupaj
znesek %
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c) prikaz pregledane aktive v obliki:
A

B

C

D

E

Skupaj

Pregledana
aktiva
Skupaj
razvr{~ena
aktiva
% pregledane
aktive
V revizijskem pregledu mora biti zajeto najmanj 75 % vrednosti aktive (bilan~ne in zunajbilan~ne), ki se razvr{~a, s
posebnim poudarkom na problemati~ni aktivi (tudi restrukturirane terjatve).
Posami~no se pregleda komitente, do katerih skupna izpostavljenost banke presega 0,5 % jamstvenega kapitala banke.
Poobla{~eni revizor mora navesti glavne ugotovitve pri oceni posameznega komitenta ter utemeljiti razloge za morebitno
spremembo razvrstitve.
Nadalje se obvezno pregleda tudi z banko povezane osebe in v poro~ilu prika‘e skupna izpostavljenost banke do:
– ~lanov uprave in nadzornega sveta,
– dru‘b v ve~inski lasti ~lanov uprave in nadzornega sveta ter njihovih o‘jih dru‘inskih ~lanov,
– delni~arjev, katerih udele‘ba presega 1 % kapitala,
– od banke odvisnih podjetij.
Do prilagoditve organizacije banke dolo~bam zakona o gospodarskih dru‘bah se kot ~lani uprave in nadzornega sveta
{tejejo ~lani organov upravljanja, razen zbora banke.
d) zbirni prikaz dodatno potrebnih rezervacij, predlaganih s strani revizorja v obliki:
Bilan~na aktiva

Zunajbilan~na aktiva

Skupaj

Oblikovane rezervacije
– splo{ne
– posebne
Skupaj rezervacije
Dodatno potrebne rezervacije
– splo{ne
– posebne
Skupaj rezervacije
SKUPAJ
% od skupne izpostavljenosti
e) prikaz skupne izpostavljenosti banke do posameznih komitentov ali skupine povezanih komitentov, ki presega 10 %
jamstvenega kapitala banke v obliki:
Komitent

Skupna izpostavljenost
znesek % od kapitala

Razvrstitev
banke revizorja

Rezervacije
banke revizorja

V primeru, da se terjatve do posameznega komitenta iz skupine povezanih komitentov razvrstijo druga~e od ostalih
komitentov v skupini, se ta razvrstitev posebej navede in utemelji.
2. Poro~ilo mora vsebovati tudi:
– opis vsebine kreditne funkcije banke (po vrsti komitentov, namenih kreditiranja in ro~nosti posojil),
– opis organizacije kreditne funkcije (navedba lokacije kreditne funkcije v banki, ocena mo‘nosti celovitega obravnavanja komitenta, ocena sposobnosti in izku{enj vodij in referentov ...),
– pregled obstoje~ih pisnih navodil o postopkih na podro~ju kreditiranja (opis postopka od trenutka prejema vloge do
odlo~itve o odobritvi posojila, opis funkcij in pooblastil kreditnega odbora, postavljenih omejitev kreditiranja, dolo~anja
obrestnih mer, zahtev v zvezi z zavarovanjem terjatev ter opis koordinacije med kreditno in pravno slu‘bo ...),
– oceno ustreznosti postopka pridobivanja informacij o finan~nem polo‘aju dol‘nika in oceno uporabe le-teh,
– oceno vodenja posojilnih map,
– oceno kvantitativnih in kvalitativnih omejitev glede skupne izpostavljenosti (ali ima banka postavljene omejitve za
banke, za odvisne in druge povezane osebe, za ~lane organov banke, zaposlene, za posamezne panoge oziroma sektorje,
regije, dr‘ave ...),
– oceno politike in postopkov zavarovanja terjatev, vrste zavarovanj, {e posebej obsega zavarovanja z delnicami bank,
oceno primernosti z vidika vnov~itve (pravna podlaga, vrednost, tr‘ljivost ...),
– oceno politike in postopkov izterjave zapadlih terjatev,
– oceno politike in postopkov odpisovanja terjatev,
– oceno ustreznosti tehnike pregledovanja in ocenjevanja komitentov (pogostost, primernost razvrstitve, komu
poro~ajo ...),
– oceno politike oblikovanja rezervacij (splo{ne in posebne rezervacije, upo{tevanje zavarovanja pri oblikovanju
rezervacij, revizor navede znesek rezervacij, ki bi jih banka morala oblikovati v primeru, da zavarovanja ne bi upo{tevala kot
primarni vir odpla~ila),
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– oceno izpostavljenosti banke zaradi potencialnih obveznosti (primerno spremljanje, obseg, mo‘nost realizacije oziroma nastanka izgube iz tega naslova),
– priporo~ila revizorja za izbolj{anje postopkov in politike obvladovanja kreditnega tveganja.
20. Jamstveni kapital in kapitalska ustreznost
Poro~ilo mora vsebovati:
– oceno pravilnosti izra~una jamstvenega kapitala (v primeru predlaganih dodatnih rezervacij ali drugih potrebnih
sprememb se navede nov izra~un),
– oceno ustreznosti vi{ine jamstvenega kapitala glede na vrsto dovoljenja za poslovanje,
– oceno pravilnosti izra~una kapitalske ustreznosti.
21. Likvidnost
1. Poro~ilo mora vsebovati pregled rokovne strukture aktive in pasive glede na preostalo zapadlost v obliki:
Aktiva

Pasiva

Razlika

– na vpogled
– do 30 dni
– od 31 dni do 90 dni
– od 91 dni do 1 leta
– nad 1 letom
(upo{tevajo se tudi predvidena pla~ila za potencialne in prevzete obveznosti).
2. Poro~ilo vsebuje tudi:
– analizo rokovne usklajenosti aktive in pasive (ustreznost razmerja med likvidno aktivo in potencialno vnov~ljivo
pasivo glede na pretekle izku{nje),
– oceno vpliva realizacije potencialnih in prevzetih obveznosti na likvidnost,
– opis in oceno ustreznosti politike prepre~evanja neusklajenosti med denarnimi pritoki in odtoki,
– opis postopkov in mo‘nih virov banke za pokrivanje likvidnostnega primanjkljaja,
– priporo~ila poobla{~enega revizorja za izbolj{anje postopkov in politike obvladovanja likvidnostnega tveganja.
22. Obrestno tveganje
Poro~ilo mora vsebovati:
– pregled strukture aktive in pasive glede na mo‘nost spremembe obrestne mere,
– opis in oceno metod in postopkov, uporabljenih v banki za zmanj{evanje obrestnega tveganja,
– priporo~ila poobla{~enega revizorja za izbolj{anje postopkov in politike obvladovanja obrestnega tveganja.
23. Te~ajno tveganje
Poro~ilo mora vsebovati:
– oceno izpostavljenosti banke te~ajnemu tveganju glede na vrsto in obseg poslov (ugotovi se vi{ino in vrsto neizravnanih postavk v tujem denarju),
– opis in oceno politike omejitev te~ajnega tveganja,
– priporo~ila poobla{~enega revizorja za izbolj{anje postopkov in politike obvladovanja te~ajnega tveganja.
24. Ostala tveganja
(tveganja povezana s pla~ilnim prometom, trgovanjem z vrednostnimi papirji, lo~eno doma~imi in tujimi ...)
25. Informacijski sistem
Poro~ilo mora vsebovati:
– oceno skladnosti delovanja informacijskega sistema s poslovnimi cilji,
– oceno u~inkovitosti delovanja informacijskega sistema,
– oceno politike in organizacije varovanja in za{~ite informacijskega sistema ter podatkov,
– oceno primernosti splo{nih, sistemskih in drugih kontrol,
– oceno tehnolo{ke opremljenosti,
– priporo~ila poobla{~enega revizorja za izbolj{anje delovanja informacijskega sistema.
26. Interna revizija
Poro~ilo mora vsebovati:
– opis in oceno obstoje~ih nalog interne revizije (kadrovska sestava, pooblastila, odgovornost, stopnja neodvisnosti,
poro~anje, na~rtovanje nalog),
– oceno sistemati~nosti interne revizije z vidika zanesljivosti odkrivanja, merjenja in obvladovanja tveganj, ki izhajajo
iz poslovanja,
– oceno, ali interna revizija ugotavlja skladnost izvajanja nalog s pooblastili in napisanimi pravili,
– oceno, ali interna revizija spremlja uresni~evanje sprejetih politik,
– oceno u~inkovitosti interne revizije z vidika upo{tevanja njenih ugotovitev in predlogov za spremembe pri poslovanju,
– priporo~ila poobla{~enega revizorja za izbolj{anje dela in vloge interne revizije v banki.
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27. Poslovodstvo
Poro~ilo mora vsebovati:
– oceno sposobnosti vodilnih delavcev za izvajanje prevzetih nalog,
– oceno skladnosti delovanja vodilnih delavcev s pooblastili,
– oceno medsebojnega sodelovanja vodilnih delavcev, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi in z organi upravljanja,
– oceno ustreznosti sestave organov upravljanja in delovnih teles.
28. Pravna podlaga poslovanja
Poro~ilo mora vsebovati:
– pregled veljavnih aktov banke (z datumi sprememb in dopolnitev),
– oceno usklajenosti aktov banke z veljavnimi predpisi.
D) Povzetek ugotovitev revidiranja
29. Poro~ilo mora vsebovati:
1. Predstavitev banke, ki zajema:
– kratko zgodovino banke od ustanovitve,
– obseg dovoljenja, vrsto finan~nih storitev in pomen posameznih storitev v celotnem obsegu poslovanja,
– opis tr‘nega dele‘a banke v Sloveniji in opis okolja, v katerem banka posluje (konkurenca, gospodarska razvitost
podro~ja, zaposlenost ...),
– strukturo in {tevilo komitentov (po aktivi in pasivi) ter koncentracijo glede na teritorij in sektorje,
– strukturo kapitala banke (navadne, prednostne delnice, navedba desetih najve~jih delni~arjev, s podatki o medsebojnih
povezavah, pravice, ki izhajajo iz posamezne vrste delnic ...),
– opis poslovne mre‘e,
– organizacijsko shemo z vodstvenimi delavci (naloge posameznih organizacijskih enot in opredelitev odgovornosti
vodilnih),
– organe in delovna telesa banke,
– {tevilo in predmet opravljenih pregledov centralne banke in drugih pristojnih institucij ter navedbo institucij, ki so v
preteklosti opravljale revidiranje,
– strategijo na~rtovanega razvoja banke.
2. Povzetek ugotovitev iz poglavja B) Ra~unovodski izkazi in iz poglavja C)
Ocena kvalitete poslovanja.
E) Priloge k poro~ilu o revidiranju
30. Poro~ilo o revidiranju vsebuje tudi priloge v obliki izpolnjenih obrazcev z oznako R, ki so sestavni del tega sklepa.
III. KON^NA IN PREHODNA DOLO^ILA
31. Izjemoma se pri revidiranju ra~unovodskih izkazov za leto 1994 v izkazu uspeha ne izpolni podatkov za leto 1993.
32. Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in se prvi~ uporabi za revidiranje
bank za poslovno leto 1994, za revidiranje hranilnic pa za poslovno leto 1995.
Ljubljana, dne 10. januarja 1995.
Predsednik Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
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ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

LJUBLJANA

LENART

435.

437.

Na podlagi 33. in 65. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93) izdajam
ODREDBO
o zadr‘anju statutarnega sklepa Mestne ob~ine
Ljubljana
I
Zadr‘i se – zaradi nezakonitosti – statutarni sklep Mestne ob~ine Ljubljana, sprejet na nadaljevanju 1. seje mestnega sveta dne 19. 1. 1995.
II
Ta odredba za~ne veljati takoj.
[t. 243-95
Ljubljana, dne 20. januarja 1995.
@upan
Mestne ob~ine Ljubljana
dr. Dimitrij Rupel l. r.

Na podlagi prvega odstavka 140. ~lena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91), drugega odstavka
3. in 7. ~lena zakona o gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni
list RS, {t. 32/93), 26. in 105. ~lena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, {t. 32/93) in 4. ~lena odloka o pristojnostih
in na~inu dela Skup{~ine ob~ine Lenart (Uradni list SRS, {t.
1/90 in Uradni list RS, {t. 16/93) je Skup{~ina ob~ine Lenart
na seji dne 24. novembra 1994 sprejela
ODLOK
o gospodarskih javnih slu‘bah v ob~ini Lenart
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
S tem odlokom se dolo~ajo dejavnosti, ki so gospodarske javne slu‘be (v nadaljevanju: javne slu‘be) v ob~ini
Lenart in ureja na~in ter oblike njihovega izvajanja, strokovno-tehni~ne, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov javnih dobrin in viri financiranja ter druga vpra{anja, ki so povezana z izvajanjem javnih slu‘b.

II. NA^IN OPRAVLJANJA JAVNIH SLU@B

436.
Na podlagi 33. in 65. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93) izdajam
ODREDBO
o zadr‘anju odloka o za~asnem financiranju nalog
Mestne ob~ine Ljubljana do sprejetja prora~una za leto
1995
I
Zadr‘i se – zaradi nezakonitosti – odlok o za~asnem
financiranju nalog Mestne ob~ine Ljubljana do sprejetja prora~una za leto 1995, ki ga je sprejel mestni svet Mestne
ob~ine Ljubljana na 2. seji dne 19. 1. 1995.
II
Ta odredba za~ne veljati takoj.
[t. 227-95
Ljubljana, dne 20. januarja 1995.
@upan
Mestne ob~ine Ljubljana
dr. Dimitrij Rupel l. r.

2. ~len
Ob~ina z akti podrobneje uredi na~in opravljanja posamezne ali ve~ javnih slu‘b oziroma podrobneje dolo~i
elemente iz 7. ~lena zakona o gospodarskih javnih slu‘bah
(Uradni list RS, {t. 32/93).
Kadar standardi in normativi, na podlagi katerih se
izvajajo javne slu‘be, niso predpisani za celotno dr‘avo, se
predpi{ejo z akti iz prej{njega odstavka.

III. JAVNE SLU@BE
3. ~len
Kot obvezne javne slu‘be se opravljajo:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
3. ravnanje s komunalnimi odpadki
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
5. javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in
6. urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih
povr{in
7. pregledovaje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.
4. ~len
Kot izbirne javne slu‘be se opravljajo:
1. pokopali{ka in pogrebna dejavnost (pogrebne storitve, vzdr‘evanje in urejanje pokopali{~)
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2. urejanje ulic, trgov in cest ter pripadajo~ih objektov,
ki niso razvr{~ene med magistralne, regionalne in lokalne
ceste
3. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih povr{in
4. name{~anje in ravnanje z reklamami, plakati in transparenti ter postavljanje reklamnih objektov,
5. urejanje in vzdr‘evanje javne tr‘nice, javnih parkiri{~ in javnih sanitarij,
6. oskrba naselij s po‘arno vodo v javni rabi.
5. ~len
Javne slu‘be iz 3. in 4. ~lena tega odloka se opravljajo
na celotnem obmo~ju ob~ine, ~e z akti iz 2. ~lena tega odloka
za posamezno javno slu‘bo ni dolo~eno druga~e.
6. ~len
Kot izbirne javne slu‘be se lahko izvajajo tudi druge
dejavnosti, ki jih dolo~i pristojni organ lokalne skupnosti.
7. ~len
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje
javnih slu‘b v ob~ini Lenart, so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in ~i{~enje odpadnih
voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje
komunalnih odpadkov,
– pokopali{~ni objekti in naprave,
– tr‘nica in javna parkiri{~a,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otro{ka igri{~a,
– omre‘je in naprave javne razsvetljave,
– omre‘je in naprave za oskrbo naselij s po‘arno vodo
v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– hodniki, pe{ poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in
druge javne povr{ine v naseljih, ki niso razvr{~ene med
magistralne, regionalne in lokalne ceste,
– objekti in naprave za razobe{anje in name{~anje reklam, plakatov, transparentov in zastav.
Z akti iz 2. ~lena tega odloka se podrobneje dolo~ijo
objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in na~in
rabe objektov in naprav ter uredijo druga vpra{anja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
IV. NA^INI IZVAJANJA JAVNIH SLU@B
8. ~len
Izvajanje javnih slu‘b zagotavlja ob~ina neposredno z
ustanavljanjem re‘ijskih obratov oziroma s soustanavljanjem
javnih podjetij ali z dajanjem koncesij.
9. ~len
Re‘ijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomi~no ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti javne slu‘be,
hkrati pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi
bila smotrna.
Vpra{anja povezana z delovnim podro~jem re‘ijskega
obrata, pooblastili in odgovornostmi vodje re‘ijskega obrata
ter druga vpra{anja se uredijo z aktom o ustanovitvi re‘ijskega obrata.
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10. ~len
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v solastnini
ob~ine (ob~insko javno podjetje) ali kot podjetje v me{ani
lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne
slu‘be.
Vpra{anja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in
njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti
med ob~ino kot soustanoviteljico in javnim podjetjem se
uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Soustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvr{uje
izvr{ni svet skup{~ine ob~ine.
11. ~len
Za izvajanje javnih slu‘b lahko ob~ina da koncesijo
pravni ali fizi~ni osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
12. ~len
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ ob~ine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi
vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora
ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti dolo~i skup{~ina ob~ine s koncesijskim aktom v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne slu‘be.
Po kon~anem postopku oblikuje pristojni organ ob~ine
predlog za izbor in ga posreduje izvr{nemu svetu skup{~ine
ob~ine, ki odlo~i z upravno odlo~bo.
Ponudnik, ki meni, da so bila kr{ena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko
zahteva varstvo v skladu z zakonom.
13. ~len
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji izvr{ni svet skup{~ine ob~ine v imenu in za
ra~un ob~ine.
14. ~len
Na podlagi odlo~itve skup{~ine ob~ine se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih slu‘b
tudi z vlaganjem finan~nih in drugih sredstev v zasebno
pravne subjekte (podjetja, obratovalnice, fizi~ne osebe idr.).
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na
podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v
zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti dolo~i
izvr{ni svet skup{~ine ob~ine v skladu z zakonom o gospodarskih javnih slu‘bah.
Po kon~anem postopku oblikuje pristojni organ ob~ine
predlog za izbor in ga posreduje izvr{nemu svetu skup{~ine
ob~ine, ki odlo~i z upravno odlo~bo.
Ponudnik, ki meni da so bila kr{ena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko
zahteva varstvo v skladu z zakonom.
15. ~len
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju izvr{ni svet skup{~ine ob~ine v imenu in za ra~un ob~ine.
16. ~len
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganju se lahko,
skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizi~no
osebo.
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V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA JAVNIH SLU@B
17. ~len
Ob~ina Lenart zagotavlja javne slu‘be v naslednjih oblikah:
– v ob~inskih javnih podjetjih, v katerih se opravljajo
obvezne javne slu‘be, navedene v to~kah 1, 2 in 5 3. ~lena
ter izbirne javne slu‘be, navedene v to~kah 2, 3 in 6 4. ~lena
tega odloka,
– z dajanjem koncesij, s katerimi se zagotavlja opravljanje javnih slu‘b, navedenih v to~kah 3, 4, 6 in 7 3. ~lena
ter v to~ka 1, 4 in 5 4. ~lena tega odloka.

VI. UPRAVNE, STROKOVNO-TEHNI^NE,
ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
18. ~len
Upravne naloge (normativne, procesne in nadzorne) ter
strokovno-tehni~ne, organizacijske in razvojne naloge na
podro~ju gospodarskih javnih slu‘b opravlja pristojni ob~inski organ v skladu s pristojnostmi, ki so dolo~ene s predpisom o organizaciji javne slu‘be.
19. ~len
Kolikor obseg nalog tako narekuje, opravlja ne glede
na dolo~be 18. ~lena tega odloka strokovno-tehni~ne, organizacijske in razvojne naloge na podro~ju gospodarskih javnih slu‘b v ob~ini Direkcija javnih slu‘b (v nadaljevanju:
direkcija), kot samostojna ob~inska upravna organizacija.
20. ~len
Direkcija opravlja (~e bo ustanovljena):
1. strokovne naloge na podro~ju razvoja javnih slu‘b
2. strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi
z na~rtovanjem, vzdr‘evanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih slu‘b, ~e z aktom o
ustanovitvi re‘ijskega obrata ali soustanovitvi javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju
te naloge niso prene{ene na re‘ijski obrat, javno podjetje,
koncesionarja ali osebo v dejavnostih, v katere ob~ina vlaga
kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin
3. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih slu‘b
in osebami, na katere so prene{ene posamezne naloge iz
druge to~ke tega ~lena, v zadevah izvajanja teh nalog
4. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko
bazo za potrebe javnih slu‘b
5. strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi
z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne
slu‘be ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter
pripravo pogodb
6. strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi
s financiranjem javnih slu‘b
7. dolo~anje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor, ~e ti zadevajo infrastrukturne objekte in
naprave, ~e ni to kot javno pooblastilo prene{eno na izvajalce javnih slu‘b
8. dajanje predpisanih dovoljenj za priklju~itev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje
javnih slu‘b, ~e ni to kot javno pooblastilo prene{eno na
izvajalce javnih slu‘b
9. administrativna opravila za svet uporabnikov
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10. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekolo{kih
taks, prispevkov in nadomestil
11. druge naloge, dolo~ene z zakonom, predpisom ob~ine in programom dela direkcije
12. Direkcija lahko opravlja tudi strokovne naloge s
podro~ja dejavnosti stanovanjskega sklada in sklada stavbnih zemlji{~.
Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomi~nosti ali ~e so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, lahko direkcija s pogodbo poveri izvajanje posameznih
nalog iz prej{njega odstavka tega ~lena za opravljanje tak{nih
nalog registrirani organizaciji (pravni ali fizi~ni osebi).
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
21. ~len
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
uporabnikov ob~ine, ki ga imenuje skup{~ina ob~ine in ima
devet ~lanov, v katerem ima vsaka krajevna skupnost po
enega predstavnika.
22. ~len
Svet uporabnikov:
– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in
predlaga skupne predloge skup{~ini ob~ine in njenemu izvr{nemu svetu,
– zastopa interese krajanov v zvezi z na~rtovanjem in
financiranjem javnih slu‘b in s tem povezanih objektov in
naprav v razmerju do skup{~ine ob~ine in njenega izvr{nega
sveta,
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev
storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izbolj{ave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali
drugimi akti o delu in poslovanju.
Skup{~ina ob~ine zagotovi materialne in finan~ne pogoje za delo sveta uporabnikov.
23. ~len
Skup{~ina ob~ine in izvr{ni svet skup{~ine ob~ine sta
dol‘na obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Skup{~ina ob~ine je dol‘na obvestiti svet uporabnikov
o svojih stali{~ih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, izvr{ni svet skup{~ine ob~ine pa najkasneje v roku
30 dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta
uporabnikov.
24. ~len
V primeru kr{itve obveznosti s strani izvajalca javnih
slu‘b, lahko uporabnik od pristojnega organa ob~ine zahteva
izdajo odlo~be, s katero naj ta odlo~i o pravici uporabnika do
storitve in nalo‘i izvajalcu ustrezno ravnanje.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLU@B
25. ~len
Storitve javnih slu‘b se financirajo:
– s ceno posameznih storitev javnih slu‘b,
– iz prora~una ob~ine Lenart,
– s posojili,
– z najemninami,
– iz obveznic,
– iz drugih virov.
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IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
26. ~len
Do sprejetja aktov iz 2. ~lena tega odloka se za ureditev
zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo dolo~be
predpisov, izdanih na podlagi 41. ~lena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, {t. 8/82) oziroma dolo~be
drugih predpisov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
Akte iz 2. ~lena tega odloka pripravi izvr{ni svet skup{~ine ob~ine in jih predlo‘i v sprejem skup{~ini ob~ini.
27. ~len
Z dnem pri~etka veljavnosti tega odloka preneha veljati
odlok o komunalnih dejavnostih in komunalnih organizacijah, ki opravljajo komunalne dejavnosti v ob~ini Lenart
(Uradni list SRS, {t. 1-52/83).
28. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 353-6/94
Lenart, dne 24. novembra l994.
Predsednik
Skup{~ine ob~ine Lenart
Jo‘e [krlec l. r.

LJUTOMER
438.
Na podlagi 36. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine Ljutomer
na 1. seji dne 23. decembra 1994 sprejel
ZA^ASNI POSLOVNIK
ob~inskega sveta Ljutomer
1. ~len
S tem za~asnim poslovnikom se ureja konstituiranje na
prvih volitvah izvoljenega ob~inskega sveta (v nadaljnjem
besedilu: svet) in njegovo delo v ~asu, dokler ne bo sprejet
poslovnik sveta.
2. ~len
Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih
ve~ kot polovica mandatov ~lanov sveta.
3. ~len
Prvo sejo sveta vodi do izvolitve predsednika sveta
njegov najstarej{i ~lan. Na njegov predlog lahko svet odlo~i,
da vodi prvo sejo drug ~lan sveta.
Do imenovanja sekretarja sveta opravlja njegove naloge tajnik ob~inske volilne komisije.
4. ~len
Svet najprej sprejme za~asni poslovnik.
Po sprejemu za~asnega poslovnika svet izvoli komisijo
za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika, podpredsednika in pet
~lanov.
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Kandidate za predsednika in ~lane komisije lahko predlaga vsak ~lan sveta.
5. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
se predlo‘i poro~ilo ob~inske volilne komisije o izidu volitev,
potrdila o izvolitvi ~lanov sveta in ‘upana ter morebitne
prito‘be kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma
list kandidatov.
Mandate ~lanov sveta in ‘upana potrdi svet na predlog
komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja,
potem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvolitvi
ter o vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov
ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Svet skupaj odlo~i o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odlo~a posebej.
^lan sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata.
[teje se, da je svet z odlo~itvijo o spornem mandatu
odlo~il tudi o prito‘bi kandidata ali predstavnika kandidature
oziroma liste kandidatov.
6. ~len
Po potrditvi mandatov ~lanov sveta in ‘upana, svet na
predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Predsednik in podpredsednik sta izvoljena z ve~ino
glasov vseh ~lanov sveta. ^e pri prvem glasovanju noben
kandidat ne dobi potrebne ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri
ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih za
posamezno funkcijo, ki sta pri prvem glasovanju dobila najve~ glasov.
Glasovanje za predsednika in podpredsednika sveta je
tajno.
7. ~len
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika svet imenuje sekretarja sveta na predlog komisije za mandatna
vpra{anja, volitve in imenovanja.
Sekretar sveta opravlja in organizira strokovno in administrativno delo za svet ter pomaga predsedniku sveta pri
pripravi in vodenju sej.
8. ~len
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika ter imenovanju sekretarja sveta se svetu predstavi ‘upan.
9. ~len
Po predstavitvi ‘upana, svet imenuje komisijo za pripravo statuta ob~ine in poslovnika sveta, na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika sveta
ima predsednika in {tiri ~lane.
10. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo vsak mesec, praviloma zadnji
teden v mesecu. Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora
biti vro~en ~lanom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red
redne seje, mora biti vro~eno ~lanom sveta s sklicem izredne
seje.
Izredna seja se skli~e za obravnavanje in odlo~anje o
nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo za izredno sejo mora biti vro~eno ~lanom sveta s sklicem
izredne seje.
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Seje sveta sklicuje predsednik sveta. Predsednik sveta
mora sklicati sejo sveta na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov
sveta ali na zahtevo ‘upana.
11. ~len
Svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina ~lanov. Odlo~itve sprejema z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, ~e
ni z zakonom, statutom ob~ine ali poslovnikom sveta dolo~ena druga~na ve~ina.
Statut ob~ine sprejema svet z dvotretjinsko ve~ino
vseh ~lanov, poslovnik pa z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov.
Glasovanje na sejah sveta je javno, razen ~e svet z
ve~ino glasov navzo~ih ~lanov sklene, da se glasuje tajno in
v primerih, ko je tako dolo~eno s poslovnikom.
12. ~len
Ta za~asni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika
sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po
sprejemu statuta ob~ine.
13. ~len
Za~asni poslovnik velja takoj, ko ga sprejme ob~inski
svet, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 013-1/94-OS
Ljutomer, dne 23. decembra 1994.
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5. ~len
Do organizacije ob~inske uprave, ki bo na predlog ‘upana dolo~ena s statutom ob~ine, se opravljajo upravne naloge
ob~ine na podlagi zakona in veljavnih predpisov.
Organizacija ob~inske uprave bo v tem obdobju dolo~ena z za~asnimi akti.
6. ~len
Izvajanje gospodarskih javnih slu‘b na obmo~ju ob~ine
Ljutomer poteka v skladu z veljavno zakonodajo in odlokom
o gospodarskih javnih slu‘bah v ob~ini Ljutomer (Uradni list
RS, {t. 45/94) do dokon~ne organizacije in ureditve s statutom in drugimi splo{nimi akti ob~ine.
7. ~len
Statutarni sklepi veljajo v prehodnem obdobju do sprejetja statuta ob~ine in drugih splo{nih aktov za posamezno
podro~je iz pristojnosti ob~ine.
Statutarni sklepi veljajo takoj, ko jih sprejme ob~inski
svet in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 013-1/94-OS
Ljutomer, dne 23. decembra 1994.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.
440.

439.
Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS,
45/94 – odlo~ba US RS in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine
Ljutomer na 1. seji dne 23. decembra 1994 sprejel
STATUTARNI SKLEP
1. ~len
Do ureditve temeljnih na~el za organizacijo in delovanje ob~ine s statutom in ureditve posameznih zadev iz svoje
pristojnosti s splo{nimi akti, se uporabljajo vsi veljavni
splo{ni predpisi ob~ine Ljutomer, ki niso v nasprotju z ustavo in zakoni.
2. ~len
Sede‘ nove ob~ine Ljutomer je Vrazova 1, Ljutomer.
3. ~len
Za izdajanje sklepov in drugih posami~nih aktov ob~inskega sveta se uporablja pe~at Ob~inske volilne komisije
Ljutomer.
4. ~len
Za ureditev vpra{anj s podro~ja organizacije in na~ina
dela ob~inskega sveta sprejme ob~inski svet za~asni
poslovnik.

Na podlagi 10., 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS,
45/94 – odlo~ba US RS in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine
Ljutomer na 2. seji sveta, dne 12. januarja 1995 sprejel
SPREMEMBE STATUTARNEGA
SKLEPA
1. ~len
Spremeni se 3. ~len statutarnega sklepa in se glasi:
“Za izdajanje sklepov in drugih posami~nih aktov
ob~inskega sveta se uporablja pe~at okrogle oblike, premera
33 mm, z napisom: Ob~ina Ljutomer, Vrazova 1.
Ob~ina Ljutomer uporablja pe~at dolo~en v prvem
odstavku tudi v vseh drugih primerih iz pristojnosti ob~ine
in pe~at z isto vsebino s premerom 20 mm.”
2. ~len
Sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 013-1/95-OS
Ljutomer, dne 12. januarja 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.
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LOGATEC
441.
Na podlagi 36. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94
– odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski
svet ob~ine Logatec na seji dne 22. 12. 1994 sprejel
ZA^ASNI POSLOVNIK
ob~inskega sveta
1. ~len
S tem za~asnim poslovnikom se ureja konstituiranje na
prvih volitvah izvoljenega ob~inskega sveta (v nadaljnjem
besedilu: svet) in njegovo delo v ~asu, dokler ne bo sprejet
poslovnik sveta.
2. ~len
Svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je
potrjenih ve~ kot polovica mandatov ~lanov sveta.
3. ~len
Prvo sejo sveta vodi do izvolitve predsednika sveta
njegov najstarej{i ~lan. Na njegov predlog lahko svet odlo~i,
da vodi prvo sejo drug ~lan sveta.
Do imenovanja sekretarja sveta opravlja njegove naloge tajnik ob~inske volilne komisije.
4. ~len
Svet najprej sprejme za~asni poslovnik.
Do sprejema za~asnega poslovnika svet imenuje komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika in dva ~lana.
Kandidate za predsednika in ~lane komisije lahko predlaga vsak ~lan sveta.
5. ~len
Komisiji za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
se predlo‘i poro~ilo ob~inske volilne komisije o izidu volitev, potrdilo o izvolitvi ~lanov ob~inskega sveta in ‘upana
ter morebitne prito‘be kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Mandate ~lanov sveta in ‘upana potrdi svet na predlog
komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter
o vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Svet skupaj odlo~i o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odlo~a posebej.
^lan sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata.
[teje se, da je svet z odlo~itvijo o spornem mandatu
odlo~il tudi o prito‘bi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
6. ~len
Po potrditvi mandatov ~lanov sveta in ‘upana, svet na
predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Volitve predsednika in podpredsednika ob~inskega sveta so tajne.
Predsednik in podpredsednik sveta sta izvoljena z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta. ^e pri prvem glasovanju
noben kandidat ne dobi potrebne ve~ine, se glasovanje po-
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novi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, za posamezno funkcijo, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
Glasovanje v ob~inskem svetu je javno, razen, ~e svet z
ve~ino glasov navzo~ih ~lanov sklene, da se glasuje tajno.
7. ~len
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika, svet imenuje sekretarja sveta na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Sekretar sveta opravlja in organizira strokovno in administrativno delo za svet ter pomaga predsedniku sveta pri
pripravi in vodenju sej.
8. ~len
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika ter imenovanju sekretarja sveta se svetu predstavi ‘upan.
9. ~len
Po predstavitvi ‘upana svet imenuje komisijo za pripravo statuta ob~ine in poslovnika sveta na predlog komisije
za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika sveta
ima predsednika in dva ~lana.
10. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicuje vsak mesec, praviloma zadnji
teden v mesecu. Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora
biti vro~en ~lanom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.
Sejo vodi predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik sveta. Predsedujo~i mora zahtevo za odmor,
ki jo poda predstavnik stranke in je namenjen posvetovanju
svetnikov, dati na glasovanje.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red
redne seje, mora biti vro~eno ~lanom sveta najkasneje s
sklicem seje.
Izredna seja se skli~e za obravnavanje in odlo~anje o
nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo za izredno sejo mora biti vro~eno ~lanom sveta s sklicem
izredne seje.
Sejo sveta sklicuje predsednik sveta. Predsednik sveta
mora sklicati sejo sveta na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov
sveta ali na zahtevo ‘upana.
11. ~len
Svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina ~lanov. Odlo~itve sprejema z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, ~e
ni z zakonom, statutom ob~ine ali poslovnikom sveta dolo~ena druga~na ve~ina.
Statut ob~ine sprejme svet z dvotretjinsko ve~ino vseh
~lanov, poslovnik pa z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov. Za volitve organov sveta je potrebna ve~ina vseh ~lanov
sveta.
12. ~len
Ta za~asni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika
sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po
sprejemu statuta ob~ine.
[t. 013-2/94
Logatec, dne 22. decembra 1994.
Predsedujo~i 1. seje
Damjan Petrov~i~ l. r.
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MOZIRJE
442.
Skup{~ina ob~ine Mozirje je na podlagi 16. ~lena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, {t. 18/91)
in 38. ~lena statuta ob~ine Mozirje in 70. ~lena poslovnika
SO Mozirje (Uradni list RS, {t. 19/93, 35/93, 8/94) na seji
dne 1. 12. 1994 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi Sklada za razvoj malega gospodarstva
Zgornjesavinjske doline
I. SPLO[NI DEL
1. ~len
S tem odlokom se ustanavlja Sklad za razvoj malega
gospodarstva Zgornjesavinjske doline (v nadaljnjem besedilu: sklad) in dolo~a njegovo dejavnost, pristojnosti, organizacijo in na~in dela.
2. ~len
Namen sklada je financiranje programov pospe{evanja
malega gospodarstva, katerega cilj je zlasti:
– pove~anje zaposlovanja delavcev na podlagi novih
programov;
– vzpodbujanje in pospe{evanje konkuren~nosti malega gospodarstva zlasti na mednarodnih trgih;
– pospe{evanje uvajanja sodobnih tehnologij v enotah
malega gospodarstva;
– pospe{evanje ustanavljanja in razvoja enot obrti in
podjetni{tva z visoko stopnjo inovativnosti in enot, katerih
dejavnost oziroma programi vplivajo na razvoj in promocijo
ob~ine v {ir{em prostoru;
– pospe{evanje ustanavljanja ter razvoja enot obrti in
podjetni{tva, ki so energetsko var~ne in ne onesna‘ujejo
okolja oziroma uvajajo ekolo{ko ~iste tehnologije.
3. ~len
Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, dolo~enimi v zakonu o malem gospodarstvu, tem odlokom in statutom sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj ra~un.
Za svoje obveznosti odgovarja sklad s svojim celotnim
premo‘enjem. Sklad se vpi{e v sodni register.

II. IME IN SEDE@ SKLADA
4. ~len
Ime sklada je: Sklad za pospe{evanje malega gospodarstva Zgornjesavinjske doline. Sede‘ sklada je: Mozirje,
Savinjska cesta 7.
III. SREDSTVA IN DEJAVNOST SKLADA
5. ~len
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz ob~inskega prora~una.
Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delo tudi od
drugih pravnih in fizi~nih oseb.
Sklad lahko najema posojila ter pridobiva druge oblike
pomo~i.
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Sredstva sklada se lahko zagotavljajo tudi iz lastnih
prihodkov in iz drugih sredstev namenjenih za razvoj malega
gospodarstva.
Sredstva se zbirajo na ‘iro ra~unu sklada.
6. ~len
Sklad izvaja naslednje naloge s podro~ja pospe{evanja
malega gospodarstva:
– daje posojila za projekte malega gospodarstva;
– sovlaga v projekte malega gospodarstva;
– vlaga ali sofinancira poslovno infrastrukturo (pospe{evalni centri, tehnolo{ki parki, obrtne, podjetni{ke in proste
cone);
– daje jamstva za posojila za malo gospodarstvo;
– subvencionira obrestne mere posojil, ki jih odobravajo poslovne banke in druge finan~ne organizacije;
– daje premije;
– izvaja druge naloge kot je izobra‘evanje, svetovanje
ipd.
7. ~len
Podrobnej{e kriterije za pridobivanje sredstev in namen
njihove porabe dolo~i sklad s pravilnikom, ki ga sprejme
upravni odbor skladno z dolo~bami zakona o razvoju malega
gospodarstva in tega odloka.
Sredstva posojil, jamstva in subvencioniranje obrestne
mere se delijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa.
Uporabniki sredstev sklada so lahko fizi~ne ali pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje, dolo~ene s pravilnikom in
javnim razpisom.
IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA
8. ~len
Organi sklada so:
– upravni odbor;
– nadzorni odbor;
– stalna ali za~asna delovna telesa, ki jih dolo~i statut
sklada.
9. ~len
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in osem ~lanov, ki jih
imenuje in razre{uje izvr{ni svet ob~ine iz vrst obrtni{tva,
podjetni{tva, ban~ni{tva, poslancev ob~inske skup{~ine.
Predstavnika Zgornjesavinjske obrtno podjetni{ke zbornice
imenuje na predlog zbornice. Predstavnik upravnega organa
za gospodarstvo pa je po funkciji ~lan upravnega odbora.
Predsednik in ~lani upravnega odbora se imenujejo za dobo
4 let.
10. ~len
Upravni odbor je najvi{ji organ upravljanja sklada in
odlo~a na svojih sejah o vseh bistvenih vpra{anjih poslovanja in delovanja sklada.
Upravni odbor opravlja naslednje naloge:
– sprejema finan~ni na~rt;
– imenuje in razre{uje predsednika sklada;
– sprejema in objavi pravilnik za razpis posojil;
– sprejema nalo‘beno politiko;
– sprejema bilan~ne izkaze in letno poro~ilo o poslovanju in rezultatih sklada;
– sprejema statut sklada;
– sprejema poslovnik o delu delovnih teles sklada,
– opravlja druge naloge, dolo~ene v statutu sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju.
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11. ~len
Upravni odbor sklada lahko za razre{evanje posameznih
zadev iz svojih pristojnosti imenuje stalna ali za~asna delovna telesa. Podrobnej{a organizacija in pristojnosti delovnih
teles sklada se dolo~ijo s statutom sklada in poslovnikom o
delu delovnih teles sklada.
12. ~len
Sklad ima nadzorni odbor, ki {teje 5 ~lanov.
Nadzorni odbor nadzira delo upravnega odbora ter zakonitost dela in finan~nega poslovanja sklada samostojno ali
s pomo~jo revizijskih in drugih poobla{~enih strokovnih
institucij.
^lane nadzornega odbora imenuje ustanovitelj sklada
za dobo 4 let. Po izteku mandata ne morejo biti ponovno
imenovani.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poro~a ustanovitelju sklada.
13. ~len
^lani nadzornega odbora ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo pri skladu.
14. ~len
Izvr{ni svet daje soglasje k:
– statutu sklada;
– nalo‘beni politiki sklada, finan~nemu na~rtu in planu
dela;
– bilan~nim izkazom sklada in poro~ilo o poslovanju
in rezultatih dela sklada;
– k pravilniku iz 7. ~lena.
15. ~len
Predsednik upravnega odbora ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira delo sklada;
– zastopa in predstavlja sklad neomejeno;
– pripravlja seje upravnega odbora in jih sklicuje;
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom, tem
odlokom in statutom sklada.
16. ~len
Sklad z vsakoletnim planom dela opredeli naloge, ki jih
bo izvajal v teko~em letu.
Letni operativni plan sprejme upravni odbor sklada.
17. ~len
Na podlagi plana nalog iz prej{njega ~lena sprejme
sklad finan~ni na~rt, s katerim opredeli potrebna sredstva za
izvajanje teh nalog in vi{ino sredstev za delovanje sklada.
Sklad pokriva stro{ke poslovanja s prihodki od svojih
finan~nih nalo‘b in z drugimi prihodki.
V. KONSTITUIRANJE SKLADA
18. ~len
Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora
in sprejemom statuta.
Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju z izvr{nim svetom ob~ine.
19. ~len
Konstituiranje sklada ugotovi Izvr{ni svet Skup{~ine
ob~ine Mozirje s sklepom.
Na podlagi sklepa iz prej{njega odstavka tega ~lena
priglasi vpis sklada v sodni register predsednik upravnega
odbora sklada.
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VI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
20. ~len
Z dnem konstituiranja sklada prenese ob~ina Mozirje
na sklad vsa denarna sredstva, ki jih je do sedaj namenjala za
razvoj malega gospodarstva in se zbirajo na ra~un “sredstva
za nova delovna mesta” {t. @R 52810-630-1010082.
21. ~len
Za vsa sredstva, ki jih ob~ina prenese na sklad, se izdela
zaklju~na bilanca po stanju na dan konstituiranja sklada.
Sklad izdela na osnovi zaklju~ne bilance otvoritveno bilanco
na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za finan~ni plan
sklada.
22. ~len
V skladu s statutom sklada lahko naknadno pristopijo k
skladu tudi drugi pravni subjekti, ki za to izkazujejo interes.
Pogoje in na~in sodelovanja pri upravljanju sklada in uveljavljanju drugih pravic teh subjektov dolo~i statut sklada.
23. ~len
Predloge za predsednika in ~lane upravnega odbora ter
nadzornega odbora sklada pripravi izvr{ni svet najkasneje v
10 dneh po uveljavitvi odloka.
24. ~len
V primeru da Skup{~ina in Izvr{ni svet ob~ine Mozirje
ne moreta izvajati funkcij in pooblastil po tem odloku zaradi
sprememb lokalne samouprave, se le-te prenesejo na ob~inske
svete ob~in nastalih iz sedanje ob~ine Mozirje.
25. ~len
Odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 012-25/94-10
Mozirje, dne 1. decembra 1994.
Predsednik
Skup{~ine ob~ine Mozirje
Miklavc Franc, in‘. les. ind. l. r.

443.
Skup{~ina ob~ine Mozirje je na podlagi 25. ~lena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, {t. 13/92) 38. ~lena
statuta ob~ine Mozirje in 70. ~lena poslovnika Skup{~ine
ob~ine Mozirje (Uradni list RS, {t. 19/93, 35/93, 8/94) na
seji dne 1. 12. 1994 sprejela
ODLOK
o za{~iti geografskega porekla Zgornjesavinjskega
‘elodca
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
S tem odlokom se ureja za{~ita geografskega porekla za
lokalno tipi~ni suhomesnati proizvod iz individualne kme~ke
proizvodnje na obmo~ju Zgornjesavinjske doline – imenovan “Zgornjesavinjski `elodec”.
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2. ~len
Namen za{~ite je zagotoviti organizirano in dohodkovno uspe{nej{e tr‘enje kakovostno ustreznih ‘elodcev in prepre~evati zlorabo, da bi se pod enakimi pogoji tr‘ili tudi
netipi~ni ali nekakovostni industrijski in “doma~i” proizvodi
iz – pa tudi izven obmo~ja za{~ite geografskega porekla.
3. ~len
Obmo~je za{~ite predstavlja prostor v pore~ju reke Savinje in Drete, ki je geografsko opredeljen kot Zgornjesavinjska dolina in ga ozna~uje enaka tradicionalna tehnologija za
proizvodnjo “`elodcev”. Obmo~je je omejeno z zunanjimi
mejami katastrskih ob~in v KS Mozirje, Re~ica, Ljubno,
Lu~e, Sol~ava, Nova [tifta, Gornji Grad, Bo~na, [martno ob
Dreti in Nazarje, v naravi pa:
– na severu: z Mozirsko planino, Goltmi, Komnom,
Raduho in Ol{evo
– na zahodu: s Savinjsko-Kamni{kimi Alpami, Veliko
planino, Rakovim sedlom in ^rnivcem
– na jugu: s planino Menino in hribovjem ^rete ter
Dobrovelj
– na vzhodu: s sotesko Savinje ob meji z Letu{em.
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III. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
8. ~len
Strokovnemu odboru preneha mandat, ko je registrirano
interesno zdru‘enje (konzorcij) izdelovalcev zgornjesavinjskega ‘elodca.
9. ~len
Po prenehanju mandata strokovnemu odboru se naloge
strokovnega odbora navedene v 2., 3. in 4. alinei 6. ~lena
prenesejo na konzorcij.
10. ~len
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in za~ne veljati naslednji dan po objavi.
[t. 012-24/94-10
Mozirje, dne 1. decembra 1994.
Predsednik
Skup{~ine ob~ine Mozirje
Franc Miklavc, in‘. les. ind. l. r.

II. IZVAJANJE ZA[^ITE
444.
4. ~len
Za{~ita geografskega porekla zgornjesavinjskega ‘elodca se izvaja v skladu s projektom, ki ga je izdelala katedra za
‘ivilstvo Biotehni{ke fakultete v Ljubljani, in sicer:
a) v za~etni fazi preko strokovnega odbora, ki ga v ta
namen imenuje Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine Mozirje (5
~lanov) in
b) v kasnej{i fazi preko interesnega zdru‘enja izdelovalcev, ki bo registrirano pri pristojnem ob~inskem upravnem
organu (v nadaljevanju: konzorcij).
5. ~len
Z znamko geografskega porekla se za{~itijo le tisti ‘elodci, katerih vzorci dose‘ejo na strokovnem ocenjevanju
predpisano kakovost (tj. nad 15 to~k od 20 mo‘nih) in ustrezajo skupnim tehnolo{kim osnovam in standardom za izdelovanje zgornjesavinjskega ‘elodca).
Na~in zaznamovanja proizvodov in natan~nej{i pogoji,
ki jih morajo izpoljevati upravi~enci do za{~itne znamke
geografskega porekla so dolo~eni s posebnim pravilnikom.
6. ~len
Naloge strokovnega odbora pri Izvr{nem svetu Skup{~ine ob~ine Mozirje so predvsem:
– priprava strokovnih podlag in organizacija vseh aktivnosti, ki so potrebne za izpeljavo za{~ite geografskega porekla zgornjesavinjskega ‘elodca pri Uradu republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (UVIL)
– organizacija strokovnega ocenjevanja “`elodcev” v
sodelovanju s pobudnikom – TD Re~ica ob Savinji
– izvajanje propagandnih (promocijskih) akcij na kulinari~no – turisti~nih razstavah, sejmih in prireditvah
– prepre~evanje tr‘nih zlorab v {kodo interesov organiziranih izdelovalcev zgornjesavinjskega ‘elodca.
7. ~len
Za vodenje postopka za{~ite pri UVIL Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine Mozirje poobla{~a kot svojega zakonitega zastopnika Patentno pisarno d.o.o., ^opova 14 iz Ljubljane.

Na podlagi 8., 9. in 163. ~lena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, {t. 5/82, 40/84, 29/86 in
Uradni list RS, {t. 1/91), 10. in 12. ~lena zakona o cestah
(Uradni list SRS, {t. 38/81, 7/86 in 37/87), 3. ~lena pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list SRS, {t. 17/82 in 22/84),
3. in 5. ~lena zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93,
66/93) ter 38. ~lena statuta ob~ine Mozirje in 70. ~lena
poslovnika o delu Skup{~ine ob~ine Mozirje (Uradni list RS,
{t. 19/93, 35/93, 8/94), je Skup{~ina ob~ine Mozirje na seji
dne 1. 12. 1994 sprejela
ODLOK
o ureditvi cestnega prometa v ob~ini Mozirje
I. URADNE ODLO^BE
1. ~len
Ta odlok ureja cestni promet na obmo~ju ob~ine
Mozirje.
2. ~len
S tem odlokom se za naselja na obmo~ju ob~ine Mozirje urejajo:
– omejitve in prepovedi prometa,
– ustavljanje in parkiranje,
– cestno prometna signalizacija,
– neprometni znaki,
– posebne storitve na prometnih povr{inah,
– posebni varnostni ukrepi,
– delovno podro~je Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in komisije za tehni~no urejanje prometa,
– {olska prometna slu‘ba,
– organe za nadzor nad izvajanjem odloka.
3. ~len
“Javne prometne povr{ine” so po tem odloku vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, ulice in trgi, plo~niki,
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kolesarske steze, javni parkirni prostori izven cest ter dovozne
ceste k javnim in poslovnim ter stanovanjskim zgradbam, ki
so javnega pomena in niso privatna lastnina.
II. OMEJITVE IN PREPOVEDI PROMETA
4. ~len
Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine Mozirje (v nadaljnjem
besedilu: izvr{ni svet) z odredbo dolo~i v naseljih na obmo~ju
ob~ine Mozirje posebne prometne povr{ine, namenjene pe{cem in kolesarjem. To so posebej ozna~ene ceste, ulice in
trgi v naseljih, na katerih je promet z vozili omejen oziroma
prepovedan v celoti ali deloma.
5. ~len
Na posebnih prometnih povr{inah za pe{ce in kolesarje
ni omejen promet za vozila organov za notranje zadeve,
re{evalne in zdravstvene slu‘be, vozila komunalnih slu‘b,
gasilskih slu‘b in vozil civilne za{~ite na intervencijski slu‘bi,
invalidske vozi~ke in za vozila invalidnih oseb, ki imajo
pravico uporabljati poseben znak.
III. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE
6. ~len
Na obmo~ju ob~ine Mozirje so za parkiranje vozil namenjene naslednje vrste parkirnih povr{in:
– javne parkirne povr{ine,
– rezervirane parkirne povr{ine.
7. ~len
Javne parkirne povr{ine so:
– prometne povr{ine v skladu z zakonskimi predpisi,
– povr{ine dolo~ene s prometnimi znaki.
Javne parkirne povr{ine iz druge alinee tega ~lena dolo~i
izvr{ni svet s posebno odredbo, s katero dolo~i tudi pogoje
parkiranja.
8. ~len
Rezervirane parkirne povr{ine so:
– povr{ine za potrebe podjetij, drugih organizacij, civilno pravnih oseb, skupnosti, dr‘avni organi in fizi~nih
oseb, s katerimi upravljajo za potrebe svoje dejavnosti,
– povr{ine za parkiranje in ustavljanje vozil invalidnih
oseb, ki imajo pravico uporabljati poseben znak.
Rezervirane parkirne povr{ine iz prve alinee prvega
odstavka tega ~lena se dolo~ijo samo za slu‘bena osebna in
druga vozila podjetij in drugih v tej alinei navedenih pravnih
in fizi~nih oseb. Pravne in fizi~ne osebe iz prve alinee prvega odstavka tega ~lena so zadol‘ene, da v skladu s predpisi s
tega podro~ja in v skladu s tem odlokom uredijo na~in parkiranja na teh povr{inah.
Povr{ine iz prvega odstavka tega ~lena dolo~i pristojni
upravni organ za komunalne zadeve z odlo~bo in na predlog
upravljalca. Predlog upravljalca mora vsebovati dokazilo o
upravi~enosti do zemlji{~a, na~rt ureditve rezerviranih parkirnih povr{in.
9. ~len
Parkiranje tovornih vozil in avtobusov je na javnih
prometnih povr{inah dovoljeno le na parkirnih povr{inah,
dolo~enih za ta vozila.
Povr{ine iz prvega odstavka tega ~lena dolo~i pristojni
upravni organ za komunalne zadeve z odlo~bo na predlog
upravljalca.
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10. ~len
Voznik motornega vozila mora pri parkiranju vozila na
javnih parkirnih povr{inah upo{tevati talne ozna~be, s katerimi je ozna~eno parkiranje. Parkiranje motornih vozil in
priklopnikov na zelenicah ni dovoljeno.
IV. CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA
11. ~len
Izvr{ni svet izda za zagotavljanje nemotenega in varnega poteka prometa v skladu z zakonom o varstvu cestnega
prometa odredbo, s katero:
1. dolo~i prednostne in stranske ceste v naseljih,
2. dolo~i enosmerne ceste,
3. omeji hitrost vo‘nje skozi naselje,
4. ureja druge zadeve lokalnega prometa.
12. ~len
Postavitev, spremembe, nadomestitev in vzdr‘evanje
prometne signalizacije ter opremo cest in ulic z drugimi
napravami, ki zagotavljajo varnost prometa v naseljih, opravi
poobla{~eno podjetje za vzdr‘evanje prometnih povr{in na
zahtevo upravljalca.
13. ~len
Prometni znaki in ozna~be na javnih cestah se lahko
postavijo, spremenijo ali odstranijo le z odlo~bo upravnega
organa, pristojnega za komunalne zadeve. Predlog za spremembo prometne signalizacije lahko poda ob~an, krajevna
skupnost, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
komisija za tehni~no urejanje prometa, policijska postaja ali
druga strokovna institucija, ter upravljalec prometne povr{ine.
14. ~len
O postavljeni prometni signalizaciji vodi poobla{~eno
podjetje ali upravljalec register prometnih znakov, ki mora
vsebovati naslednje podatke:
1. zaporedno {tevilko,
2. datum postavitve ali obnove prometnega znaka,
3. naziv in {tevilka prometnega znaka,
4. kraj in cesto, kjer prometni znak stoji.
V. NEPROMETNI ZNAKI
15. ~len
Na obmo~ju ob~ine Mozirje je dovoljena postavitev
neprometnih znakov le izven cestnega sveta, in sicer tako, da
ne ovirajo ali ogro‘ajo prometa, da ne po{kodujejo ceste in
da ne kvarijo naravnega okolja.
Upo{tevati je treba pravilnik o neprometnih znakih
(Uradni list SRS, {t. 17/82, 22/84).
Dovoljenje za postavitev neprometnega znaka izda
upravljalec prometne povr{ine, ki opravlja dejavnost vzdr‘evanja in varstva ceste, kjer se namerava znak postaviti.

VI. POSEBNE STORITVE NA PROMETNIH
POVR[INAH
1. Nakladanje, razkladanje blaga in prekomerna
uporaba prometnih povr{in
16. ~len
Nakladanje in razkladanje blaga je potrebno praviloma
opravljati izven javnih prometnih povr{in. Izjemoma se lahko
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opravlja tudi na javnih povr{inah, ~e s tem ni oviran promet
in koristnik poskrbi za ustrezno prometno signalizacijo.
17. ~len
Odvoz komunalnih odpadkov morajo izvajalci in uporabniki organizirati tako, da ~immanj ovirajo oziroma, da ne
ogro‘ajo prometa vozil, prav tako pa morajo vozniki ~immanj ovirati izvajalce komunalne slu‘be pri opravljanju njihove dejavnosti.
18. ~len
Uporabniki javnih prometnih povr{in so dol‘ni prometne povr{ine o~istiti na lastne stro{ke, ~e so le-te
onesna‘ili. ^i{~enje prometne povr{ine je potrebno opraviti
~imprej ter, da se ne po{koduje prometna povr{ina ali prometna signalizacija. ^e prometne povr{ine ne o~isti tisti, ki
jo je onesna‘il, jo o~isti upravljalec javne povr{ine na njegove
stro{ke.
19. ~len
Uporabniki, katerih vozila zaradi izvajanja investicijskih, proizvodnih ali storitvenih dejavnosti trajno ali za~asno
~ezmerno (izredno) uporabljajo prometne povr{ine ali opravljajo izredni prevoz, so dol‘ni pla~ati povra~ilo sorazmerno
z uporabo in po{kodovanjem prometne povr{ine.
Na~in in pogoje uporabe ter vi{ino povra~ila pri izredni
uporabi prometne povr{ine upravljalec dolo~a na podlagi
kriterijev in meril, dolo~enih po zakonu o cestah (18., 38. in
47. ~lena).
2. Posebna uporaba javne prometne povr{ine
20. ~len
Za za~asno postavitev prodajnih stojnic in mizic, urejanje gostinskih vrtov in podobnega na javnih prometnih
povr{inah, je potrebno pridobiti soglasje upravljalca prometne povr{ine in dovoljenje upravnega organa, pristojnega
za komunalne zadeve.
21. ~len
Za dela na javnih prometnih povr{inah, razen za redna
vzdr‘evalna dela, mora imeti investitor ali izvajalec del soglasje upravljalca prometne povr{ine in dovoljenje upravnega
organa, pristojnega za komunalne zadeve.
3. Odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil
22. ~len
Za vozila, parkirana na na~in, ki predstavljajo neposredno nevarnost ali oviro za promet, ter zapu{~ena vozila, odredi
pristojni in{pekcijski organ (cestno prometni in{pektor) ali
predstavnik policije odstranitev le-teh, in sicer na stro{ke
lastnika oziroma imetnika vozila. Izvedbo opravi poobla{~ena
organizacija ali fizi~na oseba.
VII. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI
23. ~len
V bli‘ini kri‘i{~ dveh cest v ravnini in na notranjih
straneh cestnih krivin ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali
visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali
karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost ceste (pregledni
trikotnik). Lastniki oziroma uporabniki takih zemlji{~ so
dol‘ni po zahtevi upravljalca za vzdr‘evanje cest take ovire
odstraniti, ~e tega ne store sami, odstrani ovire na njegove
stro{ke upravljalec vzdr‘evanja cest.
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24. ~len
Pristojni in{pekcijski organ (cestno-prometni in{pektor)
po lastni pobudi, na predlog upravljalca ceste, organa za
notranje zadeve ali Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, z odlo~bo odredi na stanovanjskih in drugih zgradbah postavitev ustreznih snegobranov, odstranitev ograje, ‘ive
meje, dreves, reklamnih ali drugih tabel oziroma objektov ali
predmetov, ~e je zaradi tega zmanj{ana preglednost javne
ceste ali njenega dela ali kako druga~e ogro‘a varnost javnega
prometa.
Najve~ja dovoljena vi{ina nepregledne ograje, ‘ive meje
ali druge ovire je 70 cm, ra~unana od nivoja cesti{~a.
Pristojni in{pekcijski organ po enakem postopku z odlo~bo odredi zni‘anje ograje, ‘ive meje ali druge ovire do
vi{ine oziroma tako, da se zagotovi preglednost, ~e ograja,
‘iva meja ali druga podobna ovira zmanj{uje preglednost
kri‘i{~a, dela ceste ali prometne signalizacije.
Rok za izvr{itev ukrepov po dolo~bah tega ~lena ne
sme biti kraj{i od 30 dni in ne dalj{i od {est mesecev.
Pristojni in{pekcijski organ izvede ukrepe iz tega ~lena
na stro{ke lastnika ali uporabnika, ~e zavezanec v dolo~enem
roku ne izpolni obveznosti, ki so mu bile nalo‘ene z odlo~bo.
25. ~len
Lastnik ali koristnik stanovanjskega ali poslovnega prostora tik ob prometnih povr{inah je dol‘an plo~nik pred
objektom v zimskem ~asu vzdr‘evati v pohodnem stanju,
brez nevarnosti za prehod pe{cev.
Ostale plo~nike v naseljih je dol‘an vzdr‘evati upravljalec javne povr{ine.
VIII. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU, KOMISIJA ZA TEHNI^NO UREJANJE
PROMETA
26. ~len
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je
strokovno svetovalni organ ob~inske skup{~ine na podro~ju
preventive in vzgoje v cestnem prometu.
Komisija za tehni~no urejanje prometa je strokovno
svetovalni organ izvr{nega sveta skup{~ine ob~ine in ima
predvsem posvetovalno nalogo.
27. ~len
Naloge Sveta za preventivo in vzgojo v prometu so
zlasti:
– prou~evanje in obravnavanje problematike s podro~ja
varnosti prometa,
– dajanje mnenj in pripomb ter predlogov in pobud za
izbolj{anje varnosti v prometu,
– pospe{evanje prometne vzgoje in etike udele‘encev
v prometu,
– sodelovanje pri delu organov in organizacij, ki se
ukvarjajo z na~rtovanjem, urejanjem, vzgojo in preventivo v
smislu uveljavljanja prometne varnosti,
– razvija in pospe{uje organizacijo in aktivnosti {olske
prometne slu‘be.
IX. [OLSKA PROMETNA SLU@BA
28. ~len
Za ve~jo prometno varnost otrok, lahko {ole organizirajo v sodelovanju z ob~inskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu {olsko prometno slu‘bo.
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[olsko prometno slu‘bo izvajajo u~enci prometniki, ki
nadzorujejo ravnanje {olarjev – pe{cev in kolesarjev v prometu ob {oli in v njeni bli‘ini, jim po potrebi pomagajo ter
jih seznanjajo s pravilnim ravnanjem v prometu.
Mladi prometnik mora imeti poseben izpit in se ravnati
v skladu s posebnim pravilnikom o {olski prometni slu‘bi.
Mladi prometniki morajo pri opravljanju slu‘be mladih
prometnikov nositi ustrezno opremo.

2. kdor parkira tovorno vozilo oziroma avtobus v nasprotju z 9. ~lenom,
3. kdor na ozna~enih parkirnih povr{inah ne parkira
znotraj teh povr{in ter talnih ozna~b, (10. ~len)
4. kdor parkira na zelenicah, (10. ~len)
5. kdor pri nakladanju in razkladanju blaga ravna v
nasprotju s 16. ~lenom.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

XII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

29. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni
in{pekcijski organ (cestno prometni in{pektor) in organi za
notranje zadeve v skladu s svojimi pooblastili.
Pristojni in{pekcijski organ lahko pri opravljanju nadzora izdaja odlo~be ter odreja druge ukrepe, katerih namen je
zagotoviti izvr{evanje dolo~b tega odloka in drugih predpisov s tega podro~ja.

32.~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odlok, preneha veljavnost
odloka o ureditvi cestnega prometa v ob~ini Mozirje (Uradni
list SRS, {t. 41/85 in 45/90).

XI. KAZENSKE DOLO^BE
30. ~len
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 20.000 SIT se
kaznuje za prekr{ek posameznik:
1. ki postavi neprometni znak tako, da ovira preglednost in vidnost prometnih znakov oziroma ga postavi brez
dovoljenja, (15. ~len)
2. ki postavi prodajno stojnico ali mizico, uredi gostinski vrt ali podobno na javnih prometnih povr{inah brez soglasja upravljalca prometne povr{ine in dovoljenja pristojnega upravnega organa, (20. ~len)
3. ki postavi, spremeni ali odstrani prometni znak ali
ozna~bo brez dovoljenja, (l3. ~len)
4. ki opravlja dela na javni prometni povr{ini brez
soglasja upravljalca ceste in dovoljenja pristojnega upravnega
organa, (21. ~len)
5. ki pred pri~etkom izvajanja del na stavbah ali drugih
objektih ob prometnih povr{inah ustrezno ne zavaruje in
ozna~i, (21. ~len)
6. ki po zaklju~ku del na prometni povr{ini te ne uredi v
prej{nje stanje, (18. ~len)
7. ki brez upravi~enega razloga (vi{ja sila) zavla~uje
dela na javni prometni povr{ini ali ne odstrani ovir in ozna~b,
ko za to mine opravi~eni razlog,
8. ki ne poskrbi za preglednost kri‘i{~a oziroma ne
odstrani ali zni‘a ograje, ‘ive meje ali drugih ovir, (23., 24.
~len)
9. ki ne namesti na poslovni ali stanovanjski objekt
ustrezne snegobrane, (24. ~len)
10. ki prekomerno uporablja prometne povr{ine ali
opravlja izveden prevoz in ne pla~a povra~ila sorazmerno
uporabi in po{kodovanju prometne povr{ine, (19. ~len)
11. lastnik zapu{~enega vozila, ki ga pusti v nemar in
ne poskrbi za ustrezno recikla‘o, (22. ~len)
12. ne vzdr‘uje plo~nika pred objektom v zimskem
~asu (25. ~len).
Z denarno kaznijo od 30.000 do 60.000 SIT se kaznuje
pravna oseba in nosilec obrti, ki stori prekr{ek iz to~ke 1., 2.,
4., 10., 11. in 12. tega ~lena.
31. ~len
Z denarno kaznijo 3.000 SIT se kaznuje za prekr{ke
posameznik:
1. ki kr{i dolo~be o prometu na posebnih prometnih
povr{inah, (4. ~len)

33. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
[t. 012-23/94-10
Mozirje, dne 1. decembra 1994.
Predsednik
Skup{~ine ob~ine Mozirje
Franc Miklavc, in‘. les. ind. l. r.

TREBNJE
445.
Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine Trebnje na
seji dne
S T A T U T A R N I S K L E P {t. 1
I
Za~asni pe~at, ki ga pri svojem delu uporabljajo ob~inski svet, ‘upan in organ ob~inske uprave ob~ine Trebnje, je
pe~at Skup{~ine ob~ine Trebnje.
II
Ta statutarni sklep za~ne veljati, ko ga sprejme 2/3 vseh
~lanov ob~inskega sveta, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Trebnje, dne 23. decembra 1994.
Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

446.
Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine Trebnje na
seji dne 23. 12. 1994 sprejel
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KOLI^NIK
za prera~un katastrskega dohodka

S T A T U T A R N I S K L E P {t. 2
I
Sede‘ ob~ine Trebnje, ustanovljene po zakonu o ustanovitvi ob~in ter dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni list RS,
{t. 60/94) je Goliev trg 5, Trebnje.

Koli~nik za prera~un katastrskega dohodka posameznika in njegovih dru‘inskih ~lanov zna{a 4,3 in se uporablja od
1. februarja 1995 dalje.
[t. 58800/010/94
Ljubljana, dne 24. januarja 1995.

II
Ta statutarni sklep za~ne veljati, ko ga sprejme 2/3 vseh
~lanov ob~inskega sveta, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

Rina Klinar l. r.
Ministrica
za delo, dru‘ino
in socialne zadeve

Trebnje, dne 23. decembra 1994.

SIT

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.
VSEBINA
Stran

447.
Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine Trebnje na
seji dne 23. 12. 1994 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P {t. 3
I
Odloki in drugi ob~inski predpisi ob~ine Trebnje, ki
veljajo na dan 1. seje Ob~inskega sveta ob~ine Trebnje,
ostanejo v veljavi, dokler jih ta svet ne spremeni oziroma
razveljavi.
II
Ta statutarni sklep za~ne veljati, ko ga sprejme 2/3 vseh
~lanov ob~inskega sveta, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Trebnje, dne 23. decembra 1994.
Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.
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429.
430.
431.

637
639
642

BANKA SLOVENIJE
434. Sklep o revidiranju poslovanja bank in
hranilnic
662

435.

437.
438.
439.
440.
REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI
441.
442.

Na podlagi 4. ~lena pravilnika o metodologiji za
upo{tevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev
pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomo~i
(Uradni list RS, {t. 57/94) objavlja ministrica za delo, dru‘ino
in socialne zadeve

637

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI
IN ZAVODI
432. Odredba o obrazcu za obra~un davka od
dobi~ka pravnih oseb
642
433. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od
12. 11. 1994 do 16. 12. 1994 dano dovoljenje,
da smejo v promet
648
448. Koli~nik za prera~un katastrskega dohodka
715

436.

448.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov
potnikov v mestnem potni{kem prometu
Uredba o pristojbinah na podro~ju veterinarstva
Sklep o ustanovitvi Veterinarskega zavoda
Slovenije
Sklep o uskladitvi pre‘ivnin

443.
444.
445.
446.
447.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
Odredba o zadr‘anju statutarnega sklepa
Mestne ob~ine Ljubljana
Odredba o zadr‘anju odloka o za~asnem
financiranju nalog Mestne ob~ine Ljubljana
do sprejetja prora~una za leto 1995
Odlok o gospodarskih javnih slu‘bah v ob~ini
Lenart
Za~asni poslovnik ob~inskega sveta Ljutomer
Statutarni sklep ob~ine Ljutomer
Spremembe statutarnega sklepa ob~ine Ljutomer
Za~asni poslovnik ob~inskega sveta (Logatec)
Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj malega
gospodarstva Zgornjesavinjske doline (Mozirje)
Odlok o za{~iti geografskega porekla
Zgornjesavinjskega ‘elodca (Mozirje)
Odlok o ureditvi cestnega prometa v ob~ini
Mozirje
Statutarni sklep {t. 1 ob~ine Trebnje
Statutarni sklep {t. 2 ob~ine Trebnje
Statutarni sklep {t. 3 ob~ine Trebnje

703
703
703
706
707
707
708
709
710
711
714
714
715
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PRAVKAR IZ[LO

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.
Cena 1.575 SIT

(10264)

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.
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)

