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REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 75

Ljubljana, petek 5. decembra 1997

DRŽAVNI ZBOR
3588.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vojnih invalidih (ZVojl-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o vojnih invalidih (ZVojl-C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 18. novembra 1997.
Št. 001-22-113/97
Ljubljana, dne 26. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VOJNIH INVALIDIH (ZVojI-C)
1. člen
V zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95
in 19/97) se v drugem odstavku 20. člena številka “92.600”
nadomesti s številko “111.729”.
2. člen
40. člen se spremeni, tako da glasi:
“Vojni invalid, ki zaradi vojne invalidnosti potrebuje
tehnične pripomočke, ki omogočajo njegovo mobilnost
(osebno motorno vozilo, prilagoditev osebnega motornega
vozila, prenosna klančina, dvižni sedež, sedež za prenos ter
dvigalo za premestitev iz vozička v osebni avto) ali samostojno življenje (telefon z gumbom za klic v sili, Braillova
vrstica za vojnega invalida, ki je usposobljen za uporabo
računalnika, telefonska slušalka, silhuetni induktor, budilka
za gluhe, svetlobni indikatorji zvonjenja hišnega in telefonskega zvonca ter stacionarno ali prenosno povečalo), ima
pravico do doplačila k tem stroškom, če se ti pripomočki ne
zagotavljajo po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in se vojnemu invalidu ne zagotavljajo
v domu za starejše, v posebnem socialno-varstvenem zavodu
ali v zavodu za usposabljanje, v katerem biva.
Vojni invalid ima ob pogojih iz prejšnjega odstavka
pravico tudi do doplačila za nakup protez, ortoz in drugih
tehničnih pripomočkov, ki se zagotavljajo v okviru obvezne-
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ga zdravstvenega zavarovanja po predpisih o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, veljavnih na dan uveljavitve tega zakona.
Doplačilo k stroškom nabave osebnega motornega vozila in doplačilo k stroškom prilagoditve osebnega motornega vozila se dodeli na vsakih šest let, šteto od dneva vložitve
zahteve, doplačilo k stroškom nabave drugih tehničnih pripomočkov pa se praviloma dodeli enkrat, ponovno pa le v
primeru, da je postal tehnični pripomoček zaradi sprememb
okvar zdravja vojnega invalida neuporaben, ali je zaradi
sprememb okvar zdravja ali iz drugih razlogov, vendar ne
zaradi neustreznega ravnanja vojnega invalida, prišlo do poškodovanja tehničnega pripomočka, pa popravilo ali prilagoditev ni možna.
Višina doplačila se določi v ustreznem odstotku od
nabavne cene tehničnega pripomočka, pri čemer višina doplačila ne sme presegati dvanajst odmernih osnov, veljavnih
v času vložitve zahteve.”
3. člen
V prvem odstavku 77. člena se 6. točka spremeni, tako
da glasi:
“6. o natančnejših kriterijih za določitev višine doplačil
za nakup tehničnih pripomočkov”.
V 2. točki drugega odstavka se črta besedilo “natančnejše pogoje za dodelitev doplačil ter”.
4. člen
86. člen se spremeni, tako da glasi:
“Invalidnina in družinska invalidnina, dodatek za posebno invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidski dodatek in družinski dodatek ter oskrbnina se izplačujejo
v mesečnih zneskih za naprej.”
5. člen
V prvem odstavku 97. člena se za besedami “zdraviliškega in klimatskega zdravljenja” postavi vejica in dodajo
besede “potrebnost tehničnih pripomočkov”.
V drugem odstavku se za besedami “organizacije za
rehabilitacijo invalidov” vejica nadomesti s piko, nadaljnje
besedilo pa se črta.
6. člen
V prvem odstavku 101. člena se za besedo “rehabilitacije” in vejico dodajo besede “razen pravice do funkcionalnih oblik pomoči, priznanih do višine petih odmernih osnov,
veljavnih v času odločanja na prvi stopnji” in vejica.
7. člen
Mesečni zneski invalidnine in družinske invalidnine,
priznani v višini po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list
RS, št. 63/95 in 19/97) se s 1. 3. 1996 uskladijo za 20,65
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odstotkov, s 1. 7. 1996 za 6,5 odstotkov, s 1. 1. 1997 pa za
2,3 odstotka.
Mesečni zneski dodatka za pomoč in postrežbo, priznani v višini po zakonu o vojnih invalidih na podlagi izključno
ali pretežno vojne invalidnosti ter mesečni zneski dodatka za
posebno invalidnost, se s 1. 8. 1996 uskladijo za 28,49
odstotkov, s 1. 1. 1997 pa za 2,3 odstotka.
Vojni invalidi in uživalci družinske invalidnine so od
1. 1. do 29. 2. 1996 upravičeni do izplačila invalidnin in
družinskih invalidnin v zneskih, ki so jim bili izplačani za
mesec december 1995.
Vojni invalidi so od 1. 1. do 31. 7. 1996 upravičeni do
izplačila dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka v zneskih, ki so jim bili izplačani za mesec
december 1995.
Upravne enote uskladijo denarne prejemke po tem členu v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
8. člen
Mesečni zneski invalidskega in družinskega dodatka
ter oskrbnine, priznani po zakonu o vojnih invalidih (Uradni
list RS, št. 63/95 in 19/97), se s 1. 1. 1996 zvišajo za 8.608
tolarjev, s 1. 7. 1996 pa se tako zvišani denarni prejemki
uskladijo še za 6,5 odstotkov.
O pravici do invalidskega in družinskega dodatka ter
oskrbnine upravičencem, ki so v letu 1996 zaradi preseganja
osnove za priznanje te pravice po zakonu o vojnih invalidih,
to pravico izgubili, ali jim je bila ta pravica priznana v višini
10 odstotkov osnove, ter souživalcem družinskega dodatka,
odločijo upravne enote v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona.
Osnova za odmero denarnih prejemkov po prejšnjem
odstavku znaša 50.278,05 tolarjev.
9. člen
Premalo izplačani denarni prejemki po zakonu o vojnih
invalidih (Uradni list RS, št. 63/95 in 19/97) se po tem
zakonu poračunajo, obračunana razlika pa se valorizira za 6
odstotkov.
10. člen
Določba 1. člena tega zakona se uporablja od 1. 1.
1996.
Odmerna osnova iz drugega odstavka 20. člena zakona
o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95 in 19/97) znaša
od 1. 1. 1997 121.728 tolarjev.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-03/89-1/24
Ljubljana, dne 18. novembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3589.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o industrijski
lastnini (ZIL-B)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o industrijski
lastnini (ZIL-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 19. novembra 1997.
Št. 001-22-114/97
Ljubljana, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O INDUSTRIJSKI
LASTNINI (ZIL-B)
1. člen
V zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št.
13/92, 27/93 in 34/97 – odločba US) se za prvim odstavkom
122. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
“Pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, ki do 1. 3.
1994 niso bile prenešene na urad, so veljavne:
1. če so bili uradu do 1. 3. 1994 posredovani najnujnejši podatki za vzpostavitev ustrezne podatkovne baze, ki je
omogočala zagotavljanje njihovega varstva od 4. 4. 1992
dalje z rednim plačevanjem pripadajočih pristojbin za njihovo vzdrževanje v ustreznem deležu, upoštevaje datum prijave posamezne pravice pri Zveznem zavodu za patente in
2. če je bila do dneva uveljavitve tega zakona plačana
vsaj ena pripadajoča pristojbina za njihovo vzdrževanje.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 318-01/91-5/7
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3590.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o osebni izkaznici (ZOIzk)
Razglašam zakon o osebni izkaznici (ZOIzk), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. novembra 1997.
Št. 001-22-115/97
Ljubljana, dne 28. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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V primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona
osebno izkaznico izda upravna enota, na območju katere ima
državljan začasno prebivališče.
5. člen
Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše
minister, pristojen za upravo. Obrazce osebnih izkaznic in
obrazce vlog za izdajo osebne izkaznice izdeluje podjetje ali
organizacija, ki jo pooblasti minister, pristojen za upravo.
6. člen
Obrazci osebnih izkaznic se tiskajo v slovenščini in
angleščini, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa tudi v
italijanščini ali madžarščini.
III. VELJAVNOST OSEBNE IZKAZNICE

ZAKON
O OSEBNI IZKAZNICI (ZOIzk)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) dokazuje svojo istovetnost in državljanstvo.
Osebno izkaznico lahko državljan uporablja za prehod
državne meje v primerih in pod pogoji, kot je to določeno z
meddržavnim sporazumom.
2. člen
Pravico do osebne izkaznice ima državljan s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dopolni 18 let starosti in nima veljavne javne listine,
opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, mora
imeti osebno izkaznico.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka ima pravico do osebne izkaznice tudi državljan z začasnim prebivališčem, ki v
času izdaje osebne izkaznice še nima urejene prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
Državljan sme imeti samo eno osebno izkaznico.
3. člen
Državljan mora osebno izkaznico ali javno listino iz
drugega odstavka prejšnjega člena na zahtevo uradne osebe,
ki je po zakonu za to pooblaščena, dati na vpogled.
Državljan svoje osebne izkaznice ne sme dati ali posoditi drugi osebi ali uporabiti tuje osebne izkaznice kot svojo.
Osebne izkaznice se ne sme zastaviti niti tuje osebne
izkaznice vzeti z namenom zavarovanja kakšne koristi ali
pravice.
II. PRISTOJNOST IN NAČIN IZDAJE OSEBNE
IZKAZNICE
4. člen
Osebno izkaznico izda pristojna upravna enota, na območju katere ima državljan stalno prebivališče (v nadaljnjem
besedilu: pristojni organ).

7. člen
Osebna izkaznica se izda z veljavnostjo desetih let.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu,
ki še ni dopolnil starosti 18 let, izda osebna izkaznica z
veljavnostjo petih let.
Državljanu, ki izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več
osebnih izkaznic, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo
enega leta.
V primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona se
osebna izkaznica izda z veljavnostjo enega leta.
8. člen
Pristojni organ na zahtevo sodišča ali organa, ki je po
zakonu, ki ureja potne listine državljanov Republike Slovenije, pristojen zahtevati zavrnitev izdaje potne listine, iz
razlogov določenih v navedenem zakonu, prepove uporabo
osebne izkaznice za prehod državne meje.
O prepovedi izda pristojni organ odločbo in o tem
obvesti organ iz prejšnjega odstavka. Prepoved se označi v
osebni izkaznici na način, ki ga predpiše minister, pristojen
za upravo.
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži
njene izvršitve.
9. člen
O prenehanju razlogov za prepoved uporabe osebne
izkaznice za prehod državne meje mora pristojno sodišče ali
organ iz prvega odstavka prejšnjega člena takoj obvestiti
pristojni organ.
Če pristojno sodišče ali organ ne obnovi zahteve po
preteku enega leta od dneva vložitve zahteve iz prvega odstavka prejšnjega člena, se šteje, da so prenehali razlogi za
prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje.
Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, pristojni
organ v osebni izkaznici na zahtevo državljana izbriše prepoved uporabne osebne izkaznice za prehod državne meje.
10. člen
Državljan mora izročiti pristojnemu organu osebno izkaznico najpozneje v 30 dneh, če:
1. spremeni priimek ali ime;
2. spremeni stalno prebivališče;
3. fotografija ne kaže več njegove prave podobe;
4. je poškodovana oziroma obrabljena ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna.
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V primerih iz prejšnjega odstavka lahko državljan vloži
vlogo za izdajo nove osebne izkaznice na način, določen v
13. členu tega zakona.
11. člen
Ne glede na določbe 7. člena tega zakona veljavnost
osebne izkaznice preneha:
1. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije;
2. če državljan odjavi stalno prebivališče zaradi odselitve iz Republike Slovenije.
Imetnik osebne izkaznice iz 1. in 2. točke prejšnjega
odstavka mora osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu
v osmih dneh po nastopu razloga iz 1. ali 2. točke prejšnjega
odstavka.
IV. IZDAJA OSEBNE IZKAZNICE
12. člen
Vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži državljan osebno pri pristojnem organu.
Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana,
ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik.
Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o prejemu vloge.
13. člen
Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži na predpisanem obrazcu.
Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. priimek in ime;
2. EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
3. stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče (v
primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona);
4. državljanstvo;
5. datum in kraj vložitve vloge;
6. priimek in ime ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika.
Vlogi za izdajo osebne izkaznice je potrebno priložiti
fotografijo predpisane velikosti.
V vlogi za izdajo osebne izkaznice je potrebno navesti
resnične podatke.
14. člen
Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu:
pogrešitev) osebne izkaznice mora državljan v osmih dneh
naznaniti pristojnemu organu na obrazcu, ki vsebuje podatke
iz 1., 2., 3. in 6. točke drugega odstavka prejšnjega člena,
podatke iz četrte alinee drugega odstavka 15. člena tega
zakona ter navedbo okoliščin pogrešitve osebne izkaznice.
Pogrešitev osebne izkaznice v tujini mora državljan v
osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti
pristojnemu organu na način, določen v prejšnjem odstavku.
Za prijavo pogrešitve osebne izkaznice se smiselno uporabljajo določbe 12. člena tega zakona.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
izda pristojni organ potrdilo, na podlagi katerega državljan
prekliče osebno izkaznico v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pristojni organ na vlogo državljana izda novo osebno
izkaznico po objavi preklica v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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V. EVIDENCE
15. člen
Pristojni organ vodi in vzdržuje evidenco o izdanih
osebnih izkaznicah.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke iz drugega in tretjega odstavka 13. člena tega
zakona,
– datum izdaje osebne izkaznice,
– veljavnost osebne izkaznice,
– serijsko in registrsko številko osebne izkaznice,
– podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih izkaznicah,
– podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona.
Osebni podatki se v evidenci vodijo in hranijo še pet let
po izdaji nove osebne izkaznice, vendar najdalj 20 let od
dneva izdaje oziroma pet let po prenehanju veljavnosti osebne izkaznice iz 11. člena tega zakona, razen podatkov iz 8.
člena tega zakona, ki jih pristojni organ uniči po enem letu,
ko preneha razlog za njihovo vodenje.
16. člen
Podatke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah lahko
uporabljajo delavci pristojnega organa za opravljanje nalog s
svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi
pooblaščene uradne osebe ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, če gre za izvrševanje z zakonom določenih nalog, v primerih iz 8. člena tega zakona pa tudi pristojna
sodišča in ministrstvo, pristojno za obrambo.
Osebne podatke iz 13. člena tega zakona sme uporabljati pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 5. člena tega
zakona samo za potrebe vpisa podatkov na obrazec osebne
izkaznice in jih mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.
VI. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za upravo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek državljan:
1. ki nima osebne izkaznice ali veljavne javne listine,
opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (drugi
odstavek 2. člena);
2. ki na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to
pooblaščena, noče dati na vpogled osebne izkaznice ali
javne listine (prvi odstavek 3. člena);
3. ki svojo osebno izkaznico da ali posodi drugi osebi
ali uporabi tujo osebno izkaznico kot svojo (drugi odstavek
3. člena);
4. ki v vlogi za izdajo osebne izkaznice navede neresnične podatke (četrti odstavek 13. člena).
19. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
1. državljan, ki ima več kot eno osebno izkaznico (četrti odstavek 2. člena);
2. oseba, ki zastavi osebno izkaznico ali vzame tujo
osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali
pravice (tretji odstavek 3. člena);
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3. državljan, ki osebne izkaznice v določenem roku ne
izroči pristojnemu organu (prvi odstavek 10. člena);
4. kdor osebne izkaznice v določenem roku po nastopu
razlogov za prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu organu (drugi odstavek 11. člena);
5. državljan, ki v določenem roku in na predpisan način
ne naznani pristojnemu organu pogrešitve osebne izkaznice
(prvi, drugi in tretji odstavek 14. člena).
Z denarno kaznijo od 20.000 do 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost
kot poklic, ki vzame tujo osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (tretji odstavek 3. člena).
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Minister, pristojen za upravo, v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona:
1. predpiše obrazce iz 5., 13. in 14. člena tega zakona in
način označitve prepovedi iz drugega odstavka 8. člena tega
zakona;
2. predpiše način vodenja evidence iz 15. člena tega
zakona;
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica osebne izkaznice ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 13. člena tega zakona, ki jih
uporablja pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 5. člena
tega zakona;
4. določi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača
pristojnemu organu.
21. člen
Osebna izkaznica, izdana po uveljavitvi pravilnika o
spremembi pravilnika o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 33/91), se lahko uporablja do izteka
njene veljavnosti, vendar največ tri leta po uveljavitvi tega
zakona.
Osebna izkaznica, izdana pred uveljavitvijo pravilnika
iz prejšnjega odstavka, se lahko uporablja še tri mesece od
začetka uporabe tega zakona.
22. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji preneha uporabljati zakon o temeljnih podatkih
za osebno izkaznico (Uradni list SFRJ, št. 6/73).
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehata
veljati zakon o osebni izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/74,
29/79 in 42/86) in pravilnik o izvrševanju zakona o osebni
izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/81, 2/89 in Uradni list RS,
št. 33/91).
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po
preteku šestih mesecev od uveljavitve.
Št. 213-06/93-1/10
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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VLADA
3591.
Na podlagi tretjega odstavka 2. člena zakona o računanju
časa (Uradni list RS, št. 13/93 in 8/96) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in
47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o določitvi prehoda iz srednjeevropskega pasovnega
časa na poletno računanje časa in prehod nazaj v letih
od 1998 do 2001
1. člen
V letih od 1998 do 2001 se prehod na poletni čas izvede
v letu 1998–29. marca
v letu 1999–28. marca
v letu 2000–26. marca
v letu 2001–25. marca
ob 2. uri 00 minut 00 sekund tako, da se ura pomakne za
eno uro naprej in se čas ob 2. uri 00 minut 00 sekund računa
kot 3. ura 00 minut 00 sekund.
Prehod s poletnega časa nazaj v srednjeevropski pasovni
čas pa se izvede
v letu 1998–25. oktobra
v letu 1999–31. oktobra
v letu 2000–29. oktobra
v letu 2001–28. oktobra
ob 3. uri 00 minut 00 sekund tako, da se ura pomakne za
eno uro nazaj in se čas ob 3. uri 00 minut 00 sekund računa kot
2. ura 00 minut 00 sekund.
Uro, ki se v datumih iz prejšnjega odstavka med 2.00 uro
00 minut 00 sekund in 3. uro 00 minut 00 sekund zaradi
pomaknitve za eno uro nazaj pojavi dvakrat, se označi: prvo
kot uro 2A, drugo pa kot uro 2B.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 140-02/97-2
Ljubljana, dne 27. novembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3592.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91 in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 5. in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 37.
seji dne 20. novembra 1997 sprejela
SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej
Slovenije
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1. člen
S tem sklepom ustanavlja Republika Slovenija javni zavod Prirodoslovni muzej Slovenije (v nadaljevanju: muzej) in
ureja razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom ter
temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina
financiranja zavoda.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Muzej je bil kot Kranjski deželni muzej ustanovljen s
sklepom Deželnih stanov Kranjske dne 15. oktobra 1821 in s
potrditvijo tedanje vlade dne 8. junija 1826.
Kranjski deželni muzej se je po prvi svetovni vojni preimenoval v Narodni muzej v Ljubljani, ta pa se je z dekretom
pokrajinske uprave v Ljubljani št. 5370/1 z dne 8. maja 1944
razdelil v dve samostojni ustanovi: Kulturno zgodovinski muzej v Ljubljani in Prirodoslovni muzej v Ljubljani.
Muzej je prešel v upravo narodne vlade Slovenije, zatem
Vlade LR Slovenije in je po zakonu o muzejih (Uradni list
LRS, št. 32/59) opravljal funkcijo ustanovitelja Izvršni svet
Ljudske skupščine LR Slovenije. V zakonu o predstavnikih
družbenih skupnosti v svetih nekaterih zavodov s področja
kulture itd. (Uradni list SRS, št. 42/66) pa fungira kot ustanovitelj SR Slovenija prek Izvršnega sveta Skupščine SRS. Leta
1963 (Uradni list SRS, št. 33 z dne 31/10-1963) se je Prirodoslovni muzej v Ljubljani kot centralna republiška ustanova
preimenoval v Prirodoslovni muzej Slovenije.

Št. 75 – 5. XII. 1997

– izdaja, zamenjuje in prodaja znanstvene študije in strokovne publikacije o gradivu iz svojih zbirk, ter naravi in
kulturni dediščini naravnega izvora, ter kataloge razstav in
poljudne publikacije,
– izdaja, izdeluje in prodaja diapozitive, fotografije, razglednice ter nosilce zvoka in slike vseh vrst s svojega delovnega področja ter replike kulturne dediščine naravnega izvora iz
svojih zbirk,
– izdeluje ekspertize in daje nasvete, pojasnila in drugo
strokovno pomoč fizičnim in pravnim osebam pri vrednotenju
posegov v naravo in kulturno dediščino naravnega izvora;
izvaja tudi storitve na podlagi sklenjenih pogodb,
– sodeluje in vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in
v tujini ter posreduje njihovo gradivo javnosti,
– vodi upravne in druge postopke, ki mu jih določajo
zakonski in podzakonski predpisi,
– opravlja storitve s področja svoje dejavnosti za potrebe
fizičnih in pravnih oseb.
Kot specialni nacionalni muzej opravlja še naslednje
posebne naloge:
– oblikuje in določa standarde za konzerviranje in restavriranje, varovanje in dokumentiranje kulturne dediščine naravnega izvora in nadzoruje njihovo izvajanje,
– vodi specialno znanstveno knjižnico in bibliografije
muzejskih delavcev,
– izvaja in organizira prirodoslovno znanstveno-raziskovalno dejavnost na Slovenskem in drugod,
– organizira in nudi strokovno usposabljanje muzejskih
delavcev s področja svoje dejavnosti,
– usklajuje akcesijsko in razstavno dejavnost muzejev s
področja narave, naravoslovja in kulturne dediščine naravnega izvora, ki jih financira država.

II. IME IN SEDEŽ MUZEJA
3. člen
Ime muzeja: Prirodoslovni muzej Slovenije.
Sedež muzeja je v Ljubljani, Prešernova 20.
Muzej je pravna oseba.

III. DEJAVNOST MUZEJA
4. člen
Muzej opravlja naslednje temeljne naloge:
– raziskuje, ugotavlja, evidentira, dokumentira, vrednoti
in znanstveno-raziskovalno proučuje naravo in kulturno dediščino naravnega izvora,
– zbira, ureja, hrani, vzdržuje, restavrira in znanstvenoraziskovalno proučuje predmete in dokumente, ki izvirajo iz
narave in imajo pomen kulturne dediščine naravnega izvora,
– organizira, pripravlja in prireja razstave ter druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela doma in v tujini
ter organizira gostovanje tujih razstav in multimedijskih predstavitev,
– redno in načrtno sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi
organizacijami in zavodi pri njihovem delu ter skrbi za vzgojo
pravilnega odnosa do narave in kulturne dediščine naravnega
izvora,
– organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore, seminarje in podobno, predvsem s področja raziskovanja
narave in kulturne dediščine naravnega izvora,
– raziskuje in opravlja študije ter znanstvene elaborate o
varovanju narave in kulturne dediščine naravnega izvora,

IV. ORGANI MUZEJA
5. člen
Organi javnega zavoda so:
– direktor,
– strokovni vodja,
– svet in
– strokovni svet.
1. Direktor muzeja
6. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje muzeja,
predstavlja in zastopa muzej ter je odgovoren za zakonitost
dela muzeja.
Direktorja imenuje in razrešuje minister, pristojen za
kulturo, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta muzeja in strokovnega sveta muzeja.
Mandat direktorja traja pet let, po poteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
7. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– doktorat znanosti ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu (v okviru dejavnosti muzeja),
– znanje najmanj dveh tujih jezikov.
Dodatni pogoji se lahko določijo v statutu muzeja.
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2. Strokovni vodja
8. člen
Strokovno delo muzeja vodi strokovni vodja, ki je odgovoren za strokovnost dela muzeja.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet muzeja po
predhodnem mnenju strokovnega sveta.
9. člen
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
V statutu muzeja se lahko določijo dodatni pogoji za
imenovanje strokovnega vodje.
3. Svet muzeja
10. člen
Muzej opravlja svet muzeja, ki ga sestavljajo:
– predstavnika ustanovitelja (dva člana), ki ju imenuje
Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za kulturo
in Ministrstva za okolje in prostor,
– predstavnika delavcev (dva člana) ter
– predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (dva člana), pri čemer enega imenuje Univerza v Ljubljani, drugega pa Univerza v Mariboru.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut muzeja.
Mandat članov sveta muzeja traja pet let.
11. člen
Svet muzeja sprejema statut zavoda, program dela, finančni načrt, zaključni račun in splošne akte zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem muzeja. Statut
zavoda stopi v veljavo, ko da nanj soglasje ustanovitelj.
Akt o sistemizaciji delovnih mest začne veljati, ko da
nanj soglasje minister, pristojen za kulturo, po predhodnem
mnenju reprezentativnih sindikatov v muzeju.
4. Strokovni svet muzeja
12. člen
Strokovni svet muzeja sestavljajo člani, ki jih imenuje
svet muzeja v skladu z zakonom. Sestavo, način oblikovanja
in naloge strokovnega sveta določi statut zavoda v skladu z
zakonom.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI MUZEJA
13. člen
Muzej prevzame v upravljanje vse premoženje, s katerim
je doslej upravljal Prirodoslovni muzej Slovenije.
14. člen
Muzej pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev državnega proračuna,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom,
– s prodajo svojih publikacij ter drugega propagandnega
in izobraževalnega gradiva,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na
način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s statutom
muzeja.
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Minister, pristojen za kulturo, določi normative in standarde za financiranje neprogramskih stalnih stroškov muzeja.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja muzej za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet muzeja na predlog direktorja in v soglasju z
ustanoviteljem.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
MUZEJA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Muzej je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v
okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje
obveznosti odgovarja muzej z vsemi sredstvi, s katerimi
upravlja.
17. člen
Premoženje muzeja je last ustanovitelja.
Z vsem premoženjem upravlja muzej. Muzej samostojno
upravlja s premičnim premoženjem, s stanovanjskim skladom
in z drugimi nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI MUZEJA TER MEDSEBOJNE
PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
IN MUZEJA
18. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti muzeja, ki jih muzej prevzema v skladu z letnim programom dela in finančnim
načrtom, do višine vrednosti nepremičnega premoženja, s katerim upravlja muzej.
Muzej vsako leto pripravi program dela, finančni načrt in
zaključni račun zavoda ter jih posreduje ustanovitelju v soglasje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Organi muzeja morajo biti imenovani najkasneje v treh
mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo njihove naloge dosedanji organi muzeja.
Statut muzeja mora biti sprejet najkasneje v treh mesecih
od imenovanja oziroma izvolitve članov sveta. Do sprejema
novega statuta velja obstoječi statut v vseh določbah, ki niso v
nasprotju z zakonom.
20. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 022-18/97-1
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
3593.
Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja
ODREDBO
o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih strokovnih
delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe GRADBENIŠTVO (VIŠ), dne 12. 2.
1997 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje, se predpišejo izobrazbeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji višjih šol
in drugi strokovni delavci.
2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem
jeziku je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta poslovno sporazumevanje in vodenje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz komunikologije, ekonomije,
organizacije dela, psihologije ter sociologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz komunikologije, psihologije, sociologije, ekonomije ter organizacije
dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ter
organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ter organizacije dela.
3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta ekonomika in menedžment podjetij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela, arhitekture, gradbeništva ter gospodarskega inženirstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije,
organizacije dela, gradbeništva, arhitekture ter gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela ter gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gradbeništva, ekonomije ter organizacije dela.
4. računalništvo in informatika
Predavatelj predmeta računalništvo in informatika je
lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike, strojništva, gradbeništva ter geodezije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne
izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike, gradbeništva, strojništva ter geodezije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike, gradbeništva, geodezije ter strojništva.
5. varstvo pri delu in zakonodaja
Predavatelj predmeta varstvo pri delu in zakonodaja je
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lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe iz varstva pri delu.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva
ter arhitekture.
6. praktična geodezija
Predavatelj predmeta praktična geodezija je lahko, kdor
je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz geodezije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne
izobrazbe iz geodezije ter gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz geodezije ter gradbeništva.
7. geotehnologija
Predavatelj predmeta geotehnologija je lahko, kdor je
končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva ter rudarstva in geotehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne
izobrazbe iz gradbeništva ter rudarstva in geotehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gradbeništva.
8. gradiva
9. konstrukcije I
10. konstrukcije II
11. tehnologija gradbene proizvodnje
12. nizke gradnje
Predavatelj predmetov gradiva, konstrukcije I, konstrukcije II, tehnologija gradbene proizvodnje in nizke gradnje je
lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne
izobrazbe iz gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gradbeništva.
13. visoke gradnje
Predavatelj predmeta visoke gradnje je lahko, kdor je
končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz arhitekture ter gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz arhitekture
ter gradbeništva oziroma študijski program za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe iz gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gradbeništva.
14. varstvo okolja in urejanje prostora
Predavatelj predmeta varstvo okolja in urejanje prostora
je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz arhitekture ter krajinske arhitekture.
15. praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja –
je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva ter arhitekture ali
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
iz gradbeništva.
3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti z ustreznega področja.
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4. člen
Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-64/97
Ljubljana, dne 26. novembra 1997.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

3594.
Na podlagi sedemnajste alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/95) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl.US in
29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o označevanju in registraciji psov
1. člen
S to odredbo se določijo:
– način označitve psov;
– oblika stalnega identifikacijskega dokumenta za pse
in obveznosti lastnika psa v primeru spremembe lastništva.
– način vodenja registra psov.
2. člen
Psi se označijo s kovinsko značko premera 25 mm, na
kateri so naslednji znaki:
a) prednja stran:
– oznaka države – “SI”;
– številka območne enote Veterinarskega zavoda Slovenije – od št. 1–9;
– zaporedna številka živali – petmestna, številke v velikosti najmanj 5 mm;
b) zadnja stran:
– ob robu napisa “Republika Slovenija”;
– v sredini kroga je vtisnjen obris pasje glave.
3. člen
Značka je trajna in spremlja žival od vpisa v register do
njene smrti.
4. člen
Psi morajo biti označeni najpozneje ob vakcinaciji proti
steklini.
Če pes izgubi značko, mora lastnik v roku 8 dni to
sporočiti veterinarski organizaciji, ki vodi register psov na
območju stalnega prebivališča lastnika, in zaprositi za izdajo
nove značke.
5. člen
Pri izdaji značke ob vakcinaciji proti steklini se lastniku izda tudi identifikacijski dokument v obliki knjižice, ki je
priloga k tej odredbi in vsebuje podatke o:
– vzrejališču;
– opisu psa (pasma, ime psa, leto rojstva, velikost, barva dlake, druga posebna znamenja);
– identifikacijski številki;
– lastniku in spremembi lastništva;
– vakcinacijah;
– pregledih živali v primerih prevoza preko državne
meje.
Lastnik psa mora pokazati identifikacijski dokument
psa ob vsakem morebitnem posegu v veterinarski organizaciji. Ta dokument spremlja psa do njegove smrti.
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6. člen
Veterinarska organizacija vodi register psov v predpisanem računalniškem programu, ki vsebuje naslednje podatke:
– lastnik (osebno ime ter naslov);
– datum prijave oziroma odjave;
– opis psa (pasma, ime psa, leto rojstva, velikost, barva
dlake, posebna znamenja, rodovnik);
– datum vakcinacije, proizvajalec vakcine in št. serije;
– številka značke.
Lastnik psa je dolžan v 8 dneh po nastali spremembi
kateregakoli podatka iz prejšnjega odstavka prijaviti to spremembo veterinarski organizaciji.
Veterinarska organizacija izvede spremembo v identifikacijski knjižici in v registru. O spremembah mora sporočiti
pristojni območni enoti Veterinarskega zavoda Slovenije.
7. člen
Vzrejališča psov morajo prijaviti vsako novo leglo pristojni veterinarski organizaciji.
8. člen
Stroške prijave, označevanja in vpisa v register krije
lastnik psa.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravlja veterinarska inšpekcija.
10. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati
določbe občinskih odlokov, ki urejajo registracijo in označevanje psov.
11. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 323-01/97-05
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3595.
Na podlagi prvega odstavka 3. člena in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) ter 11. člena
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94) minister za okolje in prostor
izdajam
SKLEP
o soglasju k aktu o ustanovitvi ustanove Stanovanjska
ustanova delavcev v obrti Kranj OOZ Kranj
z dne 8. 7. 1997
Soglašam z aktom o ustanovitvi ustanove Stanovanjska
ustanova delavcev v obrti Kranj OOZ, s sedežem v Kranju,
Slovenski trg 3, z dne 8. 7. 1997.
Št. 020-122/97
Ljubljana, dne 25. novembra 1997.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
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3596.
Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila
SEZNAM
zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 19. junija 1992 do 10. oktobra 1997 razveljavljeno dovoljenje za promet
Zaporedna
številka

Registrirano ime
generično ime

Zdravilna oblika
pakiranje

Režim (način) izdajanja

Proizvajalec
predlagatelj

Številka dločbe
datum odločbe

682

AQUA
REDESTILLATA
(voda za injekcije)

Izdaja tudi brez
zdravniškega recepta

683

AQUA
REDESTILLATA
(voda za injekcije)

3865

FRAHEPAN
injekcije s. c.
certoparin
(certoparinum)

injekcije
škatlica s 50
ampulami po 5 ml
vode za injekcije
injekcije
škatlica s 50
ampulami po 10 ml
vode za injekcije
raztopina za
injciranje
20 ampul po 0,5 ml
(3000 I.E./0,5 ml)

Pliva-farmacevtska, kemijska,
prehrambena in kozmetična
industrija, Zagreb
Predstavništvo Ljubljana
Pliva-farmacevtska, kemijska,
prehrambena in kozmetična
industrija, Zagreb
Predstavništvo Ljubljana
KRKA, tovarna zdravil, p. o.,
Novo mesto

512/B912/92
z dne
27.11.1992
512/B913/92
z dne
27.11.1992
512/B325/96
20/ 12/ 96

1973

FRAHEPAN
heparin
nizkomolekularni

KRKA, tovarna zdravil, p. o.,
Novo mesto

512/B2332/93
17/ 12/ 93

1974

FRAHEPAN
heparin
nizkomolekularni

Izdaja samo na
zdravniški recept

KRKA, tovarna zdravil, p. o.,
Novo mesto

512/B2337/93
17/ 12/ 93

1727

LAMISIL
terbinafin

injekcije s. c.
brizge
5 x 3000 I. E./0,3
ml.
injekcije s. c.
brizge
20x 3000 I. E./0,3
ml.
krema
tuba po 15 g (1%)

Izdaja tudi brez
zdravniškega recepta

512/B1660/93
22/ 10/ 93

1565

LAMISIL
terbinafin

tablete
14 x 125 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

1566

LAMISIL
terbinafin

tablete
28 x 125 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

1567

LAMISIL
terbinafin

tablete
14 x 250 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

1568

LAMISIL
terbinafin

tablete
28 x 250 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

1399

LEPONEX
klozapin

tablete
50 x 25 mg

1400

LEPONEX
klozapin

tablete
50 x 100 mg

2911

LESCOL
fluvastatin

kapsule
28 x 20 mg

Uporaba samo v
bolnišnicah, izjemoma se
izdaja na zdravniški
recept pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnem zdravljenju
Uporaba samo v
bolnišnicah, izjemoma se
izdaja na zdravniški
recept pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnem zdravljenju
Izdaja samo na
zdravniški recept

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

2912

LESCOL
fluvastatin

kapsule
28 x 40 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

Izdaja tudi brez
zdravniškega recepta
Uporaba samo v
bolnišnicah, izjemoma se
izdaja na zdravniški
recept pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnem zdravljenju
Izdaja samo na
zdravniški recept

512/B1338/93
02/ 07/93
512/B1339/93
02/ 07/93
512/B1340/93
02/ 07/93
512/B1341/93
02/ 07/93
512/B1343/93
07/ 05/93

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B1344/93
07/ 05/93

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B3204/94
11/ 11/ 94
512/B3205/94
11/ 11/ 94
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Zaporedna
številka

Registrirano ime
generično ime

Zdravilna oblika
pakiranje

Režim (način) izdajanja

Proizvajalec
predlagatelj

Številka dločbe
datum odločbe

2245

LEUCOMAX
molgramostim

injekcije
steklenička po 150
mcg in 1 ampula
po 1 ml topila

Uporaba samo v
bolnišnicah

512/B2827/94
11/03/94

2246

LEUCOMAX
molgramostim

injekcije
steklenička po 400
mcg in 1 ampula
po 1 ml topila

Uporaba samo v
bolnišnicah

2247

LEUCOMAX
molgramostim

injekcije
steklenička po 700
mcg in 1 ampula
po 1 ml topila

Uporaba samo v
bolnišnicah

872

MELDIAN
(klorpropamid)

tablete
30x250 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3614

MELLERIL tablete
10 mg
tioridazin

tableta
30 x 10 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3615

MELLERIL tablete
100 mg
tioridazin

tableta
30 x 100 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3616

MELLERIL tablete
25 mg
toridazin

tableta
30 x 25 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

2650

MIACALCIC
NASAL 50
sintetiziran lososov
kalcitonin
MIACALCIC
NASAL 100
sintetiziran lososov
kalcitonin
MIACALCIC
sintetiziran lososov
kalcitonin

pršilo za nos
steklenička
1 x 1100 I. E./2 ml

Izdaja samo na
zdravniški recept

pršilo za nos
steklenička
1 x 2200 I. E./2 ml

Izdaja samo na
zdravniški recept

injekcije
ampule
5 x 100 I. E./ml

Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter
pri pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost
Uporaba samo v
bolnišnicah

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Essex Chemie East AG,
Luzern, Švica;
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Essex Chemie AG,
Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Essex Chemie East AG,
Luzern, Švica;
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Essex Chemie AG,
Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Essex Chemie East AG,
Luzern, Švica;
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Essex Chemie AG,
Predstavništvo Ljubljana
Pliva-farmacevtska, kemijska,
prehrambena in kozmetična
industrija, Zagreb
Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

2651

2652

4106

NAVOBAN
tropisetron
(tropisetronum)

raztopina za
injiciranje
10 ampul po 5 ml
(5 mg/5ml)

4107

NAVOBAN
tropisetron
(tropisetronum)

raztopina za
injiciranje
1 ampula po2 ml
(2 mg/2ml)

Uporaba samo v
bolnišnicah

Sandoz Pharma LTD, Basel
Sandoz Pharma Services Ltd,
Predstavništvo za Slovenijo
Sandoz Pharma LTD, Basel
Sandoz Pharma Services Ltd,
Predstavništvo za Slovenijo

512/B2828/94
11/03/94

512/B2829/94
11/03/94

512/B910/92
z dne
27.11.1992
512/B-36/96
12. 04. 1996
512/B-38/96
12. 04. 1996
512/B-37/96
12. 04. 1996
512/B2890/94
30/06/94
512/B2891/94
30/06/94
512/B2892/94
30/06/94
512/B579/97
veljavnost
odločbe:
30. 05. 2002
512/B580/97
veljavnost
odločbe:
30. 05. 2002
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številka

Registrirano ime
generično ime

Zdravilna oblika
pakiranje

Režim (način) izdajanja

Proizvajalec
predlagatelj

Številka dločbe
datum odločbe

4108

NAVOBAN
tropisetron
(tropisetronum)

kapsula, trda
5 x 5 mg

Sandoz Pharma LTD, Basel
Sandoz Pharma Services Ltd,
Predstavništvo za Slovenijo

512/B581/97
veljavnost
odločbe:
30. 05. 2002

3523

NITROLINGUAL
SPRAY
gliceriltrinitrat
NORPROLAC 150
mcg
kvinagolid
(quinakolidum)

sprej
pršilka po 14,8 ml
(0,4 mg/1 razpršek)
neobložena tableta
30x150 mcg

Uporaba samo v
bolnišnicah, izjemoma se
izdaja na zdravniški
recept pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnem zdravljenju
Izdaja samo na
zdravniški recept

G. Pohl Boskamp GmbH&Co.,
Nemčija
Medis d.o.o., Ljubljana
Sandoz Pharma LTD, Basel,
Švica
Sandoz Pharma Services Ltd,
Predstavništvo za Slovenijo

4215

NORPROLAC
25 mcg/50 mcg
kvinagolid
(quinakolidum)

Izdaja samo na
zdravniški recept

Sandoz Pharma LTD, Basel,
Švica
Sandoz Pharma Services Ltd,
Predstavništvo za Slovenijo

4216

NORPROLAC
75mcg
kvinagolid
(quinakolidum)

neobložena tableta
zloženka po 6
tablet
(3x25 mcg in 3x50
mcg)
neobložena tableta
30x75 mcg

Izdaja samo na
zdravniški recept

Sandoz Pharma LTD, Basel,
Švica
Sandoz Pharma Services Ltd,
Predstavništvo za Slovenijo

925

PLIVIT B6
(piridoksin)

injekcije
škatlica s 50
ampulami po 2 ml
(50 mg/2 ml)

Pliva-farmacevtska, kemijska,
prehrambena in kozmetična
industrija, Zagreb
Predstavništvo Ljubljana

921

PLIVIT B1
(tiamin)

injekcije
škatlica s 50
ampulami po 1 ml
(50 mg/1 ml)

Pliva-farmacevtska, kemijska,
prehrambena in kozmetična
industrija, Zagreb
Predstavništvo Ljubljana

512/B917/92
z dne
27.11.1992

500

POR-8

injekcije
škatlica s 50
ampulami
po 1 ml (5 I. E./ml)

Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter
pri pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost
Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter
pri pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost
Uporaba samo v
bolnišnicah

512/B3925/95
19/ 12/ 95
512/B646/97
veljavnost
odločbe:
07.07.2002
512/B644/97
veljavnost
odločbe:
07.07.2002
512/B645/97
veljavnost
odločbe:
07.07.2002
512/B921/92
z dne
27.11.1992

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Predstavništvo Ljubljana

512/B417/92
z dne 17. 7.
1992

3395

SANDIMMUN
ciklosporin

infuzije
10 ampul x 1 ml
(50 mg/ml)

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B3863/95
29/ 09/ 95

3396

SANDIMMUN
ciklosporin

infuzije
10 ampul x 5 ml
(50 mg/ml)

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B3864/95
29/ 09/ 95

2808

SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin

kapsule
50 x 25 mg

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B3121/94
30/ 09/ 94

2809

SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin

kapsule
50 x 50 mg

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B3122/94
30/ 09/ 94

4214

Izdaja samo na
zdravniški recept

Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter
pri pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost
Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter
pri pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost
Uporaba samo v
bolnišnicah, izjemoma se
izdaja na zdravniški
recept pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnem zdravljenju
Uporaba samo v
bolnišnicah, izjemoma se
izdaja na zdravniški
recept pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnem zdravljenju
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2810

SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin

kapsule
50 x 100 mg

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B3123/94
30/ 09/ 94

2811

SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin

raztopina za
peroralno
uporabo
steklenička po 50
ml
(100mg/ml)

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B3124/94
30/ 09/ 94

3397

SANDOSTATIN
oktreotid
(somatostatin)

injekcije
5 ampul x 1 ml
(0,05 mg/ml)

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B3865/95
29/09/95

3398

SANDOSTATIN
oktreotid
(somatostatin)

injekcije
5 ampul x 1 ml
(0,1 mg/ml)

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B3866/95
29/09/95

3399

SANDOSTATIN
oktreotid
(somatostatin)

injekcije
5 ampul x 1 ml
(0,5 mg/ml)

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B3867/95
29/09/95

2681

SIRDALUD
tizanidin

tablete
30 x 2 mg

Uporaba samo v
bolnišnicah, izjemoma se
izdaja na zdravniški
recept pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnem zdravljenju
Uporaba samo v
bolnišnicah, izjemoma se
izdaja na zdravniški
recept pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnem zdravljenju
Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter
pri pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost
Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter
pri pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost
Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter
pri pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost
Izdaja samo na
zdravniški recept

512/B3047/94
30/06/94

2682

SIRDALUD
tizanidin

tablete
30 x 4 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

2683

SIRDALUD
tizanidin

tablete
30 x 6 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

2691

SYNTOCINON
sintetični oksitocin

injekcije
ampule
100 x 10 I. E./ml

Uporaba samo v
bolnišnicah

2692

SYNTOCINON
sintetični oksitocin

injekcije
ampule
100 x 5 I. E./ml

Uporaba samo v
bolnišnicah

2693

SYNTOCINON
NASAL SPRAY
sintetični oksitocin

pršilo za nos
steklenička 1 x 200
I. E./5 ml

Izdaja samo na
zdravniški recept

2051

TAVEGYL
klemastin

injekcije
ampule
5 x 2 mg/2 ml

Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter
pri pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost

Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana
Sandoz Pharma Services AG,
Basel, Švica
Sandoz Pharma Services
AG,Predstavništvo Ljubljana

512/B3048/94
30/06/94
512/B3049/94
30/06/94
512/B3051/94
30/06/94
512/B3052/94
30/06/94
512/B3053/94
30/06/94
512/B2223/93
17/ 12/ 93

Št. 512-2/97-18
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, dipl. inž. farm., spec. l. r.
Direktorica

Stran 5906

3597.
Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila
SEZNAM
zdravil skupine A in B, za katere je bilo od 28. 6. 1997 do 10. 10. 1997 izdano dovoljenje za promet
Zap.

Ime registrirano:

Farmacevtska oblika:

št.

Mednarodno nelastniško ime

Pakiranje

Način izdaje

Proizvajalec
Predlagatelj:

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Št. 75 – 5. XII. 1997

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Št. 75 – 5. XII. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Stran 5907

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Stran 5908

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Št. 75 – 5. XII. 1997

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Št. 75 – 5. XII. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Stran 5909

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Stran 5910

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Št. 75 – 5. XII. 1997

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Št. 75 – 5. XII. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Stran 5911

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Stran 5912

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Št. 75 – 5. XII. 1997

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Št. 75 – 5. XII. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Stran 5913

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Stran 5914

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Št. 75 – 5. XII. 1997

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Št. 75 – 5. XII. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Stran 5915

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Stran 5916

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Št. 75 – 5. XII. 1997

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda
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URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Stran 5917

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Stran 5918

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Št. 75 – 5. XII. 1997

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Št. 75 – 5. XII. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Stran 5919

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Stran 5920

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Št. 75 – 5. XII. 1997

Ime registrirano:

Mednarodno nelastniško ime

Zap.

št.

Pakiranje

Farmacevtska oblika:

Način izdaje
Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

Št. 75 – 5. XII. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Stran 5921

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5922

Urad Republike Slovenije
za zdravila
Nada Irgolič, dipl. inž. farm., spec. l. r.
direktorica

3598.

Predlagatelj:

Proizvajalec

Št. odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda

BANKA

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 11. člena zakona o
priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93) in uredbe o
določitvi dogodka, ob katerem se v letu 1997 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 37/97) izdaja Svet Banke
Slovenije
SKLEP
o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok
1
Banka Slovenije bo 10. decembra 1997 dala v prodajo
priložnostne zlatnike in srebrnike, izdane ob 250-letnici rojstva Žige Zoisa, z znamenji, ki so določena z uredbo o
obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 250-letnici rojstva Žige Zoisa (Uradni list RS, št. 68/97).
2
Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se bodo
prodajali po ceni, ki je večja od njihove nominalne vrednosti.
3
Banka Slovenije bo 10. decembra 1997 izročila v obtok
tudi priložnostne kovance za 5 tolarjev, izdelane iz kovin, iz
katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, in z znamenji, ki so
določena z uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 250-letnici
rojstva Žige Zoisa (Uradni list RS, št. 68/97). Kovanci bodo
izročeni v obtok po njihovi nominalni vrednosti.

Način izdaje

4
Vsi priložnostni kovanci iz 1. in 3. točke tega sklepa so
zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti, ki
je označena na njih.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Pakiranje

Št. 40/97
Ljubljana, dne 25. novembra 1997.
Št. 512-2/97-17
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.

Mednarodno nelastniško ime
št.

Farmacevtska oblika:
Ime registrirano:
Zap.

Št. 75 – 5. XII. 1997

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

3599.
Na podlagi 62. člena in drugega odstavka 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi sklepa o načinu izvajanja poslov
za Republiko Slovenijo

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 75 – 5. XII. 1997

1
V sklepu o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 10/92 in 41/95) se točke od 1. do
3. nadomestijo z novimi točkami, ki se glasijo:
1. Računi proračuna Republike Slovenije, ki se vodijo
pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet in se vključujejo v depozit pri Banki Slovenije, predstavljajo podpartije
skupnega računa proračuna pri Banki Slovenije.
Sredstva na računu za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije se vodijo pri pooblaščeni organizaciji za plačilni
promet po načelu tekočega računa.
2. Višino zneska okvirnega posojila, do katerega lahko
pooblaščena organizacija za plačilni promet v teku dneva
izvršuje plačilne naloge v breme računa za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, določi s sklepom guverner Banke Slovenije. Znesek se določi za vsak mesec na podlagi
dnevnih podatkov o stanju sredstev skupnega računa proračuna pri Banki Slovenije in podatkov o deponiranih sredstvih v banke na podlagi tekočih prilivov na račun za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Ministrstvo za finance redno dnevno obvešča Banko
Slovenije o planiranih pritokih in odtokih na računu za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
3. Sredstva na skupnem računu proračuna pri Banki
Slovenije se obrestujejo po enaki obrestni meri kot izločena
sredstva obvezne rezerve. Za negativna stanja na računu za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije se ne zaračunavajo obresti, če je stanje sredstev na skupnem računu proračuna pri Banki Slovenije pozitivno oziroma enako nič. Če pa
je stanje na posamezni dan negativno, se zaračunajo obresti
za negativni saldo na skupnem računu proračuna pri Banki
Slovenije po obrestni meri zamudnih obresti, določeni z
zakonom.
Če skupni račun proračuna pri Banki Slovenije na določen dan izkazuje negativno stanje, mora Ministrstvo za finance naslednji delovni dan pokriti znesek negativnega stanja s pritoki sredstev na račun za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije, preden začne plačevati obveznosti v
breme računa za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
2
V prvem odstavku 4. točke se za besedo “salda” črta
besedilo “na tekočem računu” in se nadomesti z besedilom
“na računu za izvrševanje”.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0329/97
Ljubljana, dne 27. novembra 1997.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik Sveta Banke Slovenije

SODNI SVET
3600.
Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94-8/96) je Sodni svet Republike Slovenije na 103. seji dne 20. 11. 1997 sprejel

Stran 5923

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
Na položaj svetnice višjega sodišča se z 20. 11. 1997
imenuje:
Marta Klampfer, višja sodnica na Višjem delovnem in
socialnem sodišču v Ljubljani,
o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega
sodišča
Na položaj svetnice okrožnega sodišča se z 20. 11.
1997 imenuje:
Milena Jazbec Lamut, okrožna sodnica na Okrožnem
sodišču v Ljubljani,
o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega
sodišča
Na položaj svetnice okrožnega sodišča se z 20. 11.
1997 imenuje:
Elizabeta Šajn Dolenc, okrožna sodnica na Delovnem
in socialnem sodišču v Ljubljani,
o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega
sodišča
Na položaj svetnika okrožnega sodišča se z 20. 11.
1997 imenuje:
Milan Benko, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v
Ljubljani.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3601.
Na podlagi 209., 275. in 317. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92,
5/94 in 7/96) ter na podlagi 115. člena pravilnika o postopku
za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SRS, št. 47/86) je skupščina Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na seji dne 21. 11.
1997 sprejela
SKLEP
o zavrnitvi predloga o določitvi delovnih mest, na
katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem v
Zavodih za usposabljane v Republiki Sloveniji
I
Predlog Zavodov za usposabljane v Republiki Sloveniji za priznanje štetja zavarovalne dobe s povečanjem na
delovnih mestih:
1. negovalno – varstvenih delavcev;
2. pedagoških delavcev;
3. individualnih delavcev;
se zavrne.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5924

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 21. novembra 1997.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Stanko Hvale l. r.

Št. 75 – 5. XII. 1997

Delovni zvezek RAČUNAM DO 10 se potrdi kot delovni zvezek za pouk matematike za učence Rome v 1.
razredu osnovne šole za 2 šolski leti. Delovni zvezek je
ilustriral Marjan Maznik, recenzirala dr. Milan Adamič, Darinka Sivec, lektoriral Božo Vračko. V letu 1997 založila in
izdala Tiskarna Novo mesto, Ragovska 7a, 8001 Novo mesto.
Št. 612-169/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3602.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
delovnega zvezka
OD GLASOV DO POVEDI,
ki ga je napisala
Boža Antončič.

Delovni zvezek OD GLASOV DO POVEDI se potrdi
kot delovni zvezek za začetno opismenjevanje pri pouku
slovenskega jezika za učence Rome v 1. razredu osnovne
šole za 2 šolski leti. Delovni zvezek je ilustrirala Petra Dular,
recenzirala dr. Milan Adamič, Darinka Sivec, lektoriral Božo Vračko. V letu 1997 založila in izdala Tiskarna Novo
mesto, Ragovska 7a, 8001 Novo mesto.
Št. 612-168/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3604.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
delovnega zvezka
DELOVNI ZVEZKI ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
JESEN, ZIMA, POMLAD, PRED PRAVIM
POLETJEM,
ki ga je napisala
Ana Marija Kozlevčar.
Delovni zvezki DELOVNI ZVEZKI ZA 2. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE JESEN, ZIMA, POMLAD, PRED PRAVIM POLETJEM se potrdijo kot delovni zvezki za pouk
slovenskega jezika, matematike in spoznavanja narave in
družbe za učence Rome v 2. razredu osnovne šole za 2 šolski
leti. Delovne zvezke je ilustriral Sandi Zalar, recenzirala dr.
Milan Adamič, Darinka Sivec, lektoriral Božo Vračko. V
letu 1997 založila in izdala Tiskarna Novo mesto, Ragovska
7a, 8001 Novo mesto.
Št. 612-170/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.

3603.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
delovnega zvezka
RAČUNAM DO 10,
ki ga je napisala
Boža Antončič.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3605.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 75 – 5. XII. 1997

SKLEP
o potrditvi
delovnega zvezka
DELOVNI ZVEZKI ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
JESEN, ZIMA, POMLAD, PRED PRAVIM
POLETJEM,
ki ga je napisala
Ana Marija Kozlevčar.
Delovne zvezke DELOVNI ZVEZKI ZA 3. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE JESEN, ZIMA, POMLAD, PRED PRAVIM POLETJEM se potrdijo kot delovni zvezki za pouk
slovenskega jezika, matematike in spoznavanja narave in
družbe za učence Rome v 3. razredu osnovne šole za 2 šolski
leti. Delovne zvezke je ilustrirala Nataša Kastelec, recenzirala dr. Milan Adamič, Darinka Sivec, lektoriral Božo Vračko.
V letu 1997 založila in izdala Tiskarna Novo mesto, Ragovska 7a, 8001 Novo mesto.
Št. 612-171/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3606.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
delovnega zvezka
VAJE IZ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA 3. RAZRED,
ga je napisala
Herma Groznik.
Delovni zvezek VAJE IZ SLOVENSKEGA JEZIKA
ZA 3. RAZRED se potrdi kot delovni zvezek za pouk slovenskega jezika v 3. razredu osnovne šole za 5 šolskih let.
Delovni zvezek je ilustriral Peter Groznik – Peč, recenzirali
mag. Martina Križaj Ortar, Vera Žužej, Anica Bregar, Ivo
Mršnik, lektorirala Milena Ivšek. V letu 1994 založila in
izdala PROMA Velenje, Stari trg 35, 3504 Velenje.
Št. 612-172/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran 5925

3607.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
delovnega zvezka
ZGODOVINA 8, VAJE IN NALOGE, DELOVNI
ZVEZEK ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE,
ga sta ga napisali
Gabrijela Škraba, Fani Rovšek Kosmač.
Delovni zvezek ZGODOVINA 8, VAJE IN NALOGE,
DELOVNI ZVEZEK ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE se
potrdi kot delovni zvezek za pouk zgodovine v 8. razredu
osnovne šole za 5 šolskih let. Delovni zvezek je ilustrirala
Alenka Vuk (oblikovanje), recenzirali dr. Štefan Trojar, Metoda Livk, Zlata Kastelic, Ana Kastelic, Tonka Tacol, lektoriral Branko Gradišnik. V letu 1997 založila in izdala DEBORA d.o.o., Jeranova 1A, 1000 Ljubljana.
Št. 612-173/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3608.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
delovnega zvezka
NAŠE STOLETJE, DELOVNI ZVEZEK,
ZGODOVINA ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE,
ki ga je napisala
Ana Nuša Kern.
Delovni zvezek NAŠE STOLETJE, DELOVNI
ZVEZEK, ZGODOVINA ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE se potrdi kot delovni zvezek za pouk zgodovine v 8.
razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Delovni zvezek je
ilustrirala Mateja Rihtaršič (zemljevidi), ostalo gradivo: Muzej novejše zgodovine, arhiv založbe, preslikave iz časopisov, recenzirali dr. Božo Repe, mag. Stane Berzelak, Ana
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Kastelic, Milan Burkeljca, lektorirala Mija Longyka. V letu
1997 založila in izdala MODRIJAN Založba d.o.o., Stari trg
1, 1000 Ljubljana.
Št. 612-174/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Delovni listi LETNI ČASI se potrdi kot delovne liste za
govorne vaje pri slovenskem jeziku za učence z motnjami
sluha v 1. razredu osnovne šole s prilagojenim programom
za 5 šolskih let. Delovne liste je ilustrirala Marjanca Jemec
Božič, recenzirala Egidija Novljan, Franci M. Kolenec, lektoriral Matjaž Varšek. V letu 1997 založila in izdala DEBORA, Jeranova ulica 1A, 1000 Ljubljana.
Št. 612-176/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3609.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
učbenika
ŽE PIŠEM IN BEREM,
ki sta ga je napisala
Anton Kotar, Antonija Koželj.
Učbenik ŽE PIŠEM IN BEREM se potrdi kot učbenik
za pouk slovenskega jezika in književnosti v 1. razredu
osnovne šole s prilagojenim programom za 5 šolskih let.
Učbenik je ilustrirala Marija Prelog, recenzirali Marija Sivec, Marija H. Perat, Mirjana Pretnar, lektorirala Anka Polajnar. V letu 1997 založila in izdala DEBORA, Jeranova
ulica 1A, 1000 Ljubljana.
Št. 612-175/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3611.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
učbenika
SPOZNAVAJMO SVET,
ki ga je napisala
Nataša Dmitrovič.
Učbenik SPOZNAVAJMO SVET se potrdi kot učbenik za pouk spoznavanja družbe v 8. razredu osnovne šole s
prilagojenim programom za 5 šolskih let. Učbenik je ilustrirala Meta Mauser, recenzirala dr. Anton Kotar, Igor Lipovšek, lektoriral Božo Vračko. V letu 1997 založila in izdala
LUXURIA, d.o.o., Sternenova 8, 1000 Ljubljana.
Št. 612-177/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3610.

3612.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel

SKLEP
o potrditvi
delovnih listov
LETNI ČASI,
ki ga je napisala
Tatjana Somrak.

SKLEP
o potrditvi
učbenika
MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE,
ki ga je napisala
Marija Vencelj.
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Učbenik MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE
ŠOLE se potrdi kot učbenik za pouk matematike v 1. letniku
triletne poklicne šole za 5 šolskih let. Učbenik sta ilustrirala
Nenad Žujo, Martin Zemljič (tehnične risbe), recenzirali dr.
Anton Suhadolc, Iva Mulec, Angela Blaznik, Francka Petek,
Srečko Polanc, Nada Marčič, lektorirala Tanja Bečan Magajna. V letu 1997 založila in izdala DZS d.d., Mestni trg 26,
1000 Ljubljana.
Št. 612-178/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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SKLEP
o potrditvi
učbenika
ŠOLA ZA KLARINET, DRUGI RAZRED,
ki ga je napisal
Igor Karlin.
Učbenik ŠOLA ZA KLARINET, DRUGI RAZRED se
potrdi kot učbenik za pouk klarineta v 2. razredu glasbene
šole za 5 šolskih let. Učbenik je ilustriral Boštjan Perovšek
(notografija), recenzirali Slavko Goričar, mag. Valter Petrič,
mag. Ivan Marin, Jurij Jenko, lektorirala Slavko Grebenc,
Ileana Kopčaver. V letu 1997 založila in izdala DIDAKTA,
Kranjska 13, Radovljica.
Št. 612-180/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.

3613.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
učbenika
ŠOLA ZA KLARINET, PRVI RAZRED,
ki ga je napisal
Igor Karlin.
Učbenik ŠOLA ZA KLARINET, PRVI RAZRED se
potrdi kot učbenik za pouk klarineta v 1. razredu glasbene
šole za 5 šolskih let. Učbenik je ilustriral Boštjan Perovšek
(notografija), recenzirali Slavko Goričar, mag. Valter Petrič,
mag. Ivan Marin, Jurij Jenko, lektorirala Slavko Grebenc,
Ileana Kopčaver. V letu 1997 založila in izdala DIDAKTA,
Kranjska 13, Radovljica.
Št. 612-179/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3614.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3615.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
učbenika
ŠOLA ZA KLARINET, TRETJI RAZRED,
ki ga je napisal
Igor Karlin.
Učbenik ŠOLA ZA KLARINET, TRETJI RAZRED se
potrdi kot učbenik za pouk klarineta v 3. in 4. razredu glasbene šole za 5 šolskih let. Učbenik je ilustriral Boštjan Perovšek (notografija), recenzirali Slavko Goričar, mag. Valter
Petrič, mag. Ivan Marin, Jurij Jenko, lektorirala Slavko Grebenc, Ileana Kopčaver. V letu 1997 založila in izdala DIDAKTA, Kranjska 13, Radovljica.
Št. 612-181/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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3616.

3618.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel

SKLEP
o potrditvi
učnega sredstva
BIOLOGIJA 6 – DELOVNI LISTI,
ki ga je napisala
Marina Svečko.
Učno sredstvo BIOLOGIJA 6 – DELOVNI LISTI se
potrdi kot učno sredstvo za pouk biologije v 6. razredu
osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije po predlogi Biologie
Heute, Schroedel Schulbuchverlag; recenzirali dr. Narcis Mršič, mag. Dušan Vrščaj, Ludvik Vičič; lektorirala Jožica
Rapac. V letu 1997 izdala in založila založba DZS d.d.,
Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Št. 612-182/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3617.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
učnega sredstva – zbirki nalog
KAJ VEŠ O ŽIVALIH IN OKOLJU, VPRAŠANJA IZ
BIOLOGIJE ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE,
ki ga je napisala
Andreja Slapnik.
Učno sredstvo KAJ VEŠ O ŽIVALIH IN OKOLJU,
VPRAŠANJA IZ BIOLOGIJE ZA 6. RAZRED OSNOVNE
ŠOLE se potrdi kot zbirka nalog za pouk biologije v 6.
razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije Boris Leskovic; recenzirali dr. Tatjana Verčkovnik, mag. Darja Skribe – Dimec, Vlado Rotar, Ivanka Šavli, Sonja Artač; lektorirala Renata Hrovatič. V letu 1997 izdala in založila založba
Modrijan Založba d.o.o., Stari trg 1, 1000 Ljubljana.
Št. 612-183/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi
učnega sredstva – zbirki nalog
KAJ VEŠ O ČLOVEŠKEM TELESU, VPRAŠANJA IZ
BIOLOGIJE ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE,
ki ga je napisala
Andreja Slapnik.
Učno sredstvo KAJ VEŠ O ČLOVEŠKEM TELESU,
VPRAŠANJA IZ BIOLOGIJE ZA 7. RAZRED OSNOVNE
ŠOLE se potrdi kot zbirko nalog za pouk biologije v 7.
razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije Boris Leskovic; recenzirali dr. Tatjana Verčkovnik, mag. Darja Skribe – Dimec, Vlado Rotar, Ivanka Šavli, Sonja Artač; lektorirala Renata Hrovatič. V letu 1997 izdala in založila založba
Modrijan Založba d.o.o., Stari trg 1, 1000 Ljubljana.
Št. 612-184/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3619.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
učnega sredstva – zbirki nalog
KAJ VEŠ O RAZVOJU ŽIVLJENJA NA ZEMLJI,
VPRAŠANJA IZ BIOLOGIJE ZA 8. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE,
ki ga je napisala
Andreja Slapnik.
Učno sredstvo KAJ VEŠ O RAZVOJU ŽIVLJENJA
NA ZEMLJI, VPRAŠANJA IZ BIOLOGIJE ZA 8. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE se potrdi kot zbirko nalog za pouk biologije v 8. razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije
Boris Leskovic; recenzirali dr. Tatjana Verčkovnik, mag.
Darja Skribe – Dimec, Vlado Rotar, Ivanka Šavli, Sonja
Artač; lektorirala Renata Hrovatič. V letu 1997 izdala in
založila založba Modrijan Založba d.o.o., Stari trg 1, 1000
Ljubljana.
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Št. 612-185/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran 5929

Št. 612-187/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3620.

3622.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel

SKLEP
o potrditvi
učnega sredstva
ETIKA IN DRUŽBA,
ki ga je napisal
Andrej Rot.

SKLEP
o potrditvi
učnega sredstva – zbirke nalog
MATEMATIKA V SREDNJI ŠOLI, Pregled temeljne
učne snovi in nalog srednješolske matematike,
ki ga je napisal
Dušan Kavka.

Učno sredstvo ETIKA IN DRUŽBA se potrdi kot učno
sredstvo za pouk etika in družba v 7. in 8. razredu osnovne
šole za 2 šolski leti. Ilustracije Davor Grgičevič, Gregor
Markelj; recenzirali dr. Tine Hribar, dr. Ljubo Bavcon, Rado
Kostrevc, Ana Dobrovc; lektorirala Mija Longyka. V letu
1996 izdala in založila založba Modrijan Založba d.o.o.,
Stari trg 1, 1000 Ljubljana.
Št. 612-186/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Učno sredstvo MATEMATIKA V SREDNJI ŠOLI, Pregled temeljne učne snovi in nalog srednješolske matematike
potrdi kot učno sredstvo – zbirka nalog za pouk matematike
od 1. do 4. letnika srednje šole za 5 šolskih let. Ilustracije
Gorazd Rogelj; recenzirali mag. Gregor Pavlič, Darka Hvastija, Nada Razpet; lektorirala Maja Kraigher. V letu 1997
izdala in založila založba Modrijan Založba d.o.o., Stari trg
1, 1000 Ljubljana.
Št. 612-188/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3621.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji, dne 23. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o potrditvi
učnega sredstva – igrice
IGRICE ZA VSAK DAN V LETU,
ki so ga napisale
Vesna Cizej, Damjana Škof Pavlinec, Alenka Vidic Grmek,
Lorena Kaligarič Flis, Alenka Kafol, Helena Jeršan Kojek.
Učno sredstvo IGRICE ZA VSAK DAN V LETU se
potrdi kot učno sredstvo – igrice za osnovno šolo s prilagojenim programom – podaljšano bivanje za 2 šolski leti. Ilustracije Alenka Vuk; recenzirali Marija Sivec, Milena Vukmirovič, Marjeta Vukašinovič; lektoriral Božo Vračko. V letu
1997 izdala in založila založba DEBORA, Jeranova ulica
1A, 1000 Ljubljana.

3623.
Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na
območju Slovenije za november 1997
Cene življenjskih potrebščin so se novembra 1997 v
primerjavi z oktobrom 1997 povišale za 0,8%, cene na drobno pa za 0,6%.
Št. 052-07-2/97
Ljubljana, dne 1. decembra 1997
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.
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3624.
Na podlagi 86. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja Upravni odbor Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana v
soglasju z Vlado Republike Slovenije

Št. 75 – 5. XII. 1997

9. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 142-01/97
Ljubljana, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
upravnega odbora
Marko Slokar l. r.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
statuta Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d.
1. člen
Statut Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. (Uradni list RS, št. 44/96) se spremeni tako, da se v 3.
členu v tretji alinei prvega odstavka beseda “osnovni” črta in
besedilo šeste alinee nadomesti z besedilom: “javnost delovanja sklada”.
2. člen
V IV. poglavju se beseda “OSNOVNI” črta.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo “V osnovni
kapital se prenesejo vsa sredstva pridobljena oziroma prenešena na sklad:” nadomesti z besedilom: “Osnovni kapital se
oblikuje iz sredstev pridobljenih oziroma prenešenih na
sklad:”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Iz sredstev iz prejšnjega odstavka se 25% vsakega
priliva uporabi za oblikovanje rezerv, dokler njihov delež v
kapitalu ne doseže 15%, ostala sredstva pa se v celoti prenesejo v osnovni kapital.”
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
4. člen
V 20. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Postopek javnega razpisa, pogoje kreditiranja in porabe sredstev, kriterije za oceno predloženih investicijskih projektov ter spremljavo uresničevanja investicijskih projektov
se uredi s posebnim pravilnikom.”
5. člen
V VII. poglavju se naslov spremeni tako, da se glasi:
“VII. JAVNOST DELOVANJA SKLADA”.

3625.
Na podlagi tretjega odstavka 88. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter drugega odstavka 20. in 26. člena statuta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., (Uradni list RS, št. 75/97) in po
predhodnem mnenju Ministrstva za okolje in prostor št.
402-00-41/97 z dne 7. 11. 1997 je Upravni odbor Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana na
43. seji dne 1. 12. 1979 sprejel
PRAVILNIK
o postopkih in pogojih porabe sredstev ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina pravilnika
1. člen
Ta pravilnik določa:
– namene, za katere se lahko uporabljajo sredstva Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sklad),
– vrste in postopke javnih razpisov,
– pogoje kreditiranja in porabe odobrenih sredstev,
– kriterije za oceno predloženih investicijskih projektov ter
– spremljavo uresničevanja investicijskih projektov in
njihovih učinkov.
II. NAMENI PORABE SREDSTEV SKLADA

6. člen
21. člen se črta.
7. člen
V 23. členu se dodata peta in šesta alinea, ki se glasita:
“– odloča o izdaji delnic, pogojih za njihovo izdajo in
njihovi vsebini,
– določi nagrade za delo članom upravnega odbora.”.
8. člen
V 26. členu se v šesti alinei prvega odstavka besedilo
“tiste iz 21. člena tega statuta” nadomesti z besedilom “pravilnik iz 20. člena tega statuta”.
Sedma in osma alinea prvega odstavka se črtata.
Doda se nova sedma alinea, ki se glasi:
“– odloča o razpisih in o pritožbah zoper dodelitev
kreditov”.

2. člen
Nameni
Sredstva sklada se lahko uporabljajo za namene, določene v prvem in drugem odstavku 88. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 31/93 in 1/96) (v nadaljevanju:
ZVO).
Obseg sredstev za posamezen namen sklad določi z
naložbeno politiko in finančnim načrtom sklada.
3. člen
Uporabniki sredstev sklada
Sredstva sklada lahko pridobijo:
– Republika Slovenija oziroma ministrstva in druge javno pravne osebe,
– fizične osebe, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije ter
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– pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem na
območju Republike Slovenije.
Za samostojnega podjetnika posameznika se smiselno
uporabljajo določbe tega pravilnika za pravne osebe, razen
če posamezen razpis določa drugače.
4. člen
Način dodelitve sredstev
Sklad podeljuje kredite in izdaja garancije na podlagi
javnega razpisa na način in po postopku, določenem s tem
pravilnikom.
Sredstva sklada za naložbe Republike Slovenije v zvezi
z obveznim ukrepanjem se praviloma ne delijo na podlagi
javnega razpisa. O dodelitvi teh sredstev odloča Vlada RS.

– sprejem vlog in odločanje o formalni ustreznosti
vloge,
– vrednotenje vlog in oblikovanje prednostnega vrstnega reda,
– odobravanje razpisanih sredstev.
V primeru poenostavljenega razpisa lahko upravni odbor sklada za opravljanje nalog komisije pooblasti pristojno
službo sklada.
8. člen
Dokumentacija
Postopek javnega razpisa mora biti v celoti dokumentiran. Sklad hrani dokumentacijo najmanj eno leto po zaključku posameznega razpisa. Dokumentacija je dostopna javnosti po določilih 14. člena ZVO in 36. člena statuta.
9. člen
Vsebina razpisa
Razpis praviloma vsebuje:
– predmet razpisa;
– višino razpisanih sredstev;
– pogoje kreditiranja;
– zavarovanje kreditov;
– vsebino vloge kandidata;
– informiranje kandidatov;
– rok in način prijave;
– merila za vrednotenje vlog;
– postopek pri odpiranju, vrednotenju in izbiri vlog;
– postopek za pritožbo;
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu;
– drugo.

III. VRSTE IN POSTOPKI JAVNEGA RAZPISA
5. člen
Javni razpis
Besedilo javnega razpisa sprejme upravni odbor ob upoštevanju določil ZVO, nacionalnega programa varstva okolja, statuta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije,
d.d. (Uradni list RS, št. 74/97) (v nadaljevanju: statut), naložbene politike in finančnega načrta sklada ter tega pravilnika.
Javni razpis se obvezno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, po potrebi pa tudi v drugih sredstvih javnega
obveščanja.
6. člen
Vrste razpisov
Poleg enostopenjskega razpisa (v nadaljevanju: razpis)
sklad razpisuje še naslednje vrste razpisov:
– poenostavljen razpis,
– dvostopenjski razpis.
Poenostavljen razpis upravni odbor sklada predpiše takrat, kadar zaradi tehnične ali organizacijske enostavnosti
projektov ni smiselna uporaba vseh določil razpisa. Za poenostavljen razpis upravni odbor sklada predpiše zahtevane
elemente.
Dvostopenjski razpis upravni odbor sklada predpiše
takrat, kadar je zaradi značaja projektov smotrna porazdelitev elementov iz 9. člena tega pravilnika med stopnji, kadar
se izvede reducirana pripravljalna faza projekta, kadar gre za
razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in podobno.
7. člen
Priprava in izvedba razpisa
Za pripravo in izvedbo posameznega javnega razpisa
upravni odbor sklada ob sprejemu naložbene politike sklada
imenuje komisije za izvedbo razpisov (v nadaljevanju: komisija).
Komisija ima vsaj tri člane. Za opravljanje strokovnih
nalog v skladu s 95. členom ZVO mora biti v komisijo
imenovan vsaj en predstavnik Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP).
Glede nepristranosti in strokovnosti komisije se smiselno uporabljajo določila zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97).
Naloge komisije so:
– priprava besedila javnega razpisa,
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10. člen
Predmet razpisa
Predmet razpisa podrobneje opredeljuje namen, za katerega se razpisujejo sredstva sklada.
11. člen
Višina razpisanih sredstev
V razpisu je navedena skupna višina razpisanih sredstev.
Kadar razpis vsebuje več delnih predmetov, se v okviru
skupne višine razpisanih sredstev določi orientacijsko razmerje med njimi.
12. člen
Vsebina vloge
Vloga za pridobitev sredstev oziroma prijava na razpis
mora praviloma vsebovati:
– ime in naslov kandidata za fizične osebe oziroma
firmo in sedež prosilca za pravne osebe;
– naziv naložbe;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz IV. poglavja tega
pravilnika;
– investicijsko dokumentacijo;
– poročilo o vplivih na okolje iz 55. člena ZVO oziroma strokovno oceno, ki jo morajo prosilci po drugih predpisih predložiti v okviru osnovnih podatkov o namenu in zmogljivosti objekta ali naprave v zahtevi za pridobitev dovoljenja
za poseg v prostor;
– kontaktno osebo kandidata.
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S posameznim razpisom se lahko določijo tudi drugi
elementi vloge za pridobitev sredstev.
13. člen
Informiranje kandidatov
Z razpisom se opredeli kraj, datum, čas in osebo, pri
kateri se lahko dvigne razpisna dokumentacija, ter način
posredovanja dodatnih informacij.
14. člen
Rok in način prijave
V razpisu je določen skrajni rok (datum in ura), do
katerega sklad sprejema prijave.
Za pravočasno vloženo šteje vloga, ki je na sklad prispela do roka, določenega v predhodnem odstavku.
Z razpisom pa se lahko določi tudi, da je razpis odprt do
porabe razpisanih sredstev. V tem primeru se z razpisom
določi sprotno ali periodično odpiranje, vrednotenje in odobravanje kreditov, rok od objave javnega razpisa do prvega
odpiranja pa ne sme biti krajši od 60 dni.
Vlogo s predpisano dokumentacijo izroči kandidat skladu na način, ki je določen v razpisu.
15. člen
Postopek odpiranja vlog
Odpiranje vlog je praviloma takoj, najkasneje pa v roku
5 dni po preteku roka iz prvega oziroma tretjega odstavka
prejšnjega člena.
Če komisija ob odpiranju ugotovi, da vloga ne vsebuje
vseh zahtevanih elementov iz 12. člena tega pravilnika, tako
vlogo zavrže in o tem obvesti kandidata v osmih dneh po
odpiranju.
Vlogo, prispelo po preteku roka iz prvega oziroma tretjega odstavka predhodnega člena, komisija zavrže in jo neodprto vrne pošiljatelju.
16. člen
Vrednotenje vlog
Komisija pri vrednotenju vlog upošteva merila in kriterije, določene v V. poglavju tega pravilnika in v razpisu. O
pregledu in vrednotenju vlog sestavi komisija zapisnik.
Med vrednotenjem lahko komisja v določenem roku od
kandidatov zahteva dodatne informacije in pojasnila.
Rok iz prejšnjega odstavka praviloma ne sme biti krajši
od osem dni. Če kandidat zahtevanih podatkov ne priskrbi
pravočasno, se komisija odloča na podlagi znanih podatkov.
17. člen
Sklep o dodelitvi sredstev
Na podlagi zapisnika iz prvega odstavka prejšnjega
člena sprejme komisija sklep o dodelitvi sredstev.
Sklep iz prejšnjega odstavka vsebuje ime in naslov
kandida, namen kredita, višino sredstev, rok za sklenitev
pogodbe in eventualne druge pogoje ter kratko obrazložitev
odločitve.
Komisija obvesti vse kandidate, ki so bili uvrščeni v
postopek vrednotenja vlog, o odločitvi v roku, ki je določen
v razpisu.
Direktor sklada lahko zadrži izvršitev sklepa o dodelitvi sredstev, če oceni, da ni v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali javnim razpisom. O spornem sklepu odloči
upravni odbor.
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18. člen
Postopek za pritožbo
Če se posamezen kandidat ne strinja s sklepom komisije, se lahko v roku sedem dni po prejemu odločitve pritoži na
upravni odbor sklada.
Upravni odbor sklada najkasneje v roku deset dni po
izteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o pritožbi.
19. člen
Sklepanje pogodb
Na podlagi sklepa o dodelitvi kreditov direktor sklada
sklepa kreditne pogodbe.
Kreditne pogodbe se lahko pričnejo sklepati takoj po
izteku roka iz prvega odstavka prejšnjega člena. Če kateri od
kandidatov vloži pritožbo, se smejo kreditne pogodbe sklepati šele po preteku roka iz drugega odstavka prejšnjega
člena.
Če kandidat pogodbe o kreditiranju ne sklene v roku,
določenem v sklepu o dodelitvi kreditov, se šteje, da je
odstopil od vloge.
IV. POGOJI KREDITIRANJA IN PORABE ODOBRENIH
SREDSTEV
20. člen
Obvezni pogoji kreditiranja
Poleg omejitev iz 17. člena statuta in pravic delničarjev
po 14. členu statuta sklad kreditira odobrene naložbe pod
naslednjimi pogoji:
– doba za odplačilo kredita ne sme presegati življenjske
dobe predmeta investicije,
– moratorij na odplačevanje glavnice se lahko odobri
za čas do 2 leti od dneva koriščenja kredita,
– višino obrestne mere, ki zagotavlja ohranjanje realne
vrednosti kapitala in kritje stroškov poslovanja sklada, določi upravni odbor sklada z naložbeno politiko in finančnim
načrtom sklada in
– ustreznega zavarovanja v skladu z bančno prakso.
21. člen
Poleg obveznih pogojev iz prejšnjega člena upravni
odbor v vsakem razpisu lahko določi še posebne pogoje, ki
jih morajo izpolnjevati kreditojemalci, glede:
a) zahtevane usposobljenosti kandidata:
– organizacijska usposobljenost;
– usposobljenost za dejavnost;
– dovoljenja ali koncesije za opravljanje dejavnosti;
– finančna usposobljenost;
– drugo;
b) finančnih pogojev kreditiranja:
– delež kreditiranja projekta s sredstvi sklada;
– najvišji posamični kredit;
– način odplačevanja kreditov;
– odplačilna doba;
– letna obrestna mera;
– način zavarovanja kreditov;
– drugo;
c) ostalih določb:
– zahtevan rok pričetka in/ali zaključka investicije;
– datum, na katerega se preračunavajo vrednosti investicije;
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– valuta, v kateri se prikazujejo vrednosti investicije;
– sankcije za neresnične navedbe v prijavi, nenamensko uporabo kredita, oziroma nedoseganje predvidenih učinkov investicije;
– drugo.
22. člen
Pogoji za pridobitev garancije
Pri pogojih za pridobitev garancije sklad smiselno uporablja pogoje za pridobitev kreditov iz prejšnjih členov.
23. člen
Stroški
Stroške odobravanja in vodenja kreditov in garancij,
priprave pogodb, in druge stroške v zvezi z pridobitvijo
kredita oziroma garancije, krije uporabnik sredstev v višini
in na način kot jo določi upravni odbor s tarifnim pravilnikom.
Poleg stroškov iz prejšnjega odstavka krije uporabnik
tudi stroške zavarovanja kredita oziroma garancije in druge
dejanske stroške.
V. KRITERIJI ZA OCENO PREDLOŽENIH
INVESTICIJSKIH PROJEKTOV
24. člen
Prednostni kriteriji
V skladu s cilji, določenimi v 19. členu statuta in upoštevajoč nacionalni program varstva okolja, sklad prednostno dodeljuje sredstva projektom:
– z višjo stopnjo pokritosti z lastnimi sredstvi,
– ki izhajajo iz meddržavnih obveznosti,
– z višjo stopnjo izpolnjevanja okoljskih kriterijev,
opredeljenih v vsakokratnem razpisu,
– ki jih ustrezno sofinancira republika ali lokalna skupnost, na območju katere se projekt izvaja.
Upravni odbor lahko za vsak razpis določi še druge
kriterije za ocenjevanje vlog uporabnikov.
VI. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA
INVESTICIJSKIH PROJEKTOV IN NJIHOVIH
UČINKOV
25. člen
Spremljanje uresničevanja naložb in njihovih učinkov
Sklad spremlja uresničevanje naložb iz II. poglavja tega pravilnika na podlagi sklenjenih pogodb.
Ne glede na določila posamezne pogodbe mora sklad
preizkušati izvajanje pogodbe po upravno-pravni, tehničnotehnološki in finančni plati.
26. člen
Preizkus izvajanja pogodbe obvezno obsega:
– pregled pridobitve zahtevanih upravnih dovoljenj,
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– kontrolo doseganja predvidenih učinkov in
– spremljavo finančnega poslovanja kreditojemalca.
Sklad spremlja in kontrolira izvajanje pogodbe na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan zagotoviti
kreditojemalec, ter ogledov na terenu. Sklad lahko na stroške
kreditojemalca zahteva tudi ekspertno mnenje.

Stran 5933

27. člen
Sankcije pri ugotovljenih odstopanjih
Sklad lahko odstopi od kreditne pogodbe in odpove ali
odloži črpanje kredita ali zahteva takojšnje plačilo celotnega
preostalega dolga, če:
– kreditojemalec dodeljena sredstva delno ali v celoti
porabi nenamensko,
– so podatki, ki jih je dal kreditojemalec ob vlogi za
pridobitev sredstev oziroma ob sklenitvi kreditne pogodbe
neresnični ali nepravilni,
– kreditojemalec ne dosega predvidenih učinkov investicije ali če ne upošteva določil razpisa,
– so ugotovljene druge nepravilnosti pri porabi kredita,
– kreditojemalec ne poravnava pogodbenih obveznosti,
– so ugotovljena odstopanja od sprejetih pogodbenih
obveznosti,
– kreditojemalec opravi statusne spremembe, prenese
dejavnost ali premoženje na drugo pravno ali fizično osebo;
– kreditojemalec preneha z rednim poslovanjem ali postane po mnenju sklada insolventen, oziroma če se njegovo
premoženje po mnenju sklada bistveno zmanjša
– je nad kreditojemalcem oziroma njegovim premoženjem uveden stečajni, likvidacijski, izvršilni oziroma drug
postopek, ki bi po mnenju sklada lahko bistveno vplival na
sposobnost izpolnjevanja obveznosti po kreditni pogodbi.
V primerih ugotovljenih odstopanj iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka sklad takoj odpove pogodbo, kreditojemalec pa je dolžan plačati skladu v roku pet dni od prejema
njegove zahteve znesek celotnega preostalega dolga po kreditu ter pogodbeno kazen v višini 30% celotnega kredita.
Namesto odstopa sklada od pogodbe lahko direktor po
predhodnem pozitivnem mnenju upravnega odbora, ugotovljena manjša odstopanja od pogodbe, razen v primerih iz
prve in druge alinee prvega odstavka tega člena, na novo
uredi z ustrezno prenovo oziroma dopolnitvijo pogodbe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije,
d.d., Ljubljana o postopkih javnih razpisov za kreditiranje
(Uradni list RS, št. 41/95, 54/95 in 61/96).
29. člen
Javni razpisi pričeti pred uveljavitvijo tega pravilnika,
se nadaljujejo in dokončajo na način in po postopku, določenem s pravilnikom Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana o postopkih javnih razpisov za
kreditiranje (Uradni list RS, št. 41/95, 54/95 in 61/96).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 143-01/97
Ljubljana, dne 1. decembra 1997.
Predsednik
Upravnega odbora
Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije d.d.,
Marko Slokar l. r.
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OBČINE
BOROVNICA

Št. 066/3-3/5-28/97
Borovnica, dne 20. novembra 1997.

3626.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in statuta Občine Borovnica (Naš časopis, marec
1995) je Občinski svet občine Borovnica na seji dne 20. 11.
1997 sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Borovnica za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o proračunu Občine
Borovnica za leto 1997.
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 1997 tako, da glasi:
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1997
znašajo: 237.203.000 SIT, predvideni odhodki pa
237.203.000 SIT.
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in financiranja drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta
sestavni del občinskega proračuna.
Občinski svet občine Borovnica pooblašča župana Občine Borovnica, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
3. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 1997.
Št. 066/3-2/5-28/97
Borovnica, dne 20. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

CELJE
3628.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
SKLEP
o objavi odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne
občine Celje
Objavljam odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne
občine Celje, ki ga je sprejel Občinski svet mestne občine
Celje na seji dne 18. 11. 1997.
Celje, dne 18. novembra 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na seji
dne 18. 11. 1997 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
I. SPLOŠNA DOLOČBA

3627.
Na podlagi določil uredbe o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) je Občinski
svet občine Borovnica na seji dne 20. 11. 1997 sprejel
SKLEP
o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih
za obremenjevanje okolja in racionalno rabo
ter izkoriščanje naravnih dobrin
Z dnem 31. 12. 1997 preneha veljati odlok o taksah in
povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter
izkoriščanje naravnih dobrin (Uradni list RS, št. 10/96).
Ta sklep začne veljati takoj po uradni objavi.

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Celje, s sedežem na
Trgu Celjskih knezov 9 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja javne vzgojno-varstvene zavode za področje
predšolske vzgoje, in sicer:
– Vrtec Anice Černejeve,
– Vrtec Tončke Čečeve,
– Vrtec Zarja.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status vrtca
2. člen
Vrtci poslujejo pod naslednjimi imeni in imajo naslednje sedeže:
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Vrtec Anice Černejeve:
Ime: Vrtec Anice Černejeve.
Sedež: Kajuhova ulica 5, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Sonce, Kajuhova ulica 5,
– Enota vrtca Luna, Ljubljanska cesta 48.
– Enota vrtca Mavrica, Čopova ulica 21, z oddelki:
– Zelenica, Na zelenici 9,
– Žarek, Trubarjeva ulica 55/a,
– Hribček, Vegova ulica 1.
Vrtec Tončke Čečeve:
Ime: Vrtec Tončke Čečeve.
Sedež: Mariborska cesta 43, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Gaberje, Mariborska cesta 43.
– Enota vrtca Hudinja, Ulica Frankolovskih žrtev 32, z
oddelkoma:
– Spodnja Hudinja, Milčinskega ulica 11,
– Aljažev Hrib, Celestinova ulica 1/a.
– Enota vrtca Center, Kocenova ulica 10, z oddelki:
– Krekov trg, Krekov trg 8,
– Aškerčeva, Aškerčeva ulica 7a,
– Ljubečna, Kocbekova cesta 4.
Vrtec Zarja:
Ime: Vrtec Zarja.
Sedež: Zagajškova ulica 8, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Živ – Žav, Zagajškova ulica 8, z oddelkoma:
– Čira – Čara, Škapinova ulica 6a,
– Bolnišnica, Oblakova ulica 5,
– Enota vrtca Iskrica, Pucova ulica 3,
– Enota vrtca Mehurček, Drapšinova ulica 5.
– Enota vrtca Ringa raja, Nušičeva ulica 2c, z oddelkoma:
– Čenča, Brodarjeva ulica 28,
– Muca Copatarica, Nušičeva ulica 12.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so
za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Vrtec kot pravna oseba s polno odgovornostjo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
Vrtec je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so
v pravnem prometu.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
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Vrtec ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež vrtca, kot sta vpisana pri registrskem sodišču.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja vrtec v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja vrtec za
žigosanje predvsem finančne, knjigovodske in davčne dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Vrtec zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj vrtca
zastopa in predstavlja vrtec brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec vrtca, ki ga za nadomeščanje
pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni
delavec vrtca ima v času nadomeščanja ravnatelja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje vrtca v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za vrtec podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.
V odnosih z banko, Agencijo za plačilni promet in
Davčno upravo podpisujejo vrtec ravnatelj, računovodja in
podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji za plačilni
promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce vrtca, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za vrtec v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.
III. DEJAVNOST VRTCA

2. Pečat vrtca

10. člen
Dejavnost vrtcev po standardni klasifikaciji dejavnosti
je dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje vodena pod
šifro M/80.101.
V okvir dejavnosti iz prvega odstavka tega člena sodijo
tudi vzgoja in varstvo otrok s posebnimi potrebami, vzgoja
in varstvo otrok v bolnišnični oskrbi, prevoz otrok, priprava
in dostava hrane, občasno varstvo na domu, knjižničarstvo,
pranje, promet z lastnimi izdelki za vzgojno delo, edukacija
za vzgojno delo in nadstandardni vzgojni programi.
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.
Vrtec lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne štejejo
kot javne službe, in sicer:
– O/93.01 dejavnost pralnic,
– H/55.51 storitve menz,
– H/55.52 priprava in dostava hrane,
– I/60.23 drug kopenski potniški promet.

6. člen
Vrtec ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano ime in sedež vrtca.

11. člen
Vrtec opravlja javnoveljavne vzgojno-varstvene programe za predšolske otroke, ki so sprejeti na način in po
postopku, določenem z zakonom.

4. člen
Vsak vrtec je vpisan v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Celju pod svojo vložno številko.
Vrtec se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Vrtec je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
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12. člen
Vrtec izvaja dejavnost za predšolske otroke do vstopa v
osnovno šolo. Vrtec lahko organizira dnevno varstvo otrok,
tudi v varstvenih družinah.
Vrtec ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti,
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugih
predpisanih pogojev.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja vrtec v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Vrtec lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI VRTCA
14. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Vrtec ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet vrtca
15. člen
Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki
staršev.
Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev vrtca se v svet vrtca voli izmed
vseh delavcev vrtca, in sicer:
V Vrtec Anice Černejeve:
– iz enote Sonce en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Luna en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Mavrica dva predstavnika strokovnih delavcev,
– izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en predstavnik.
V Vrtec Tončke Čečeve:
– iz enote Gaberje en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Hudinja en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Center dva predstavnika strokovnih delavcev,
– izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en predstavnik.
V Vrtec Zarja:
– iz enote Živ – žav en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Iskrica en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Mehurček en predstavnik strokovnih delavcev,
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– iz enote Ringa raja en predstavnik strokovnih delavcev,
– izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en predstavnik.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje mestni
svet. Vsaj en predstavnik ustanovitelja je svetnik mestnega
sveta.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši javno na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na ustanovni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta vrtca
je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je povezan
s statusom njihovih otrok – varovancev v vrtcu.
16. člen
Svet vrtca:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja vrtca,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojno-varstveni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi z vpisom in izključitvijo
otrok v oziroma iz vrtca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom
v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt vrtca,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike vrtca v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost vrtcev za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
vrtca določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca
17. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet vrtca s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje
15 dni pred potekom mandata svetu vrtca.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih
enot vrtca. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v
vrtcu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
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člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki
določajo postopek volitev.

18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta vrtca imajo
najmanj trije delavci vrtca z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu vrtca morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike
delavcev v svetu vrtca se predlagajo po enotah vrtca.

22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
vrtca se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje
delavcev pri upravljanju vrtcev, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju
podjetij. Enako velja za vse zadeve s tega področja, ki jih ta
odlok ne ureja.

19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi
glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov, kot
jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca z aktivno volilno pravico.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta vrtca, kot
je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu
vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število
glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je
izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev vrtca z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je
kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je
za odpoklic glasovalo večina delavcev vrtca, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

2. Ravnatelj
23. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ
vrtca.
Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje vrtca,
predstavlja in zastopa vrtec ter je odgovoren za zakonitost
dela vrtca.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– pripravlja program razvoja vrtca,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-varstvenem delu vzgojiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca in o spremembah pravic
otrok,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot
vrtca,
– skrbi za sodelovanje vrtca z institucijami iz okolja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelj mora
biti slovenski državljan.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca v soglasju z
ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.
Svet vrtca si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje
ustanovitelja.
Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja
glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor ali ustanovitelj ne da mnenja v
roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
vrtca imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
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25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet
vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
26. člen
Vrtec ima lahko pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev vrtca.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca
27. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje brez razpisa
oziroma oglasa ravnatelj izmed vzgojiteljev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi
ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o
sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
28. člen
Strokovni organi v vrtcu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev.
29. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in varstva
in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu.
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4. Svet staršev
31. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev vrtca.
Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev organizira ravnatelj. Na prvem
sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega
namestnika.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o
letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
32. člen
Vrtec organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje
z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju
in ocenitvi razvoja vrtca ter pri opravljanju vzgojno-varstvenega dela.
V. ZAPOSLENI V VRTCU
33. člen
Vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v vrtcu
opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog,
potrebnih za nemoteno delovanje vrtca (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-varstveno delo v
skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost svojega
dela ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na
slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe določi
minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovno – računovodska, administrativna, tehnična
in druga dela opravljajo računovodski, administrativni in
tehnični delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
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34. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in
uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v vrtcu uredi vrtec
v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
vrtcu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za
predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO VRTCA
35. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo
vrtca.
Ustanovitelj zagotavlja vrtcem sredstva za delo in premoženje v obsegu in z razporeditvijo kot jo določa ta odlok.
Vrtec samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
36. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve, sredstev
od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov
sponzorjev ter iz drugih virov.
Iz proračuna lokalne skupnosti se za razliko med ceno
programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače
in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in
za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. V
proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko
vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in
opremo javnih vrtcev.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po
predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
vrtcu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v vrtcu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative
in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti vrtca, krije
ustanovitelj oziroma država.
37. člen
Za nadstandardne storitve lahko vrtec pridobiva sredstva
tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Vrtec lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali starostne skupine
otrok, ki niso sestavina vzgojno-varstvenega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva in
podobno.
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Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih
virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki vrtca.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike vrtca predlaga svet vrtca.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme
pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI VRTCA
38. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja vrtec.
VIII. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva v
vrtcu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela vrtca iz področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije
družbenega nadzora, določene z zakonom.
40. člen
Porabo javnih sredstev v vrtcu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad občine, v katerega so vključene
nepremičnine v upravljanju vrtca.
IX. SPLOŠNI AKTI VRTCA
41. člen
Vrtec lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
42. člen
Splošne akte vrtca sprejema svet vrtca ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
vrtca se določi s pravili vrtca.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Ustanovitelj vrtcev bo uskladil organizacijo in velikost
vrtcev v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) do roka,
ki ga ta določa.
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44. člen
Ravnateljice vrtcev, ustanovljenih po tem odloku, so
dolžne poleg nalog, za katere so pristojne po zakonu, opraviti vse potrebno, da vrtec oblikuje svet in druge organe vrtca v
skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
45. člen
Ravnateljicam vrtcev preneha mandat z iztekom dobe,
za katero so bile imenovane. Po izteku mandata posamezni
ravnateljici se opravi razpis prostega delovnega mesta na
način in po postopku, določenim s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega
odloka je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi,
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega
odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan
uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne
dobe ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki
ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja
oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko
imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne
glede na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega
odstavka 27. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma
drugega odstavka 27. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma za pomočnika ravnatelja ne glede
na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega
odstavka 27. člena tega odloka.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati
odločbe Občinskega ljudskega odbora Celje o ustanovitvi otroških vrtcev: Anice Černejeve, št. 05-5-13/1-1961,
z dne 28. 4. 1961, Tončke Čečeve št. 6065/1 1958, Zarje
št. 05-5-23/1-1961, z dne 28. 04. 1961.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati statuti
vrtcev, ustanovljenih s tem odlokom.
48. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 60200/0013/96-26
Celje, dne 18. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Alojz Oset l. r.
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3629.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
SKLEP
o objavi odloka o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu Lava
Objavljam odlok o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu Lava, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje
sprejel na seji dne 18. novembra 1997.
Celje, dne 18. novembra 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97)
in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95) dne 18. 11. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Lava
1. člen
Zazidalni načrt Lava (proj. RC Celje TOZD Planiranje,
št. 19/86-88, odlok o zazidalnem načrtu Lava, Uradni list
SRS, št. 40/89) se dopolni po projektu št. 055/97 in 036/97
RC Planiranje, ki sta v skladu s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št.
18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS,
št. 4/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
2. člen
1. člen odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list
SRS, št. 40/89) se spremeni tako, da se na koncu doda nov
odstavek:
– zazidalni načrt Lava št. proj. 19/86-88-RC Celje
TOZD Planiranje, se spremeni in dopolni po projektu št.
055/97, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o.
Celje.
3. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu tretjega
odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
– spremembe se nanašajo na del zemljišča parc. št.
726/12, 710/1, 726/10, 710/8 in del 713/5 k.o. Ostrožno v
velikosti 1223 m2.
4. člen
5. člen se dopolni tako, da se na koncu 1. točke doda
nova alinea, ki glasi:
– stanovanjska hiša v dimenzijah 17,10 x 10 m + 3,10 x
2 m z garažo dimenzij 7 x 6,50 m in višino do slemena 3 m,
– pri dimenzijah in legi stanovanjske hiše so mogoče
minimalne tolerance, pri dimenzijah in legi garaže ni toleranc,
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– na delu parcele 713/5 k. o. Ostrožno je predvideno
obračališče.
5. člen
V 14. členu se črta prva alinea prvega odstavka.
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine
Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352A-182/97
Celje, dne 18. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

ČRNOMELJ
3630.
Skladno s 6. členom uredbe o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) ter na podlagi
13. in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.
39/95, 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne
26. 11. 1997 sprejel
ODLOK
o prenehanju veljavnosti odloka o taksah
za obremenjevanje okolja na območju Občine Črnomelj
in sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Črnomelj
o plačilu prispevka za razširjeno reprodukcijo
1. člen
Odlok o taksah za obremenjevanje okolja na območju
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.19/97) in sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Črnomelj (z dne 4. 6. 1991) o
določitvi prispevka za razširjeno reprodukcijo prenehata veljati z dnem 31. 12. 1997.
2. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 417-4/97
Črnomelj, dne 26. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
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3631.
Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93) in 6. člena navodila o merilih za to, kaj se
šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po
zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko
šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in
19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95)
je Občinski svet občine Črnomelj na 31. seji dne 26. 11.
1997 sprejel
ODLOK
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih
v prostor, za katere zadostuje priglasitev del
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namembnost, največjo velikost
in način gradnje objektov, pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter posegov v prostor, za katere zadostuje
predhodna priglasitev del pri upravni enoti Črnomelj (v nadaljevanju: pomožni objekti).
2. člen
Za objekte po tem odloku se štejejo:
1. Pri družinskih stanovanjskih hišah:
– garaže za osebni avto, površina do 20 m2,
– nadstrešek (pokrita terasa, pokrit parkirni prostor za
en osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomobilske
prikolice) s površino pokritega prostora do 20 m2,
– drvarnice, shrambe za vrtno orodje, vrtne ute, steklenjaki, lope, zimski vrtovi ipd. površine do 20 m2,
– pergole, dimniki, sončni kolektorji, sončne celice,
satelitske antene,
– zasteklitev balkonov, vetrolovov, zunanje stopnice,
pod pogojem, da so izvedene oblikovno enotno in celovito,
– frčade in strešna okna, če ne obsegajo več kot 20%
strešne površine in ne segajo preko obstoječih slemen,
– zunanji bazen, ribnik, površina do 30 m2,
– manjši objekti za rejo malih živali, če ne presegajo
12 m2 skupne tlorisne površine; objekt je lahko lesen ali
zidan, pritličen, v sklopu gospodarskih objektov na območjih, kjer reja ni prepovedana s posebnim predpisom.
2. Pri kmetijah:
– skedenj, kašča oziroma gospodarski objekti brez bivalnih prostorov, lopa za shranjevanje sena, krme, stelje,
orodja, površine do 20 m2,
– tipski silosi za shranjevanje živinske krme z atestom,
če ne presega 90 m 3 prostornine in največ do 1,5 m nad koto
terena,
– montažni rastlinjaki, tople grede do maksimalne skupne površine do 40 m 2, v sklopu ali na robu funkcionalnih
zemljišč stanovanjskih in gospodarskih objektov,
– proizvodni rastlinjaki brez omejitve velikosti, če ne
potrebujejo temeljenja in nimajo nobenih komunalnih priključkov in je možna hitra vzpostavitev v prejšnje stanje
brez gradbenih posegov,
– prestavitev in postavitev kozolcev in skednjev, v celoti lesenih, tipološko ustreznih kozolcev ali skednjev brez
omejitve površine, s točkovnimi temelji,
– zavetišče za živino,
– svinjaki, hlev za drobnico, kašče, lope za shrambo
sena, poljščin, strojev in orodja, če skupna površina ne presega 50 m2, če so pritlično grajeni, leseni ali zidani in so
situirani v sklopu stanovanjskih in gospodarskih objektov,
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– gnojnične jame ter gnojišča za potrebe kmetijskih
gospodarstev v nepropustni izvedbi, največ do 50 m3 prostornine, locirani ob gospodarskih objektih, tako, da ne predstavljajo motnje za sosednje stanovanjske objekte,
– čebelnjaki, ki so situirani izven naselij, če je situacija
znotraj pašnega katastra, če goji manj kot 20 panjev, če je
objekt lesen, pritličen in njegova površina ne presega 15 m2;
v soglasju z neposrednimi mejaši,
– manjše agrarne operacije (agromelioracije, osuševanje…) do maksimalne površine 0,5 ha.
3. Pri večstanovanjskih hišah (bloki, stolpnice):
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno
zgradbo,
– oblikovanje zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celotno zgradbo,
– kolesarnica (stojala za kolesa z nadstrešnico),
– ureditev prostora za smetnjake,
– otroška igrišča.
4. Drugi pomožni objekti:
– vrtne in dvoriščne ograje do višine 1m, ki morajo biti
postavljene na notranji strani mejnikov na investitorjevem
zemljišču, pod pogojem, da so mejniki vidni; ograje iz odpadnih materialov niso dovoljene (višja ograja je možna po
presoji UE in s soglasjem občine),
– oporni zid do višine 1 m, odmik od javnih površin
(krajevne poti, ulice…) v soglasju z upravljalcem ali lastnikom) in odmik 0,5m od posestne meje s sosednjim zemljiščem (temeljna peta zidu je lahko na posestni meji),
– žive meje do višine največ 1 m z odmikom 0,5 m od
posestne meje, min. 0,5m ali po presoji;
– mikrourbana oprema (klopi, igrala ipd.),
– tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč pred
stanovanjskimi in drugimi objekti,
– plinski rezervoarji in cisterne za olje do 5 m3 z izvedbo priključka na objekt in podobno,
– greznice do 5 m 3 in higienske kapnice, locirane neposredno ob obstoječih objektih; greznice morajo biti dvoprekatne, neprepustne, brez izpusta v teren ter male čistilne
naprave za čiščenje komunalnih in odpadnih voda (do
50 EE), če gre za izboljšavo sanitarnih pogojev skladno s
pogoji strokovnih služb za področje vodnega gospodarstva
in pristojnih inšpekcijskih služb,
– ograde za divjad; lovske preže,
– reklamne, razgledne, turistične table in obeležja,
– kažipoti,
– cestne ovire za umirjanje prometa,
– tipske čakalnice na avtobusnih postajališčih,
– manjši sakralni objekti (kapelice) tlorisne površine
do 5m2 ter ureditev manjših krajevnih pokopališč, ki ne
zahtevajo večjih ureditvenih del,
– telefonske govorilnice.
5. Drugi posegi v prostor
– odstranitev obstoječih objektov ali naprav ali njihovih delov do površine 50 m2, višin pritličja in podstrešja, za
katere ni potreben projekt rušitve,
– vsi posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za
invalide in telesno prizadete občane,
K posamezni individualni stanovanjski stavbi je možno
postaviti le en pomožni objekt s tlorisno površino v skladu z
določili tega člena.
3. člen
Pomožni objekti se morajo odmakniti od sosednje parcelne meje minimalno 2 m, če to dopuščajo požarnovarstvene in tehnično sanitarne razmere na terenu, oziroma kakor je
določeno v prostorsko ureditvenih pogojih; odmik od javnih
poti pa v soglasju z upravljalcem ali lastnikom;
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V primerih gradnje oziroma postavitve pomožnega objekta v varovalnem pasu (npr. plinovod, vodni vir, ceste,
železnice itd.) ali ožjem območju naravnega ali kulturnega
spomenika je potrebno pridobiti soglasje upravljalca tega
območja.
Objekti iz drugega člena tega odloka pod št. 4 se lahko
postavijo v odmiku 0,50 m od posestne meje, če s tem ne
ovirajo soseda ali kako drugače poslabšujejo bivalne pogoje
v okolici, brez soglasja soseda.
Odmik od sosednje posestne meje se lahko zmanjša, če
si investitor pridobi soglasje soseda. Pomožni objekti morajo
biti v skladu z:
– namensko rabo zemljišč,
– zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahtevami,
– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine in
– ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov drugih oseb, varnosti, življenja, zdravja in premoženja.
Ne smejo biti locirani med javno prometno površino in
obstoječo gradbeno linijo, razen če so oddaljeni najmanj 3 m
od javne prometne površine.
Pomožni objekti, drugi objekti in naprave ter posegi v
prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, morajo
biti načrtovani skladno s pogoji iz prostorsko ureditvenih
oziroma izvedbenih aktov.
4. člen
Pomožne objekte navedene v 2. členu se lahko gradi na
funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta.
Skupna površina več pomožnih objektov, lociranih na
funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, iz istega člena,
ne sme presegati 25 m2 razen pri objektih iz sedme alinee
1. točke in tretje, pete in sedme alinee 2. točke.
Pomožni objekti, drugi pomožni objekti, naprave in
drugi posegi v prostor iz 2. člena tega odloka so lahko:
– postavljeni samostojno ali kot prizidek,
– leseni, zidani ali montažni.
– vse to pod pogojem, da zaradi enostavne konstrukcije, velikosti in njihove uporabe ne potrebujejo statičnega
preverjanja in posebnih priključkov na javne komunalne
objekte in naprave ter da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišča, sosednjih objektov in naprav.
Pomožni objekti iz 2. člena tega odloka, ki kot samostojni objekt ali prizidek predstavlja funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše ali kmetijsko gospodarskega objekta,
je lahko: pritličen, nepodkleten, zidan, lahko na stebrih podprt, lesen ali montažen objekt, brez zgrajene AB plošče, z
višino kapne lege do 2,4 m.
Oblikovanje objekta mora biti izvedeno skladno z arhitektonsko zasnovo območja, kjer se objekt načrtuje.
Odmiki od parcelnih mej so lahko minimalno 2 m, sicer
mora investitor pridobiti soglasje sosedov.
5. člen
Priglasitev nameravanih del za gradnjo objektov in naprav ter posegov v prosotor iz 2. člena tega odloka vsebuje:
– zemljiškoknjižni izpisek,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom in odmiki od sosednjih parcel,
– na lokacijskem ogledu se izdela idejna skica tlorisa s
prerezom in dimenzijami, opiše predviden objekt, konstrukcija, obdelava, naklon strehe in vrsta kritine ter opis zemljišča na katerem bo objekt stal,
– datum do katerega bo objekt stal, če gre za začasen
objekt.
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6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija za okolje in prostor in komunalni nadzornik.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Črnomelj (SDS, 9/86) in
odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/94).
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352/21/97
Črnomelj, dne 26. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
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JESENICE
3633.
Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/94, 32/95, 33/89 in Uradni list RS, št.
24/92), 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UVG št. 3/87, 21/88, Uradni list RS, št. 20/93),
4. statutarnega sklepa 1. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 12. 1994 in 26. člena statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice
na 33. seji dne 20. novembra 1997 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Jesenice v letu 1998
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice v letu 1998
znaša mesečno:
– v stanovanjskem in počitniškem tipu območja
0,0149 SIT in
– v poslovnem in proizvodnem tipu območja 0,0403 SIT.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998
dalje.
Št. 462-35/96
Jesenice, dne 21. novembra 1997.

DOBREPOLJE
3632.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na
37. seji dne 19. 11. 1997 sprejel
3634.
ODLOK
o prenehanju uporabe odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča Občine Grosuplje na območju
Občine Dobrepolje
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Dobrepolje preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 38/87 in
9/89).
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 416-3/97
Dobrepolje, dne 19. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 1. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95) in 26. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet
občine Jesenice na 33. seji dne 20. novembra 1997 sprejel
SKLEP
o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih
taksah v Občini Jesenice za leto 1998
1. člen
Vrednost točke iz 1. člena odloka o komunalnih taksah
v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97) za leto
1998 znaša 7,70 SIT.
2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 417-32/96
Jesenice, dne 21. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.
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MISLINJA
3635.
Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 10. in 80. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 23. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja ter
21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95)
je Občinski svet občine Mislinja na 36. seji dne 26. 11. 1997
sprejel
ODLOK
o prenehanju veljavnosti odloka o prispevku
za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe,
kanalizacije, odvoza in deponiranja komunalnih
odpadkov
1. člen
Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, kanalizacije, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 16/97) preneha veljati z
31. 12. 1997 oziroma z dnem, ko bodo v skladu s soglasjem
pristojnega ministrstva k predlaganim cenam komunalnih
storitev začele veljati nove cene komunalnih storitev Javnega komunalnega podjetja Slovenj Gradec.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-01/97
Mislinja, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

3636.
Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 106. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) 61. in 62. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS,
št. U-I-144/94, 57/94 in 14/95) in 2. alinee 1. točke 21. člena
statuta Občine Mislinja je Občinski svet občine Mislinja na
36. seji dne 26. 11. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Mislinja
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96) se 20. člen v celoti nadomesti z besedilom:
“Koncesionarja za opravljanje posamezne javne službe
ali opravljanje več javnih služb izbere občina na podlagi
javnega razpisa. Javni razpis strokovno pripravi občinski
urad, besedilo določi župan in ga v imenu občine objavi. O
izbiri koncesionarja odloči z upravno odločbo občinski urad.
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Občinski svet lahko odloči, da se v posameznih primerih za posamezno javno službo opravi izbira koncesionarja
brez javnega razpisa.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora ali, da je izbor neutemeljen, lahko
zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.
Koncedent in kocesionar uredita medsebojna razmerja
v zvezi z opravljanjem koncesionarne javne službe s koncesijsko pogodbo.
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-01/96
Mislinja, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

3637.
Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št.
19/96) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 36. seji dne
26. 11. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o pokopališkem redu
v Občini Mislinja
1. člen
V odloku o pokopališkem redu v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 41/96) se prvi odstavek 34. člena v celoti
nadomesti z besedilom:
“Izvajanje pogrebne dejavnosti opravlja koncesionar,
ki ga izbere občinski urad na podlagi javnega razpisa. Javni
razpis strokovno pripravi občinski urad, besedilo določi župan in ga v imenu občine objavi. O izbiri koncesionarja
odloči z upravno odločbo občinski urad.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-023/96
Mislinja, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.
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3638.
Na podlagi 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) in odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list
RS, št. 16/96) je Občinski svet občine Mislinja na 36. seji
dne 26. 11. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o dimnikarski službi na območju
Občine Mislinja
1. člen
V odloku o dimnikarski službi na območju Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 16/97) se 4. člen v celoti nadomesti z besedilom:
“Izvajanje dimnikarske službe izvaja koncesionar. Na
podlagi javnega razpisa o izbiri koncesionarja odloči z upravno odločbo občinski urad”.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-01/97
Mislinja, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

RIBNICA
3639.
Na podlagi 100.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95)
ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št.
44/95) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 27. 11.
1997 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom dr. Janeza Oražma Ribnica (Uradni list RS, št. 40/97) se
prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da glasi:
Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica je:
– N 85.1 zdravstvo,
– N 85.12 izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
– N 85-121 osnovna zdravstvena dejavnost,
– N 85-122 specialistično ambulantna dejavnost,
– N 85.130 zobozdravstvena dejavnost,
– N 85.14 druge zdravstvene dejavnosti,
– N 85.141 samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki.
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2. člen
Spremeni se drugi odstavek 32. člena:
Ustanovitelj je dolžan izdati soglasje iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-523-1/97
Ribnica, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

3640.
Na podlagi 6. člena uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in 21. člena statuta
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet
občine Ribnica na 25. redni seji dne 27. 11. 1997 sprejel
SKLEP
o določitvi cene komunalnih storitev
1
Prispevek za razširjeno reprodukcijo v višini 25% enostavne reprodukcije se združi in vključi v osnovno ceno za
dejavnost:
– E 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode.
2
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Izvršnega sveta Občine Ribnica št. 05-VM-385-4/92 z dne 15. 4.
1992.
3
Ta sklep začne veljati 31. decembra 1997.
Št. 01-353-38/97
Ribnica, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

ŠENTJERNEJ
3641.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in zakona o
vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 11. člena statuta Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) ter na podlagi predloga OŠ Šentjernej p.o., Vrtca Čebelica z dne 14. 11. 1997, je
Občinski svet občine Šentjernej na 30. seji dne 24. 11.
1997 sprejel naslednje
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SPREMEMBE SKLEPA
(Uradni list RS, št. 68/97)
1. člen
V otroških vrtcih v Občini Šentjernej (vrtec Čebelica,
vrtec Sonček) se izvajajo dnevni programi v trajanju 6–9 ur
oziroma 22 dni v mesecu.
Cena za oddelek starostne skupine:
– 1–3 let
35.400 SIT.
2. člen
Dnevna cena prehrane v vrtcu je 250 SIT/dan, v družinskih varstvih pa 300 SIT/dan.
3. člen
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilu
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1997 dalje skupaj s
sklepom (Uradni list RS, št. 68/97).
Št. 061-95/369
Šentjernej, dne 24. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

VELIKE LAŠČE
3642.
Na podlagi 43., 43.a, 44. in 45. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) 42. in
57. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97) in 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na seji
dne 21. novembra 1997 sprejel
ODLOK
o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine
Velike Lašče
1. člen
S tem odlokom se določa plačilo in izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Občine Velike Lašče.
2. člen
Investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju
urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi
objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč in je za to
potrebno gradbeno dovoljenje, je dolžan plačati sorazmerni
del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma
prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potreb-
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no gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnih
zemljišč in ga priključiti na komunalne objekte in naprave na
območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma
prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnega
zemljišča in ga priključiti na komunalne objekte in naprave
zgrajene izven območja urejanja stavbnega zemljišča, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali
spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, če z novim
objektom ali s spremembo namembnosti objekta poveča priključke na komunalne in druge objekte in naprave sekundarnega omrežja oziroma se mora povečati zmogljivost teh objektov in naprav in če za te še ni plačal sorazmernega dela
stroškov.
Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt na
novi lokaciji, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča v celoti, kot bi gradil nov
objekt. Ob predložitvi dokazila, da je star objekt porušen, se
mu povrne sorazmerni del stroškov, ki odpade na star objekt.
Če je koristna površina novega manjša, se razlika investitorju ne vrača. Razlika med staro in novo koristno površino
objekta mora biti razvidna iz tehnične dokumentacije.
3. člen
Investitor iz prvega, drugega in tretjega odstavka
2. člena tega odloka plača sorazmerni del stroškov priprave
in opremljanja stavbnega zemljišča, ki se ugotovi z investicijskim programom urejanja stavbnih zemljišč na območju
urejanja.
4. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča se določi
kot povprečje stroškov opremljanja za kvadratni meter stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja na vseh območjih urejanja v občini in se obračuna skladno z naslednjimi kriteriji in merili:
a) Lokacija predvidenega objekta
I. Območje naselij: Velike Lašče.
II. Območje naselij: Adamovo, Bavdek, Brankovo,
Dolščaki, Dvorska vas, Dolnje Retje, Gradež, Gradežke Senožeti, Gornje Retje, Gradišče, Grm, Hlebče, Hrustovo, Jakičevo, Knej, Kot pri Veliki Slevici, Kaplanovo, Kukmaka,
Laporje, Laze pri Robu, Logarji, Mala Slevica, Mali Ločnik,
Mali Osolnik, Male Lašče, Marinčki, Opalkovo, Podhojni
hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog, Podsmreka pri Velikih
Laščah, Podulaka, Poznikovo, Prhajevo, Prilesje, Pušče, Rob,
Rašica, Srobotnik pri Velikih Laščah, Stope, Strmec, Škrlovica, Turjak, Tomažini, Ulaka, Velika Slevica, Veliki Ločnik, Veliki Osolnik.
III. Območje naselij: Bane, Borovec pri Karlovici, Brlog, Boštetje, Bukovec, Centa, Četež pri Turjaku, Dednik,
Dolenje Kališče, Gorenje Kališče, Javorje, Krkovo pri Karlovici, Krvava peč, Lužarji, Mački, Medvedjek, Mohorje,
Neredi, Osredek, Pečki, Plosovo, Podstrmec, Podturjak, Podžaga, Polzelo, Prazniki, Purkače, Rupe, Sekirišče, Selo pri
Robu, Sloka gora, Srnjak, Strletje, Ščurki, Škamevec, Uzmani, Vrh, Zgonče, Žaga.
b) Stopnja komunalne opremljenosti
Objekti in naprave individualne komunalne rabe (60%
izhodiščne cene)
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Vrsta komunalnega voda
vodovod
fekalna kanalizacija
električno omrežje
telefonsko omrežje
kabelsko omrežje
Opremljenost skupaj

I. in II. območje

III. območje

IV. območje

25%
30%
20%
15%
10%
100%

28%
–
25%
17%
–
65%

31%
–
30%
19%
–
80%

Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe (40%
izhodiščne cene)
Vrsta objekta
magistralna cesta
asfaltirana cesta
makadamska cesta
meteorna kanalizacija
javna razssvetljava
hidrantno omrežje
javna parkirišča
igrišča – javne zelene pov.
Opremljenost skupaj

I. in II. območje

III. območje

IV. območje

60%
–
–
15%
4%
10%
3%
8%
100%

–
35%
15%
–
3%
5%
–
5%
63%

–
25%
13%
–
2%
5%
–
–
45%

Izračun posamezne vrste komunalne opremljenosti, se
obračunava po območjih.
c) Korekcijski faktorji:
1. Korekcijski faktor glede na lokacijo objekta
– K = 1,00 za I. območje
– K = 1,87 za II. območje
– K = 0,75 za III. območje
– K = 0,50 za IV. območje
2. Korekcijski faktorji glede na namembnost objekta
– K = 2,00
počitniške hišice in bencinski servisi
– K = 1,20
poslovni, proizvodni in obrtni objekti
– K = 1,00
stanovanjske hiše
– K = 0,50
pomožni gospodarski objekti – (hlevi, strojne lope, silosi, mlini, rastlinjaki, mlekarne)
– K = 0,40
šole, kulturni in sakralni objekti
– K = 0,30
lažji gospodarski objekti – (lope, kozolci) garaže, športni objekti
– K = 0,20
ostali objekti
– K = 0,10
igrišča in odprte rekreacijske površine.
5. člen
Izhodiščno ceno za izračun sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja
stavbnega zemljišča določi Občinski svet občine na dan 31.
decembra predhodnega leta.
Izhodiščna cena velja za območje z največjo stopnjo
komunalne opremljenosti v občini (objekti za individualno
komunalno rabo – 60% in objekti za kolektivno komunalno
rabo – 40%). Določena je za:
– počitniške hišice v velikosti 50 m2 uporabne površine,
– stanovanjski objekti 100 m2 uporabne površine,
– šole in kulturni objekti 130 m2 uporabne površine,
– poslovni in gospodarski objekti, uradi in trgovine v
velikosti 200 m2 uporabne površine,
– bencinski servisi (objekti, visoka gradnja in površina
točilnih pultov) v velikosti 300 m 2 uporabne površine,
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– proizvodni objekti v velikosti 750 m 2 uporabne površine.
Pri izračunu sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča se za objekt, ki odstopa od površine, za
katero je izračunana izhodišččna cena, upošteva dejanska
površina objekta.
6. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega
zemljišča ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
7. člen
Od sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega
zemljišča se odštevajo vsa prejšnja namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav, kot tudi
vrednost opravljenega dela na območju predvidene gradnje
na podlagi samoprispevka ali enkratnega prispevka, in sicer
po valorizirani vrednosti glede na čas plačila, vendar največ
do 80% izračunanega sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča. Osnova za izračun vrednosti opravljenega dela investitorja (in njegovih družinskih članov) je
število opravljenih ur in vrednost ure. Število opravljenih ur
potrdi gradbeni odbor (najmanj trije člani), vrednost ure pa
določi Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.
Za gradnjo hlevov in gospodarskih poslopij (strojne
lope, seniki, silosi, mlekarne, kozolci) lahko investitorji, ki
imajo status kmeta, uveljavljajo zmanjšanje plačila za 80%.
Za gradnjo javnih objektov v občinski lasti lahko Občinski svet na predlog župana investitorju zmanjša sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča ali pa v
celoti oprosti plačila.
8. člen
Izhodiščna cena sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in vsa prejšnja namenska plačila
investitorja v izgradnjo komunalnih naprav na območju predvidene gradnje se revalorizirajo s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki jo objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM.
9. člen
Sredstva zbrana pa tem odloku občina namenja za vlaganje oziroma izboljšanje komunalne infrastrukture po letnem programu, od tega direktno na območja, kot so bila
sredstva zbrana.
10. člen
Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča po določbah tega odloka odmeri investitorju na njegovo
zahtevo ali zahtevo občine upravni organ, pristojen za izdajo
lokacijskega dovoljenja.
11. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1530/97
Velike Lašče, dne 21. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.
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3643.

ŽELEZNIKI

Na podlagi 5. člena odloka o plačilu sorazmernega dela
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na
območju Občine Velike Lašče in 16. člena statuta Občine
Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Velike Lašče na seji dne 21. novembra 1997 sprejel

3645.

SKLEP
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča izven območja
urejanja stavbnega zamljišča za Občino Velike Lašče
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov
za opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja
stavbnega zemljišča za Občino Velike Lašče znaša na dan
21. novembra 1997 v višini 350.000 SIT.
2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se revalorizira
tekoče s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko
gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije –
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 1531/97
Velike Lašče, dne 21. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

3644.
Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 13. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
SRS, št. 32/86, 46/88 in 39/89) in 10. člena statuta Občine
Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Velike Lašče na 22. seji 24. januarja 1997 sprejel

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Železniki
(Ur. vestnik Gorenjske, št. 6/95), 37. in 43. člena zakona o
urejanju naselij (Uradni list RS, št. 18/84, 15/89) ter prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski
svet občine Železniki na 13. izredni seji dne 26. 11. 1997
sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Železniki za obdobje 1986–2000
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Železniki za obdobje 1986–2000.
2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine
Železniki, Češnjica 48, Železniki.
Javna razgrnitev bo trajala od 15. decembra 1997 do
15. januarja 1998.
3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini
Železniki.
4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava,
in sicer v ponedeljek, 12. 1. 1998, v dvorani Kulturnega
doma v Železnikih, Trnje 39.
5
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 4675
Železniki, dne 26. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 1997 v Občini Velike Lašče
1
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Veline Lašče za leto
1997 znaša 0,06 tolarjev.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati
z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1997.
Velike Lašče, dne 24. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

VLADA
3646.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil
in medicinskih pripomočkov za humano rabo

Št. 75 – 5. XII. 1997
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1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo
soglasja k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo, ki so namenjena izključno uporabi pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: medicinsko blago).
Ta uredba se ne nanaša na medicinsko blago, ki se
nikoli ne izdaja oziroma prodaja na zdravniški recept oziroma na naročilnico.
2. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo
soglasja:
– k spremembi veleprodajnih cen medicinskega blaga,
ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na
tržišču na dan uveljavitve te uredbe;
– k veleprodajnim cenam medicinskega blaga, ki na
tržišču nastopa prvič.
3. člen
Soglasja iz prejšnjega člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Pravne in fizične osebe ter podružnice in zastopniki
tujih firm (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki oblikujejo
veleprodajne cene medicinskega blaga, vložijo zahtevek za
izdajo soglasja k veleprodajnim cenam medicinskega blaga
(v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
5. člen
Zahtevek za spremembo veleprodajnih cen medicinskega blaga, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran,
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine
poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega
se vlaga zahtevek, ki je bila uporabljena na dan 20. junija
1995,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga pred uveljavitvijo te uredbe in predlagano veleprodajno ceno z navedbo
odstotka spremembe cene,
– državo iz katere se medicinsko blago uvaža v primeru, da se zahtevek nanaša na uvoženo medicinsko blago,
– vrsto medicinskega blaga in strukturo veleprodajne
cene, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka ter strukturo
predlagane veleprodajne cene,
– obrazložitev predlaganega povečanja,
– nabavno vrednost medicinskega blaga s priloženimi
kopijami faktur in uvoznih carinskih deklaracij v primeru, da
se zahtevek nanaša na uvoženo medicinsko blago,
– plačilne in ostale poslovne pogoje,
– primerjavo predlagane veleprodajne cene s cenami
konkurenčnih izdelkov,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega
se vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru podružnice, doseže na domačem in tujih trgih,
– bilanco stanja na dan 31. decembra 1996 in bilanco
uspeha za leto 1996,
– strukturo prihodkov in odhodkov za podjetje in po
stroškovnih mestih ter nosilcih za predhodno leto in za teko-
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če leto z zaključenim mesecem pred vložitvijo zahtevka ter s
primerjavo z istim obdobjem preteklega leta.
6. člen
Zahtevek k veleprodajnim cenam medicinskega blaga,
ki na tržišču nastopa prvič, mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran,
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine
poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek,
– navedba paralelnega medicinskega blaga, ki je na
našem tržišču in navedbo veljavnih veleprodajnih cen,
– nabavno vrednost medicinskega blaga s priloženimi
kopijami faktur in uvoznih carinskih deklaracij (certifikat o
poreklu blaga) v primeru, da se zahtevek nanaša na uvoženo
medicinsko blago,
– dokazilo, da je trgovina – promet z medicinskim blagom, za katerega se vlaga zahtevek v Sloveniji dovoljen,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega
se vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru podružnice, doseže na domačem in tujih trgih,
– predlog veleprodajne cene medicinskega blaga z navedbo prodajnih pogojev in razčlenitvijo elementov veleprodajne cene.
7. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi,
da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec
mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, zahtevek
dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, kolikor oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
pri obravnavi podatkov upošteva načelo zagotovitve zaupnosti vseh prejetih podatkov.
8. člen
Ta uredba začne veljati 11. decembra 1997.
Št. 515-01/97-12
Ljubljana, dne 4. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3647.
Na podlagi 7. in 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list
RS, št. 5/91), 9. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije
UREDBO
o določitvi odkupne cene sladkorne pese letine 1997
1. člen
S to uredbo se določi minimalna odkupna cena sladkorne
pese letine 1997.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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2. člen
Tovarna sladkorja d.d. Ormož odkupi od pridelovalcev v
Republiki Sloveniji ves pridelek sladkorne pese letine 1997
po odkupni ceni 8,34 SIT/kg oddane čiste sladkorne pese
standardne kakovosti (s 16-odstotno polarizacijo sladkorja),
fco prevzemno mesto, določeno s strani Tovarne sladkorja
d.d. Ormož.
3. člen
V lastni ceni belega kristalnega sladkorja iz prejšnjega
odstavka se kot strošek surovine prizna cena sladkorne pese,
ki znaša 7,82 SIT/kg za standardno kakovost.
Razliko med ceno sladkorne pese, ki se prizna kot strošek surovine, in odkupno ceno sladkorne pese, določeno v 2.
členu te uredbe v višini 0,52 SIT/kg, nosi kupec in sicer v
breme proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 1433 – Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-09/97-1
Ljubljana, dne 4. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
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3649.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
1. člen
Cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil, ki so se oblikovale v skladu s
predpisi in uporabljale na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot najvišje.
2. člen
Ta uredba začne veljati 9. decembra 1997.
Št. 440-04/97-6
Ljubljana, dne 4. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
3650.
3648.

Na podlagi 77. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) izdaja Vlada Republike Slovenije

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi stopenj davka od prometa določenih
naftnih derivatov

UREDBO
o določitvi cene belega kristalnega sladkorja

1. člen
Od naftnih derivatov iz tarifne številke 5 tarife davka
od prometa proizvodov se plačuje prometni davek po naslednjih stopnjah:
1. od motornega bencina:
%
– MB-86
148,0350
– MB-98
136,0060
– NMB-91
107,1420
– NMB-95
114,5380
2. od dieselskega goriva in motornega neobarvanega
petroleja:
– D-1
121,7040
– D-2
114,2710
– D-3
131,0696
3. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL)
20,4950
4. od lahkega specialnega kurilnega olja (LS)30,0000
5. od kurilnega olja – mazuta; lahkega
z nizko vsebnostjo žvepla (LNŽ), srednje lahkega
z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ) in težkega
z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ)
30,0000
6. od kurilnega olja – mazuta – lahkega (L), srednjega
(S), težkega (T), ekstra težkega (ET)
45,0000
7. od utekočinjenega naftnega plina:
– ki se uporablja v posebnih napravah za
pogon motornih vozil in motornih plovil 114,5000
– ki se uporablja za namen, ki ni določen
v predhodni alinei
5,0000

1. člen
S to uredbo se določi najvišja cena belega kristalnega
sladkorja, ki jo oblikuje in uveljavlja proizvajalec tega sladkorja za nadaljnjo prodajo in predelavo.
2. člen
Cena belega kristalnega sladkorja iz prejšnjega člena,
pakiranega v 50 kg embalažo fco skladišče dobavitelja, ne
sme presegati 103,60 tolarja za kilogram.
Cena belega kristalnega sladkorja, določena v prejšnjem
odstavku se pri pakiranjih v manjšo embalažo lahko poveča
največ za dejanske stroške tega pakiranja.
3. člen
Ta uredba začne veljati 12. decembra 1997 in velja do
15. januarja 1998.
Št. 380-03/97-17
Ljubljana, dne 4. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 54/97).
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lja uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
3. člen
Viri onesnaževanja po tej uredbi so objekti in naprave,
kjer se pri opravljanju dejavnosti uporablja surovi azbest v
letni količini 100 kg ali več, in sicer pri:
– proizvodnji surovega azbesta razen pri neposrednem
pridobivanju azbestne rude,
– proizvodnji, obdelavi ali predelavi izdelkov, ki vsebujejo azbest,
– zbiranju, sortiranju, predelavi, obdelavi ali začasnem
odlaganju azbestnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: vir
onesnaževanja).
Za vir onesnaževanja se po tej uredbi šteje tudi objekt
ali naprava, kjer se obdelujejo ali uporabljajo izdelki, ki
vsebujejo azbest, če lahko pri tem prihaja do izpuščanja
azbesta v okolje.
Določbe te uredbe ne veljajo za komunalno odpadno
vodo, ki nastaja v objektih iz prvega odstavka tega člena.

3. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 421-02/97-5
Ljubljana, dne 4. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3651.

4 . člen
Mejne koncentracije snovi v odpadnih plinih vira onesnaževanja so določene v tabeli 1.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96
in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

Tabela 1

UREDBO
o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda

Vrsta snovi

Mejna koncentracija
(mg/m3)
Azbest
0,1
Skupni prah
30
Formaldehid
5
Amoniak
30
Amini: 2-naftilamin, anilin, dietilamin, dimetilamin,
etilamin, metilamin in trietilamin
5
Skupni organski ogljik naslednjih lahko hlapnih
organskih spojin: formaldehida, fenola, ksilenov,
trimetilbenzenov in aminov
50

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo
azbesta v zrak in pri odvajanju tehnoloških odpadnih vod iz
virov onesnaževanja, in sicer:
– mejne vrednosti emisije azbesta in drugih snovi iz
virov onesnaževanja,
– ukrepe v zvezi z zmanjšanjem emisije azbesta.
2. člen
Azbest po tej uredbi so vlaknati silikati: krokidolit (modri azbest), amozit (rjavi azbest), antofilit, aktinolit, krizotil
(beli azbest) in tremolit.
Za vprašanja o emisiji azbesta v zrak iz virov onesnaževanja, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja uredba o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 73/94 in 68/96).
Za vprašanja o odvajanju tehnoloških odpadnih vod iz
virov onesnaževanja, ki niso urejena s to uredbo, se uporab-

Mejne vrednosti iz tabele 1 veljajo za posamezen vir
onesnaževanja, če količina azbesta v odpadnih plinih, izračunana kot vsota količin odpadnih plinov iz vseh izpustov
vira onesnaževanja, presega mejno količino 0,5 g /h.
5. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadnih vod iz vira onesnaževanja so določene v tabeli 2.

Tabela 2
Parameter
odpadne vode
I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura
2. pH-vrednost
3. Neraztopljene snovi
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
7. Strupenost za vodne bolhe
III. ANORGANSKI PARAMETRI
21. Svinec*
26. Amonijev dušik
10. Arzen*
31. Fluorid

Izražen
kot

Enota
o

C
pH
mg/l
SD
Pb
As
F

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Mejne vrednosti
za iztok
v vode

Mejne vrednosti
za iztok
v kanalizacijo

30
6,5–9,0
30

40
6,5–9,5
30

1

1

0,5
5
0,1
10

0,5
(a)
0,1
20
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Parameter
odpadne vode
IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK5
41. Celotni ogljikovodiki* (mineralna olja)
46. Fenoli*

Izražen
kot

O2
O2
C6H5OH
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Enota

Mejne vrednosti
za iztok
v vode

Mejne vrednosti
za iztok
v kanalizacijo

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

200
25
10
0,1

400
40
20
10

Opomba 1:
Zaporedne številke parametrov odpadnih vod in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete po Uredbi o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Opomba 2:
Oznaka (a) v tabeli 2 pomeni:
– za odpadne vode, ki odtekajo na čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l,
– za odpadne vode, ki odtekajo na čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l.

6. člen
Mejna letna količina neraztopljenih snovi v odpadni
vodi iz vira onesnaževanja, ki je namenjen proizvodnji surovega azbesta in azbestnih izdelkov iz prvega odstavka
3. člena te uredbe, je 0,005 promila mase uporabljenega
azbesta v izdelkih, proizvedenih v enem koledarskem letu.
Mejna letna količina neraztopljenih snovi v odpadni
vodi iz objekta ali naprave za opravljanje dejavnosti iz tretje
alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe je 0,005 promila
teže azbestnih odpadkov, zbranih, sortiranih, predelanih, obdelanih ali začasno odloženih v enem letu.
7. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, lahko dovoli
prekoračevanje mejne letne količine iz prejšnjega člena, če v
postopku presoje vplivov na okolje ali na podlagi zahteve
lastnika ali upravljalca vira onesnaževanja ugotovi, da kljub
uporabi v praksi uspešno preizkušene in na trgu dostopne
tehnologije, ki omogoča najnižjo tehnično dosegljivo emisijo, letna količina presega predpisano mejno vrednost.
8. člen
Iz objektov in naprav za proizvodnjo papirja in lepenke, ki vsebujeta azbest, je prepovedano odvajati odpadne
vode v okolje, razen če gre za odpadne vode, ki nastajajo
med čiščenjem ali vzdrževanjem teh virov onesnaževanja.
Za odpadne vode, ki nastajajo med čiščenjem ali vzdrževanjem in se iz objektov in naprav iz prejšnjega odstavka
odvajajo v okolje, veljajo mejne vrednosti iz 5. člena te
uredbe.
9. člen
Parametri tehnoloških odpadnih voda, za katere so s to
uredbo predpisane mejne vrednosti, se ugotavljajo na iztoku
odpadne vode iz vira onesnaževanja v kanalizacijo ali neposredno v vode brez predhodnega razredčevanja in pred njenim mešanjem s komunalnimi, padavinskimi ali drugimi
vodami.
Koncentracija snovi iz prejšnjega odstavka v tehnološki odpadni vodi se določa za vsak iztok vira onesnaževanja v
kanalizacijo ali neposredno v vode posebej.
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca pri prvih in
občasnih meritvah odpadnih vod je ne glede na določbe
predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod 24 ur ali je enak času dnevnega obratovanja vira,
če ta obratuje manj kot 24 ur dnevno.
Občasne meritve odpadnih vod se ne glede na določbe
predpisa iz prejšnjega odstavka izvajajo štirikrat v koledarskem letu.

10. člen
Emisija azbesta v zrak se ugotavlja na izpustu odpadnih
plinov iz vira onesnaževanja. V primeru skupnega izpusta
teh odpadnih plinov z odpadnimi plini iz drugih objektov ali
naprav, ki niso vir onesnaževanja iz 3. člena te uredbe, se
emisija azbesta v zrak določa pred mešanjem odpadnih plinov.
Koncentracija azbesta v odpadnih plinih se določa za
vsak izpust vira onesnaževanja posebej, količino azbesta pa
kot vsoto količin azbesta v odpadnih plinih vseh izpustov
vira onesnaževanja.
Mejne koncentracije iz 4. člena te uredbe veljajo za
mokre odpadne pline.
Za vir onesnaževanja, za katerega niso predpisane trajne meritve emisije snovi v zrak, se občasne meritve ne
glede na določbe predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak izvajajo dvakrat v
koledarskem letu.
11. člen
Vir onesnaževanja čezmerno onesnažuje okolje, če:
– v eni od predpisanih meritev polurna povprečna vrednost koncentracije azbesta v odpadnih plinih presega mejno
vrednost iz tabele 1 iz 4. člena te uredbe ali
– je po določbah predpisa iz drugega odstavka 2. člena
te uredbe emisija drugih snovi iz tabele 1 iz 4. člena te
uredbe čezmerna ali
– v eni od predpisanih občasnih meritev izmerjena koncentracija neraztopljenih snovi v tehnološki odpadni vodi
presega mejno vrednost neraztopljenih snovi iz tabele 2 iz
5. člena te uredbe ali
– so izmerjene vrednosti ostalih parametrov odpadne
vode iz tabele 2 iz 5. člena te uredbe take, da po določbah
predpisa iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe vir onesnaževanja čezmerno obremenjuje okolje ali
– je presežena letna količina neraztopljenih snovi v tehnološki odpadni vodi iz 6. ali 7. člena te uredbe za
20 odstotkov ali več.
Če so za vir onesnaževanja predpisane trajne meritve
emisij snovi v zrak, veljajo za ugotavljanje čezmernega onesnaževanja okolja za emisije vseh snovi iz tabele 1 iz
4. člena te uredbe določbe predpisa iz drugega odstavka
2. člena te uredbe.
12. člen
Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira onesnaževanja mora investitor izbrati v praksi preizkušeno in na
trgu dostopno tehnologijo, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti niso presežene in hkrati omogoča najnižjo tehnično dosegljivo emisijo azbesta.
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Objekti in naprave, ki so vir onesnaževanja, ter njihovo
obratovanje, načrtovanje in ocenjevanje ukrepov zmanjševanja emisije v zrak iz teh naprav, morajo ustrezati določilom
smernice VDI 3469, 1 del.
Smernica iz prejšnjega odstavka je v izvirniku in slovenskem prevodu na vpogled v ministrstvu, pristojnem za
varstvo okolja.

3. člen
To soglasje začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

13. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.

Vlada Republike Slovenije

14. člen
Povzročitelj obremenitve okolja mora v dvanajstih mesecih od uveljavitve te uredbe prilagoditi delovanje vira
onesnaževanja določbam te uredbe. V času prilagajanja določbam te uredbe za vir onesnaževanja veljajo določbe predpisov iz drugega in tretjega odstavka 2. člena te uredbe.
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-02/97-1
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Št. 380-05/97-91
Ljubljana, dne 4. decembra 1997.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3653.
Na podlagi 8. člena in drugega odstavka 1. točke
3. člena zakona o določitvi minimalne plače in o načinu
usklajevanja plač (Uradni list RS, št. 40/97) minister za delo,
družino in socialne zadeve objavlja
KOLIČNIK
povišanja izhodiščnih plač za mesec december 1997
Količnik povišanja izhodiščnih plač za mesec december 1997, ugotovljen na podlagi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od aprila do konca novembra
1997, je 1,048.

3652.
Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
SOGLASJE
k cenam naftnih derivatov
1. člen
S tem soglasjem se določijo prodajne cene naftnih derivatov brez davkov kot najvišje, in sicer do naslednje ravni:
Vrsta derivata
Prodajna cena
Motorni bencin MB 86
34,350 SIT/l
Motorni bencin M 98
42,499 SIT/l
Neosvinčen motorni bencin NMB 95
42,976 SIT/l
Neosvinčen motorni bencin NMB 91
41,614 SIT/l
Plinsko olje D-1
39,016 SIT/l
Plinsko olje D-2
39,016 SIT/l
Kurilno olje EL
37,346 SIT/l
Kurilno olje LS
28,997 SIT/l
Mazut lahki L
22,258 SIT/kg
Mazut srednji S
19,900 SIT/kg
Mazut SNS
21,176 SIT/kg
Mazut težki T
17,554 SIT/kg
Mazut TNS
18,659 SIT/kg
Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ 70
odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina M 98.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje k cenam naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 54/97).

Št. 663-02-001/97-012
Ljubljana, dne 3. decembra 1997.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

3654.
Na podlagi 8. člena zakona o določitvi minimalne plače
in o načinu usklajevanja plač (Uradni list RS, št. 40/97)
minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja
MINIMALNO PLAČO
za mesec december 1997
Minimalna plača za mesec december 1997 je
61.989 SIT.
Št. 663-02-001/97-013
Ljubljana, dne 3. decembra 1997.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
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USTAVNO SODIŠČE
3655.
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
družbe Aurora Auto d.o.o., Ljubljana, na seji dne 20. novembra 1997
s k l e n i l o:
Izvrševanje drugega odstavka 3. člena, 4. člena, 5. člena, drugega odstavka 11. člena ter 3. in 6. točke prvega
odstavka 16. člena pravilnika o pogojih za pridobitev licenc
za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove
pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah
(Uradni list RS, št. 50/97 in 69/97) se do končne odločitve
zadrži.
Obrazložitev
1. Družba Aurora Auto, registrirana za opravljanje prevozov v cestnem prometu, je vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti pravilnika o pogojih za pridobitev licenc
za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove
pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah
(v nadaljevanju: pravilnik). Navedeni pravilnik naj bi bil
večkrat kršil določbo 153. člena ustave, po kateri morajo biti
podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo
in zakoni, saj naj bi posamezne določbe ne bile usklajene z
zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
72/94, 18/95 p. in 54/96 – v nadaljevanju: ZPCP). Tako se
po določbi drugega odstavka 3. člena pravilnika za vozilo v
lasti šteje tudi vozilo v zakupu ali leasingu, kar da pomeni
širitev 2. točke prvega odstavka 5. člena ZPCP, ki kot pogoj
postavlja lastništvo vozil. Člen 4 pravilnika za nekatere vrste
prevozov kot pogoj za pridobitev licence postavlja lastništvo
več vozil in zaostruje meje 2. točke prvega odstavka 5. člena
ZPCP, ki določa lastništvo enega ali več vozil za posamezne
vrste prevozov. Člen 5 pravilnika določa, da morajo vozila
ustrezati predpisom o homologaciji vozil, s čimer da zaostruje kriterije, saj da v ZPCP take zahteve ni. Drugi odstavek
11. člena ter 6. točka prvega odstavka 16. člena pravilnika
naštevata dokazila finančne sposobnosti, med katera ni vštet
osnovni kapital, registriran pri pristojnem registracijskem
sodišču, medtem ko da ZPCP v 6. točki prvega odstavka 5.
člena kot pogoj postavlja le razpolaganje z določenimi sredstvi. Pobudnica v zvezi s tem meni, da je pri sodišču registrirani ustanovni kapital sredstvo, s katerim družba razpolaga.
Po 3. točki prvega odstavka 16. člena pravilnika mora imeti
kandidat za pridobitev licence v rednem delovnem razmerju
najmanj enega voznika na vsako vozilo, medtem ko ZPCP v
3. točki prvega odstavka 5. člena določa, da morajo imeti
zaposleni strokovno izobrazbo IV. stopnje. Pobudnica opozarja še na 24. člen pravilnika, na podlagi katerega je izdajatelj licence dolžan z odločbo podeljeno licenco nemudoma
odvzeti, če domači prevoznik ne izpolnjuje predpisanih pogojev za licenco. Glede na navedeno pobudnica predlaga
zadržanje izvrševanja pravilnika, saj naj bi bile licence podeljene tudi prevoznikom, ki jih sicer v skladu z ZPCP ne bi
smeli prejeti, pridobiti pa jih ne bi mogli prevozniki, ki
pogojem iz ZPCP ustrezajo, pogojem iz pravilnika pa ne.
2. Ministrstvo za promet in zveze (v nadaljevanju:
ministrstvo) kot izdajatelj predpisa, katerega določbe se izpodbijajo, zavrača kršitev 153. člena ustave. V zvezi z določbo 2. točke prvega odstavka 5. člena ZPCP je navedlo, da
je lastništvo vozila kot pogoj za pridobitev licence najstrožji
možni kriterij razmerja med subjektom in njegovim osnov-
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nim sredstvom. Zahtevnost pogoja je ponazorilo s podatkom, da ga prevozniki, organizirani v prevozniške zadruge,
sploh ne morejo izpolnjevati. Posledica tega je določba drugega odstavka 3. člena pravilnika, da se za vozilo v lasti šteje
tudi vozilo v zakupu ali leasingu. Ministrstvo še pripominja,
da je v pripravi sprememba izpodbijane določbe in sicer
zaradi drugačne obravnave zadrug v sistemu pridobivanja
dovolilnic za prevoze stvari v mednarodnem cestnem prometu ter zaradi rešitev, ki jih bo vseboval zakon o varnostni
cestnega prometa, ki je v fazi sprejemanja. V zvezi z določitvijo števila vozil v 4. členu pravilnika ministrstvo meni, da
je le udejanjena zakonsko dopuščena alternativa lastništva
enega ali več vozil za posamezne vrste prevozov. V povezavi s 5. členom pravilnika, po katerem morajo vozila ustrezati
predpisom o homologaciji vozil, ministrstvo navaja, da se
pravilnik na področje registracije vozil ne spušča, ampak je
določba vnesena na podlagi smernic in priporočil Evropske
zveze, na katere se sklicuje 2. točka prvega odstavka 5. člena
ZPCP, in da se postopek homologacije vozil na registracijo
navezuje v tem smislu, da je dokončan postopek homologacije pogoj za začetek postopka registracije. Tudi določba
6. točke prvega odstavka 5. člena ZPCP je vnesena na podlagi smernic in priporočil Evropske zveze. Iz razlage smernice,
kjer so navedena dokazila finančne sposobnosti, ni razvidno,
da bi bil kjerkoli vštet osnovni kapital družbe, pač pa mora
razpolaganju z vozilom slediti razpolaganje s točno določenim najmanjšim zneskom, ki izvira iz uporabnega kapitala in
rezerv, pologa ali garancije in ne iz ustanovnega kapitala. V
zvezi s 3. točko prvega odstavka 16. člena pravilnika pa
ministrstvo meni, da ZPCP v 3. točki prvega odstavka
5. člena ni zaprl možnosti, da podzakonski akt določi pogoj,
najmanj enega voznika na vozilo. ZPCP je poleg zahteve po
izobrazbi voznikov namreč vozilom predpostavil tudi zaposlene voznike. Razlog za določitev soodvisnosti voznika in
vozila naj bi bila preprečitev nelegalnega zaposlovanja. Glede na navedeno ministrstvo predlaga, da se pobuda za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb zavrne.
3. Člen 39 zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) daje ustavnemu sodišču
možnost, da do končne odločitve v celoti ali delno zadrži
izvrševanje predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Predpis, ki
ga pobudnica izpodbija, je podzakonski predpis. V primeru,
da bi se ugotovila njegova protiustavnost ali nezakonitost, bi
ga ustavno sodišče tako lahko tudi odpravilo, kar bi učinkovalo za nazaj (45. člen ZUstS). Vendar pa se je ustavno
sodišče glede na to, da so izpodbijani pogoji za pridobitev
licence, ki pomeni pravico do opravljanja prevozov oseb in
stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu
(4. člen ZPCP), odločilo za začasno zadržanje izvrševanja
izpodbijanih določb pravilnika. Odločanje o ustavnosti in
zakonitosti izpodbijanih določb pravilnika bo namreč pomenilo tudi odločanje o pogojih oziroma bo tako posredno
pomenilo tudi določitev pogojev, ki jih je za opravljanje
prevozov (oziroma za opravljanje dejavnosti) potrebno izpolnjevati. Opravljanje navedene dejavnosti nedvomno zahteva sredstva velike finančne vrednosti, v primeru neizpolnjevanja pogojev pa ustavno sodišče ob upoštevanju
navedene določbe 24. člena pravilnika ocenjuje, da niso
nerealne predpostavke o prenehanju poslovanja. Glede na to,
da so izpodbijani tudi pogoji, vezani na zaposlovanje, je v
primeru neizpolnjevanja teh pogojev vprašljiva ohranitev
zaposlitve posameznika. Pogoji poslovanja namreč niso pogojevani z ekonomskimi spremembami, ki bi jim glede na
njihov razvoj sledila zakonodaja (ZPCP je začel veljati 9. 12.
1994), oziroma s sistemskimi spremembami urejevanega področja, ki bi se napovedovale, in bi bila nakazana časovna
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meja pričetka veljave spremenjenega režima, na podlagi česar bi prevozniki z njimi računali in se jim glede na dolgoročnost lahko prilagodili, temveč je določitev pogojev odvisna od vprašanja, ali so v podzakonskem predpisu določeni
pogoji ustavni in zakoniti ali ne. Zato je ustavno sodišče
ocenilo, da bi lahko nastale težko popravljive škodljive posledice, če izvrševanja spornih določb ne bi zadržalo, kasneje pa bi jih spoznalo za nezakonite – medtem ko v nasprotnem primeru, torej ob sprejetem zadržanju izvrševanja
spornih pravilniških določb, tudi če s končno odločitvijo
sporne določbe ne bi bile razveljavljene ali odpravljene, ni
pričakovati tako hudih škodljivih posledic.
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in
sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen in
dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo soglasno.

Št. 052-07-28/97
Ljubljana, dne 4. decembra 1997.
Tomaž Banovec l. r.
direktor
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DRŽAVNI ZBOR
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojl-C)
Zakon o dopolnitvi zakona o industrijski lastnini
(ZIL-B)
Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk)

Stran
5813
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VLADA

dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

3591.
3646.
3647.
3648.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3649.

3656.
3650.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, november 1997
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih novembra 1997 v primerjavi z oktobrom
1997 je bil 0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do novembra 1997 je bil 0,059.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do novembra 1997
je bil 0,005.
4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih novembra 1997 v primerjavi z istim mesecem
prejšnjega leta je bil 0,071.
5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno novembra
1997 v primerjavi z oktobrom 1997 je bil 0,006.
6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
novembra 1997 je bil 0,091.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do novembra 1997 je bil 0,008.
8. Koeficient rasti cen na drobno novembra 1997 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,099.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do novembra 1997 v primerjavi s povprečjem
leta 1996 je bil 0,080.

3651.
3652.
3592.

Uredba o določitvi prehoda iz srednjeevropskega
pasovnega časa na poletno računanje časa in prehod nazaj v letih od 1998 do 2001
Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam
zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo
Uredba o določitvi odkupne cene sladkorne pese
letine 1997
Uredba o določitvi cene belega kristalnega sladkorja
Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno
zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih
vozil
Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju
odpadnih voda
Soglasje k cenam naftnih derivatov
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni
muzej Slovenije
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5950
5950
5951
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MINISTRSTVA
3593.
3594.
3595.
3596.
3597.
3653.
3654.

3655.

Odredba o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
Odredba o označevanju in registraciji psov
Sklep o soglasju k aktu o ustanovitvi ustanove Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj OOZ
Kranj z dne 8. 7. 1997
Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od
19. junija 1992 do 10. oktobra 1997 razveljavljeno
dovoljenje za promet
Seznam zdravil skupine A in B, za katere je bilo od
28. 6. 1997 do 10. 10. 1997 izdano dovoljenje za
promet
Količnik povišanja izhodiščnih plač za mesec december 1997
Minimalna plača za mesec december 1997
USTAVNO SODIŠČE
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega
odstavka 3. člena, 4. člena, 5. člena, drugega odstavka 11. člena ter 3. in 6. točke prvega odstavka 16.
člena pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za
prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o
izdanih licencah

5900
5901
5901
5902
5906
5933
5953

5954

BANKA SLOVENIJE
3598.
3599.

Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo
in obtok
Sklep o spremembi sklepa o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo

5922
5922
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SODNI SVET
Sklep o imenovanju sodnic in sodnika na položaj
svetnic oziroma svetnika okrožnega oziroma višjega sodišča
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3629.
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3630.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3601.
3602.
3603.
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3607.
3608.
3609.
3610.
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3612.
3613.
3614.
3615.
3616.
3617.
3618.
3619.
3620.
3621.
3622.
3623.
3624.
3625.
3656.

Sklep o zavrnitvi predloga o določitvi delovnih mest,
na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem
v Zavodih za usposabljane v Republiki Sloveniji
Sklep o potrditvi delovnega zvezka Od glasov do
povedi
Sklep o potrditvi delovnega zvezka Računam do 10
Sklep o potrditvi delovnega zvezka Delovni zvezki
za 2. razred osnovne šole jesen, zima, pomlad, pred
pravim poletjem
Sklep o potrditvi delovnega zvezka Delovni zvezki
za 3. razred osnovne šole jesen, zima, pomlad, pred
pravim poletjem
Sklep o potrditvi delovnega zvezka o potrditvi delovnega zvezka Vaje iz slovenskega jezika za 3. razred
Sklep o potrditvi delovnega zvezka Zgodovina 8, vaje in naloge, delovni zvezek za 8. razred osnovne šole
Sklep o potrditvi delovnega zvezka Naše stoletje,
delovni zvezek, zgodovina za 8. razred osnovne šole
Sklep o potrditvi učbenika Že pišem in berem
Sklep o potrditvi delovnih listov Letni časi
Sklep o potrditvi učbenika Spoznavajmo svet
Sklep o potrditvi učbenika Matematika za triletne
poklicne šole
Sklep o potrditvi učbenika Šola za klarinet, prvi
razred
Sklep o potrditvi učbenika Šola za klarinet, drugi
razred
Sklep o potrditvi učbenika Šola za klarinet, tretji
razred
Sklep o potrditvi učnega sredstva Biologija 6 – delovni listi
Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirki nalog
Kaj veš o živalih in okolju, vprašanja iz biologije za
6. razred osnovne šole
Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirki nalog
Kaj veš o človeškem telesu, vprašanja iz biologije za
7. razred osnovne šole
Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirki nalog
Kaj veš o razvoju življenja na zemlji, vprašanja iz
biologije za 8. razred osnovne šole
Sklep o potrditvi učnega sredstva Etika in družba
Sklep o potrditvi učnega sredstva – igrice Igrice za
vsak dan v letu
Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog
Matematika v srednji šoli, Pregled temeljne učne
snovi in nalog srednješolske matematike
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za november 1997
Spremembe in dopolnitve statuta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.
Pravilnik o postopkih in pogojih porabe sredstev
ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije,
d.d., Ljubljana
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1997
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Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 1997
Sklep o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih
za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter
izkoriščanje naravnih dobrin (Borovnica)
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5929
MEDNARODNE POGODBE
5929

73.

5930
5930
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74.
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OBČINE
3626.

Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine
Celje
Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu
Lava (Celje)
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o taksah za
obremenjevanje okolja na območju Občine Črnomelj in sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine
Črnomelj o plačilu prispevka za razširjeno reprodukcijo
Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih
posegih v prostor, za katere zadostuje priglasitev
del (Črnomelj)
Odlok o prenehanju uporabe odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča Občine Grosuplje
na območju Občine Dobrepolje
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jesenice v
letu 1998
Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 1998
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o prispevku
za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe,
kanalizacije, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov (Mislinja)
Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Mislinja
Odlok o spremembi odloka o pokopališkem redu v
Občini Mislinja
Odlok o spremembi odloka o dimnikarski službi na
območju Občine Mislinja
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica (Ribnica)
Sklep o določitvi cene komunalnih storitev (Ribnica)
Spremembe sklepa (Šentjernej)
Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Velike Lašče
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Velike Lašče
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997 v Občini
Velike Lašče
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Železniki za obdobje
1986–2000

76.
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Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko
Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju
dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek
in premoženje (BPLIDO)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju
vodnogospodarskih razmerij (BHRUVR)
Zakon o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med
Republiko Slovenijo in Organizacijo Severnoatlantskega pakta (MVSOSP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Organizacijo za gospodarsko
sodelovanje in razvoj o privilegijih, imunitetah in
ugodnostih, ki se podeljujejo organizaciji
(MOGSRP)

2073
2087
2094

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 SIT (s prometnim davkom), pri ceni
posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in
uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – Žiro račun
50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po
13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

