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DRŽAVNI ZBOR

330.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-B)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-B), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25.
januarja 1996 in o njem ponovno odločal na seji dne 2.
februarja 1996.

Št. 001-22-8/96
Ljubljana, dne 3. februarja 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU (ZPIZ-B)

1. člen
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

(Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94 – v nadaljnjem besedilu:
zakon) se v 2. členu drugi in tretji odstavek nadomestita s
tremi novimi odstavki, ki se glasijo:

“V zavarovanje po tem zakonu se lahko prostovoljno
vključijo tudi osebe, ki niso obvezno zavarovane.

Osebe, ki so vključene v obvezno zavarovanje, se lahko
prostovoljno zavarujejo za dodaten obseg pravic v skladu s
tem zakonom.

Poleg zavarovanja po tem zakonu se lahko v skladu s
posebnim zakonom uvedejo tudi različne oblike dodatnih
zavarovanj.”

2. člen
Prva alinea 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– kot samostojni podjetniki posamezniki po zakonu o

gospodarskih družbah opravljajo pridobitno dejavnost kot
svoj edini ali glavni poklic;”.

3. člen
V 14. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi :
“Šteje se, da samostojni podjetniki posamezniki ne

opravljajo dejavnosti kot edini ali glavni poklic, če so užival-
ci pokojnine in:

– opravljajo dejavnost domače in umetne obrti, ali
– so do pridobitve pravice do pokojnine opravljali isto

dejavnost v enakem obsegu, vendar so bili zavarovani na
podlagi delovnega razmerja, oziroma na drugi podlagi, ali

– sami ne opravljajo dejavnosti, ker imajo zaposlenega
vsaj enega delavca.”

4. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

“15.a člen
Obvezno se zavarujejo učenci, ki so v učnem razmerju

in se na podlagi sklenjene učne pogodbe poklicno izobražuje-
jo pri delodajalcu.”

5. člen
V prvem odstavku 19. člena se črtajo številke “11., 12.,

13.”

6. člen
V 20. členu se črta prvi odstavek.

7. člen
V četrti alinei 24. člena se za besedama “pogojev iz”

dodajo besede “druge alinee prvega odstavka”.
V šesti alinei se za besedo “zavarovancev” postavi veji-

ca, besedilo “iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona” pa se
nadomesti z besedilom “poslanih na delo v tujino”.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Tuj državljan se lahko prostovoljno zavaruje po prejš-

njem odstavku, če je tako določeno v meddržavnem sporazu-
mu.”

8. člen
V 25. členu se tretji odstavek nadomesti z novim tret-

jim, četrtim in petim odstavkom, ki se glasijo:
“Za izvajanje prostovoljnega zavarovanja za dodaten

obseg pravic zavod ustanovi pravno osebo, skladno z zako-
nom o gospodarskih družbah.

Zavod jamči za obveznosti sklada prostovoljnega zava-
rovanja do vrednosti vloženega kapitala.

Zavod določi primere, v katerih se uvede prostovoljno
zavarovanje za dodaten obseg pravic. Zavarovalne premije in
pogoji za pridobitev pravic se določijo s pogodbo, ki jo na
podlagi splošnega akta pravne osebe iz prejšnjega odstavka
skleneta zavarovanec in pravna oseba iz prejšnjega odstav-
ka.”

9. člen
V prvem odstavku 43. člena se za besedo “dobil” posta-

vi vejica in dodajo besede: “oziroma zavarovalnih osnov, od
katerih so mu bili obračunani prispevki,”.

Za prvim odstavkom 43. člena se doda nov drugi odsta-
vek, ki se glasi:

“Desetletno obdobje iz prejšnjega odstavka se podaljša
za čas po 1. 1. 1970, v katerem je zavarovanec imel pravico do
proste izbire zavarovalne osnove, kolikor ni že upoštevan v
desetletnem obdobju iz prejšnjega odstavka tega člena.”
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Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti in se spremenita tako, da se glasita:

“Za leto zavarovanja se vzame koledarsko leto, v katerem
je zavarovanec prejemal plačo oziroma nadomestilo plače naj-
manj za šest mesecev zavarovanja oziroma so mu bili za enako
obdobje obračunani prispevki od zavarovalne osnove.

Ne glede na prejšnji odstavek se za izračun pokojninske
osnove ne vzamejo plače, nadomestila plače oziroma zavaro-
valne osnove iz leta, v katerem zavarovanec uveljavlja pravi-
co do pokojnine.”

10. člen
Besedilo četrte alinee 46. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“– boni, odpravnine, prejemki zaradi upokojitve ali pri-

prave na upokojitev, del plač in drugih prejemkov iz delovne-
ga razmerja, s katerimi so bile vplačane delnice za notranji
odkup ali za večanje lastniškega kapitala pri izplačevalcu v
postopku lastninskega preoblikovanja;”.

11. člen
Tretji odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Plača za delo preko polnega delovnega časa se za

ugotovitev pokojninske osnove upošteva največ za toliko ur
dela preko polnega delovnega časa, kolikor je dovoljeno po
predpisih o delovnih razmerjih, in pod pogojem, da so od nje
plačani prispevki.”

12. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavarovancu, ki po 1. 1. 1970 ni imel najmanj enega

leta zavarovanja, vendar je dosegel vsaj eno leto zavarovanja
v obdobju od 1. 1. 1966 do 31.12.1969, se ne glede na
določbo prvega odstavka 43. člena tega zakona za izračun
pokojninske osnove upoštevajo plače oziroma zavarovalne
osnove po 1. 1. 1966.

Zavarovancu, ki po 1. 1. 1966 ni imel najmanj enega
leta zavarovanja, se pokojnina odmeri od pokojninske osno-
ve v višini poprečne izhodiščne plače, ki bi mu bila glede na
stopnjo dejanske strokovne izobrazbe, ki jo je imel v zad-
njem letu zavarovanja pri zavodu, določena po kolektivni
pogodbi dejavnosti ali po splošni kolektivni pogodbi za zad-
nje koledarsko leto pred letom, v katerem zavarovanec uve-
ljavi pravico do pokojnine.

Osnova iz prejšnjega odstavka se poveča glede na do-
polnjeno zavarovalno dobo v posameznem letu zavarovanja.
Ministrstvo, pristojno za delo, objavi višino poprečnih izho-
diščnih plač in način povečanja osnov iz prejšnjega odstavka.

Na način, določen v prejšnjih odstavkih, se določi po-
kojninska osnova tudi zavarovancu, za katerega ni mogoče
ugotoviti plače, nadomestila plače oziroma zavarovalne os-
nove.”

13. člen
Prvi in drugi odstavek 53. člena se spremenita tako, da

se glasita:
“Pokojnina se odmeri od najnižje pokojninske osnove,

kadar odmerjena pokojnina glede na dopolnjeno pokojninsko
dobo s pripadajočimi uskladitvami, izračunana na podlagi
plač oziroma zavarovalnih osnov, ne dosega zneska pokojni-
ne, odmerjene od pokojninske osnove, določene v drugem in
tretjem odstavku tega člena.

Najnižja pokojninska osnova se določi v višini 64%
poprečne mesečne plače na zaposlenega v državi, ugotovlje-
ne po uradnih statističnih podatkih za januar 1995, zmanjša-
ne za davke in prispevke po poprečni stopnji iz 44. člena tega
zakona.”

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Znesek najnižje pokojninske osnove se spreminja v

višini in rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin po
159. in 160. členu tega zakona.”

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in
peti odstavek.

14. člen
Prvi in drugi odstavek 54. člena se spremenita tako, da

se glasita:
“Pokojnina se odmeri od najvišje pokojninske osnove,

kadar odmerjena pokojnina s pripadajočimi uskladitvami,
izračunana na podlagi plač oziroma zavarovalnih osnov, pre-
sega znesek pokojnine, odmerjene od pokojninske osnove,
določene v drugem in tretjem odstavku tega člena.

Najvišja pokojninska osnova se določi v višini 3,1 krat-
nika poprečne plače na zaposlenega v republiki, ugotovljene
po uradnih statističnih podatkih za januar 1995, zmanjšane za
davke in prispevke po poprečni stopnji iz 44. člena tega
zakona.”

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Znesek najvišje pokojninske osnove se spreminja v

višini in rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin po
159. in 160. členu tega zakona.”

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

15. člen
Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če je zavarovancu čas študija upoštevan v zavarovalno

dobo, se mu starost iz prejšnjega odstavka zniža za toliko
mesecev, kolikor znaša njegova zavarovalna doba, dosežena
v času rednega študija.”

16. člen
Za prvim odstavkom 78. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo 184. člena tega zakona ima pravi-

co do družinske pokojnine otrok, ki je v učnem razmerju na
podlagi učne pogodbe.”

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.

17. člen
Za prvim odstavkom 81. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
“Otrok, ki v letu izgube starša ne izpolni pogojev iz

prejšnjega odstavka tega člena, ima pravico do družinske
pokojnine do naslednjega šolskega leta.”

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

18. člen
Na koncu 131. člena se za besedo “časom” postavi

vejica in doda besedilo “vendar pa nadomestilo lahko znaša
največ 50% najvišje pokojninske osnove.”

19. člen
135. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pokojninska osnova, ki se upošteva pri odmeri nado-

mestil po 109., 125., 132. in 134. členu tega zakona, se
uskladi na način, določen v 161. členu tega zakona za prvo
uskladitev pokojnin.”

20. člen
160. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pokojnine se usklajujejo na podlagi uradnih statistič-

nih podatkov o mesečnem gibanju plač vseh zaposlenih de-
lavcev na območju republike.
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Februarske pokojnine se uskladijo tako, da se zagotovi
razmerje iz prvega odstavka 159. člena tega zakona. Pri tem
se namesto gibanja povprečnih plač, ugotovljenega za de-
cember preteklega leta, upošteva povprečna plača na zapo-
slenega v republiki iz preteklega leta, povečana z rastjo živ-
ljenjskih stroškov v mesecu februarju tekočega leta glede na
povprečje preteklega leta.

Pri izvedbi uskladitve pokojnin v mesecu februarju se
akontativno upošteva dejanska rast življenjskih stroškov do
vključno meseca januarja tekočega leta in ocena gibanja živ-
ljenjskih stroškov v mesecu februarju tekočega leta v višini
povprečne mesečne rasti življenjskih stroškov v preteklem
koledarskem letu.

Dokonča uskladitev v skladu z drugim odstavkom tega
člena se opravi v mesecu marcu glede na dokončni podatek o
gibanju življenjskih stroškov v mesecu februarju tekočega
leta.

Upokojencem pripada pokojnina, usklajena po prejšnjih
odstavkih, od prvega dne meseca, v katerem je ugotovljen
porast plač, ki še ni bil upoštevan pri zadnji uskladitvi pokoj-
nin. Izplačilo pokojnin ne more biti nižje od izplačila pokoj-
nin za prejšnji mesec. Pri uskladitvi se upoštevajo vsa giba-
nja plač od zadnje uskladitve pokojnin.”

21. člen
161. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pokojnina, uveljavljena v tekočem letu, se ob odmeri

preračuna z odstotkom, izračunanim ob upoštevanju poprečja
plač zaposlenih v državi za oktober 1990, povečanega za
odstotek vseh uskladitev pokojnin od 1. 1. 1991 do decembra
v koledarskem letu pred letom uveljavitve pravice do pokoj-
nine, in dejanskim poprečjem plač v navedenem koledar-
skem letu.

Pri preračunu po prejšnjem odstavku se ne upoštevajo
uskladitve po 162. členu tega zakona.

Uskladitev pokojnin po prejšnjem odstavku opravi za-
vod.”

22. člen
162. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če se z zakonom spremeni način odmere ali usklajeva-

nja pokojnin, zavod v 90 dneh po uveljavitvi teh sprememb
pripravi pregled zneskov pokojnin, uveljavljenih v posamez-
nih koledarskih letih od 1. 1. 1984 dalje.

V primeru, če se ugotovi, da starostna pokojnina delav-
ca, ki se je upokojil v določenem obdobju in je v polni
zavarovalni dobi prejemal plače v višini poprečne plače na
zaposlenega delavca v državi, zaostaja za starostno pokojni-
no, kakršna bi mu bila za enako pokojninsko dobo in pokoj-
ninsko osnovo odmerjena v tekočem letu, se vse pokojnine,
uveljavljene v navedenem obdobju, uskladijo za ugotovljeno
razliko.

Če se ugotovi, da starostna pokojnina delavca, ki se
je upokojil v določenem obdobju in je v polni zavarovalni
dobi prejemal plače v višini poprečne plače na zaposlene-
ga delavca v državi, presega starostno pokojnino, kakršna
bi mu bila za enako pokojninsko dobo in pokojninsko
osnovo odmerjena v tekočem letu, se vse pokojnine, uve-
ljavljene v navedenem obdobju, ne usklajujejo po 160.
členu tega zakona, dokler se ne izenačijo s starostnimi
pokojninami, kakršne bi bile zavarovancem z enako po-
kojninsko dobo in pokojninsko osnovo odmerjene v teko-
čem letu.

Uskladitev pokojnin po prejšnjih odstavkih opravi za-
vod z veljavnostjo od prvega dne naslednjega meseca po
poteku roka iz prvega odstavka tega člena.”

23. člen
Prvi odstavek 163. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo uživalci

starostne, predčasne, invalidske in družinske pokojnine s stal-
nim prebivališčem v Republiki Sloveniji, katerih pokojnina
ne dosega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo, pravico do varstvenega dodatka, če skupaj z družinski-
mi člani nimajo drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživ-
ljanje.”

24. člen
V prvem odstavku 164. člena se za besedama “iz tujine”

dodajo besede “invalidnine in druge dajatve po predpisih o
vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne”.

V drugem odstavku se črta besedilo “ter invalidnine in
druge dajatve po predpisih o vojaških invalidih in civilnih
invalidih vojne”.

25. člen
Za drugim odstavkom 177.člena se dodata nova tretji in

četrti odstavek, ki se glasita:
“Uživalec varstvenega dodatka mora zavodu do 31. mar-

ca v vsakem koledarskem letu predložiti dokazila o dohodkih
iz 164. člena tega zakona, prejetih v prejšnjem koledarskem
letu.

Uživalcu, ki ne ravna skladno s prejšnjim odstavkom, se
varstveni dodatek preneha izplačevati s 1. majem tekočega
leta.”

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.

26. člen
V 195. členu se za besedilom “s kmetijsko dejavnostjo”

doda besedilo “ali v primerih iz tretjega odstavka 14. člena
tega zakona.”

27. člen
Druga alinea prvega odstavka 202. člena se spremeni

tako, da se glasi:
“– čas, dopolnjen do uveljavitve tega zakona, ki se

državljanu Republike Slovenije všteva v pokojninsko dobo
po predpisih, ki so veljali do 31. 3. 1992, razen če ni s tem
zakonom ali z mednarodnim sporazumom drugače določe-
no.”

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Osebi, ki nima državljanstva Republike Slovenije, se

šteje v zavarovalno dobo čas, dopolnjen v zavarovanju pri
zavodu do 31. 3. 1992, po predpisih, ki so veljali do navede-
nega datuma, razen če ni s tem zakonom ali z mednarodnim
sporazumom drugače določeno.”

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

28. člen
V 204. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti

odstavek, ki se glasi:
“Učencem iz 15.a člena tega zakona se učna doba upo-

števa v zavarovalno dobo tako, da se 12 mesecev učnega
razmerja šteje za šest mesecev zavarovalne dobe.”

29. člen
V 219. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se

glasita:
“Iz sredstev za uresničevanje pravic po prejšnjih od-

stavkih se krijejo tudi prispevki za obvezno zdravstveno za-
varovanje uživalcev pokojnin in uživalcev nadomestil iz in-
validskega zavarovanja, ki niso zdravstveno zavarovani na
drugi podlagi, ter stroški izvajanja zavarovanja.
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Zavod plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zava-
rovanje uživalcev pokojnin s stalnim prebivališčem v tujini
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če z zakonom
ali z mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.”

30. člen
V prvem odstavku 220. člena se besedilo “1/12 letnih

odhodkov sklada” nadomesti z besedilom “30% planiranih
mesečnih odhodkov za plačilo pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.”

31. člen
V 221. členu se črta beseda “praviloma” in se dodajo

novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
“V finančnem načrtu se opredelijo sredstva, ki jih zago-

tavlja proračun Republike Slovenije za zagotavljanje pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kadar drugi
prihodki zavoda ne zadostujejo za zagotavljanje navedenih
pravic.

Finančni načrt sprejme skupščina zavoda po predhod-
nem soglasju Vlade Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije obravnava finančni
načrt zavoda ob obravnavi in sprejemanju proračuna Repub-
like Slovenije.”

32. člen
V 228. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti

in šesti odstavek, ki se glasita:
“Osnova za plačevanje prispevkov za zavarovance iz

15.a člena tega zakona je mesečna nagrada učenca v učnem
razmerju, povečana za davke in prispevke po stopnji iz 44.
člena tega zakona.

Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od
polovice zneska zajamčene plače.”

33. člen
Drugi odstavek 229. člena se nadomesti z naslednjim

besedilom:
“V osnovo za izplačevanje prispevkov iz prve, druge in

tretje alinee 224. člena tega zakona se ne vštevajo nadomesti-
la iz invalidskega zavarovanja in prejemki iz 46. člena tega
zakona.”

34. člen
V prvem odstavku 230. člena se pred številko “11.”

doda besedilo “druge in tretje alinee 9. člena,”.
Drugi odstavek se nadomesti z novim drugim, tretjim in

četrtim odstavkom, ki se glasijo:
“Osnova, ki jo izbere zavarovanec iz 11. in 12. člena

tega zakona, ne more biti nižja od izhodiščne plače za tarifno
skupino enake stopnje zahtevnosti po kolektivni pogodbi
dejavnosti oziroma po splošni kolektivni pogodbi, če za de-
javnost ni sklenjena kolektivna pogodba, povečane za doda-
tek za doseženo delovno dobo.

Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od
osnove iz 231. člena tega zakona.

Minister, pristojen za delo, v sodelovanju z zavodom ter
s pristojnimi republiškimi upravnimi organi ter združenji,
zbornicami, društvi ali drugimi organizacijami zavarovan-
cev, ki opravljajo posamezne dejavnosti, določi minimalne
zavarovalne osnove iz tretjega odstavka tega člena ter merila
in postopek za razvrščanje zavarovancev.”

35. člen
V tretji alinei prvega odstavka 240. člena se črta besedi-

lo “oziroma niso uživalci pokojnin”.

Za šesto alineo se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
“– izplačevalec mesečne nagrade in Republika Sloveni-

ja (vsak do ene polovice) za učence v učnem razmerju.”

36. člen
246. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kapitalski sklad je pravna oseba, ki je ustanovljena z

namenom ustvarjanja dodatnih sredstev za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

Osnovni kapital kapitalskega sklada so:
– delnice, deleži in kupnine iz prodaje podjetij, na pod-

lagi predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij;
– premoženje, vrnjeno po 247. in 248. členu tega zakona.
Kapitalski sklad posluje kot delniška družba s pravica-

mi, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem zako-
nom in zakonom o gospodarskih družbah. Edini ustanovitelj
in delničar kapitalskega sklada je Republika Slovenija.

Firma kapitalskega sklada je “Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.”

Sedež kapitalskega sklada je v Ljubljani.
Kapitalski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki

od svojih naložb ter z drugimi prihodki.”

37. člen
Zadnji odstavek 247. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Premoženje se vrne praviloma v naravi. Če vrnitev v

naravi ni možna iz razlogov, ki jih določa zakon o denaciona-
lizaciji, se lahko določi odškodnina z vzpostavitvijo lastnin-
skega deleža na pravni osebi, v katere premoženje je prešlo
premoženje iz prvega odstavka tega člena, razen če se zave-
zanec in zavod ne sporazumeta drugače.”

38. člen
Drugi odstavek 249. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kapitalski sklad nalaga sredstva v skladu s predpisi o

naložbah investicijskih skladov.”
V tretjem odstavku se črta besedilo za besedo “zavaro-

vanja”.
V četrtem odstavku se besedi “S pravili” nadomestita z

besedami “S finančnim načrtom”, besede “za izplačilo divi-
dend” pa se črtajo.

39. člen
250. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Organi kapitalskega sklada so skupščina, nadzorni svet

in direktor.
Skupščina kapitalskega sklada ima 15 članov.
Nadzorni svet ima 9 članov.
Kapitalski sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi

direktor, ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje skupščina
kapitalskega sklada.

Skupščino kapitalskega sklada in nadzorni svet kapital-
skega sklada imenuje Državni zbor Republike Slovenije.”

40. člen
Za 250. členom se doda nov 250.a člen, ki se glasi:

“250.a člen
Kapitalski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina

kapitalskega sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije.”

41. člen
Za 251. členom se doda nov 251.a člen, ki se glasi:

“251.a člen
Stanovanjski sklad je pravna oseba, ki posluje kot druž-

ba z omejeno odgovornostjo pravicami, obveznostmi in od-
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govornostmi, določenimi s tem zakonom in zakonom o gos-
podarskih družbah.

Firma stanovanjskega sklada je “Stanovanjski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja”.

Sedež stanovanjskega sklada je v Ljubljani.
Stanovanjski sklad pokriva stroške poslovanja s prihod-

ki od svojih naložb in z drugimi sredstvi.”

42. člen
252. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Organi stanovanjskega sklada so skupščina, upravni

odbor, direktor in nadzorni svet.
Funkcijo skupščine sklada opravlja skupščina zavoda.
Upravni odbor in direktorja sklada imenuje skupščina v

skladu s statutom sklada.
Nadzorni svet ima sedem članov, ki jih imenuje skupš-

čina za dobo štirih let. Nadzorni svet nadzira zakonitost dela
in finančno poslovanje stanovanjskega sklada in najmanj
enkrat letno poroča o delovanju stanovanjskega sklada skup-
ščini zavoda.

Stanovanjski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina.”

43. člen
Za 252. členom se doda novo V. poglavje z naslovom

“Sklad prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic”
in nova 252.a in 252.b člena, ki se glasita:

“252.a člen
Sklad prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pra-

vic (v nadaljnjem besedilu: sklad dodatnega zavarovanja), je
pravna oseba, ki posluje kot delniška družba v skladu z
določbami tega zakona, zakona o gospodarskih družbah in
zakona o zavarovalnicah.

Firma sklada dodatnega zavarovanja je: “Sklad prosto-
voljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic iz pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.”

Sedež sklada dodatnega zavarovanja je v Ljubljani.

252.b člen
Organi sklada dodatnega zavarovanja so skupščina, nad-

zorni svet in direktor.
Skupščina šteje 15 članov, nadzorni svet pa 5 članov.
Člane skupščine in nadzornega sveta imenuje skupščina

zavoda.
Sklad dodatnega zavarovanja zastopa in njegovo poslo-

vanje vodi direktor, ki ga na podlagi javnega razpisa in s
soglasjem skupščine zavoda imenuje skupščina sklada dodat-
nega zavarovanja.

Sklad dodatnega zavarovanja ima statut, ki ga sprejme
skupščina sklada dodatnega zavarovanja s soglasjem skup-
ščine zavoda.”

44. člen
Za prvim odstavkom 254. člena se doda nov drugi

odstavek, ki se glasi:
“Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi pravico do sta-

rostne oziroma predčasne pokojnine pri zavodu, če je z zava-
rovalno dobo pri zavodu izpolnila pogoje za priznanje pravi-
ce po tem zakonu, ali je v zadnjih 10 letih pred vložitvijo
zahtevka za priznanje pravice do pokojnine dopolnila v zava-
rovanju pri zavodu najmanj 80 mesecev zavarovalne dobe ali
v zadnjih petih letih najmanj 40 mesecev zavarovalne dobe.”

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.

V šestem odstavku se črta besedilo “ne glede na to kje
so bili doseženi”.

45. člen
Drugi odstavek 274. člena se spremeni tako, da se glasi:
“ Skupščino sestavlja 60 članov, od tega:
– 20 predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov,

od katerih 16 predstavnikov imenujejo organizacije upoko-
jencev, štiri predstavnike pa imenujejo organizacije delovnih
invalidov;

– 20 predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, od
katerih 10 predstavnikov imenujejo reprezentativni sindikati,
10 predstavnikov pa reprezentativna združenja delodajalcev;

– 20 predstavnikov, ki jih imenuje Vlada Republike
Slovenije.”

46. člen
V sedmi alinei prvega odstavka 275. člena se črta bese-

dilo “kapitalskega in”.

47. člen
V prvem odstavku 290. člena se številka “50.000” nado-

mesti s številko “500.000”.
V drugem odstavku se številka “5.000” nadomesti s

številko “50.000”.

48. člen
V 291. členu se številka “5.000” nadomesti s številko

“50.000”.

49. člen
V 295. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Zavarovanec, ki mu je 1. 4. 1992 manjkalo do pet let

starosti do izpolnitve pogojev za pridobitev starostne ali pred-
časne pokojnine in mu je prenehalo delovno razmerje brez
lastne krivde ali volje ter je po 1. 4.  1992 pridobil pravico do
denarnega nadomestila po predpisih o zavarovanju za primer
brezposelnosti, pridobi pravico do pokojnine, ko dopolni sta-
rostno mejo, ki je v 39. in 40. členu tega zakona določena za
koledarsko leto, v katerem mu je prenehalo delovno razmer-
je.”

50. člen
Drugi odstavek 319. člena se črta.

51. člen
Zavarovancu iz 11., 12. ali 13. člena zakona, ki je ob

uveljavitvi tega zakona zavarovan po 19. členu zakona, se od
prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona,
prispevki obračunavajo od zneska iz 231. člena zakona, če
sam ne izbere višje osnove.

Do določitve najnižjih osnov po 34. členu tega zakona,
zavarovanci iz 11. in 12. člena zakona prosto izbirajo zavaro-
valne osnove skladno z določbo 231. člena zakona. Ministr-
stvo, pristojno za delo, najkasneje v šestih mesecih po uve-
ljavitvi tega zakona v skladu z 230. členom zakona določi
minimalne zavarovalne osnove, merila in postopke za razvr-
ščanje zavarovancev.

52. člen
Zavarovancu, katerega zahtevek za pridobitev pravice

do pokojnine ni bil pravnomočno rešen do uveljavitve tega
zakona in bi se mu pokojninska osnova določila po 12. členu
tega zakona, se za pokojninsko osnovo vzame znesek pov-
prečne izhodiščne plače, ki bi mu šla glede na stopnjo dejan-
ske strokovne izobrazbe, ki jo je imel v zadnjem letu zavaro-
vanja pri zavodu, po kolektivni pogodbi dejavnosti ali po
splošni kolektivni pogodbi za leto 1995. Znesek se preraču-
na na vrednost v koledarskem letu pred letom uveljavitve
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pravice glede na gibanje poprečnih plač, zaposlenih v državi,
v posameznem letu. Znesek povprečne izhodiščne plače se
poveča glede na dopolnjeno zavarovalno dobo zavarovanca
v zadnjem letu zavarovanja.

53. člen
Najvišja pokojninska osnova se določi po 14. členu

tega zakona od prvega dne naslednjega meseca po uveljavi-
tvi tega zakona.

Pokojnine, odmerjene po posebnih predpisih, se od pr-
vega dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona ne
usklajujejo po določbah tega zakona, dokler skupaj s pokoj-
ninskimi dodatki presegajo znesek pokojnine, ki bi bila upra-
vičencu odmerjena glede na njegovo skupno pokojninsko
dobo od zneska najvišje pokojninske osnove po 14. členu
tega zakona.

54. člen
Pri prvi uskladitvi pokojnin po 20. členu tega zakona se

upoštevajo uskladitve, ki so bile že izvedene po prej veljav-
nih predpisih.

55. člen
Zaradi vzpostavitve enakopravnega položaja med upo-

kojenci, ki so pokojnine uveljavili v različnih časovnih ob-
dobjih, se pokojnine, uveljavljene v obdobjih od 1. 1. 1991
do 21. 3. 1991 in od 1. 1. 1992 do 31. 3. 1992, od prvega dne
naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona, ne usklajuje-
jo, dokler se ostale pokojnine ne uskladijo za določen odsto-
tek, in sicer:

– pokojnine, uveljavljene v obdobju od 1. 1. 1991 do
21. 3. 1991, se ne usklajujejo, dokler se ostale pokojnine ne
uskladijo za 10,43%;

– pokojnine, uveljavljene v obdobju od 1. 1. 1992 do
31. 3. 1992, se ne usklajujejo dokler se ostale pokojnine ne
uskladijo za 7,61%.

56. člen
Pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 1994 do uveljavitve

tega zakona, se na novo odmerijo z upoštevanjem uskladitve
po 21. členu tega zakona.

Pri pokojninah, uveljavljenih do 31. 12. 1990 in v
obdobju od 22. 3. 1991 do 31. 12. 1991 se od prvega dne
naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona upošteva zne-
sek najvišje pokojninske osnove iz 14. člena tega zakona.

Na novo odmerjena pokojnina gre upravičencu od prve-
ga dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona.

57. člen
Delodajalec mora zavodu v 30 dneh po pravnomočno

končanem postopku lastninskega preoblikovanja sporočiti po-
datke o spremembah plač delavcev, ki so posledica opravlje-
ne revizije.

Zavod v 90 dneh po vložitvi zahtevka povrne delodajal-
cu iz prejšnjega odstavka preveč plačane prispevke oziroma
jih poračuna z njegovimi tekočimi obveznostmi.

Na podlagi podatkov iz prvega odstavka tega člena za-
vod uživalcu ponovno odmeri pokojnino.

Delodajalec, ki zavodu ne sporoči podatkov po prvem
odstavku tega člena, se kaznuje za prekršek z denarno kazni-
jo najmanj 500.000 tolarjev.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pri delodajalcu, ki stori prekršek iz prejš-
njega odstavka.

58. člen
Društva upokojencev pridobijo z dnem uveljavitve tega

zakona lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero raz-
polagajo na dan uveljavitve tega zakona.

Zavod mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona uskladiti svoj statut z določbami 45. člena tega
zakona.

Imenovanje članov skupščine zavoda v skladu s 45.
členom tega zakona mora biti opravljeno najpozneje v 30
dneh po soglasju Državnega zbora k spremembam statuta
zavoda iz prejšnjega odstavka.

Mandat članov prve skupščine zavoda traja do imeno-
vanja članov skupščine zavoda po prejšnjem odstavku.

59. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba

druge alinee 2. člena zakona o strukturi nekaterih naložb
določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organiza-
cij (Uradni list RS, št. 71/93).

60. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 172-01/89-2/201
Ljubljana, dne 2. februarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

331.

Na podlagi 115. člena ustave Republike Slovenije, 18.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93) ter 48., 172. in 282. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

Ugotovi se, da je dr. Maksu TAJNIKARJU prenehala
funkcija ministra za gospodarske dejavnosti.

Št. 020-05/89-1/84
Ljubljana, dne 30. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

332.

Na podlagi 112. člena ustave Republike Slovenije ter 48.
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o imenovanju ministra za gospodarske dejavnosti
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Imenuje se:
Metod DRAGONJA za ministra za gospodarske dejavnosti.

Št. 020-05/89-1/84
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

333.

Na podlagi 115. člena ustave Republike Slovenije, 18.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93) ter 48., 172. in 282. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

Ugotovi se, da je dr. Radu BOHINCU prenehala funkcija
ministra za znanost in tehnologijo.

Št. 020-05/89-1/84
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

334.
Na podlagi 115. člena ustave Republike Slovenije, 18.

člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93) ter 48., 172. in 282. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice

Ugotovi se, da je Rini KLINAR prenehala funkcija mi-
nistrice za delo, družino in socialne zadeve.

Št. 020-05/89-1/84
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

335.

Na podlagi 115. člena ustave Republike Slovenije, 18.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93) ter 48., 172. in 282. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

Ugotovi se, da je Sergiju PELHANU prenehala funkcija
ministra za kulturo.

Št. 020-05/89-1/84
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

336.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91), dvanajste alinee 48. člena in
172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o imenovanju namestnika guvernerja Banke Slovenije

Imenuje se:
Samo NUČIČ za namestnika guvernerja Banke Slovenije

za dobo šestih let.

Št. 450-03/89-1/14
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

337.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena, 126.
člena, 131., 172., 246. in 247. člena svojega poslovnika je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Komisije

Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom
varnostnih in obveščevalnih služb in o izvolitvi

predsednika, podpredsednika in članov komisije

I
V odloku o sestavi Komisije Državnega zbora Republike

Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih
služb in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov ko-
misije (Uradni list RS, št. 12/93 in 61/93) se v I. točki v prvem
odstavku besedilo: “14 članov” nadomesti z besedilom: “15
članov”.

V drugem odstavku pa se besedilo: “Samostojna poslanska
skupina 1 člana” nadomesti z besedilom: “Poslanska skupina
Slovenske nacionalne desnice 1 člana” ter na koncu dopolni z
besedilom: “Skupina samostojnih poslancev 1 člana”.

II
II. točka odloka spremeni v naslednjem:
razreši se:
član komisije pod številko 8:
Jožef KOPŠE, Slovenska nacionalna stranka;
izvolita se:
za članico komisije pod številko 8:
Polonca DOBRAJC, Poslanska skupina Slovenske nacio-

nalne stranke;
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za člana komisije pod številko 15:
Jožef KOPŠE, Skupina samostojnih poslancev.
Pri članu komisije pod številko 14 Marjan STANIČ se

besedilo: “Samostojna poslanska skupina” nadomesti z bese-
dilom: “Poslanska skupina Slovenske nacionalne desnice”.

Št. 020-02/92-28/21
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

338.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena, 126.
člena, 131., 172. in 247. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje in

nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine in o
izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije

I
V odloku o sestavi Komisije Državnega zbora Republike

Slovenije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja
družbene lastnine in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in
članov komisije (Uradni list RS, št. 12/93 in 1/94) se v I. točki v
drugem odstavku črta besedilo: “Poslanska skupina Slovenske
nacionalne stranke 1 člana”; besedilo: “Samostojna poslanska
skupina 1 člana” pa se nadomesti z besedilom: “Skupina samo-
stojnih poslancev 2 člana”.

II
II. točka odloka se spremeni v naslednjem:
razreši se:
član komisije pod številko 7:
Jožef KOPŠE, Slovenska nacionalna stranka;
izvoli se:
za člana komisije pod številko 7:
Jožef KOPŠE, Skupina samostojnih poslancev.
Besedilo 11. točke se spremeni tako, da se glasi:
“Marijan POLJŠAK, Skupina samostojnih poslancev”.

Št. 020-02/92-28/16
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

339.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena, 126.
člena, 130., 172. in 247. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora

Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna
in drugih javnih financ in o izvolitvi predsednika,

podpredsednika in članov odbora

I
V odloku o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slo-

venije za nadzor proračuna in drugih javnih financ in o izvolitvi
predsednika, podpredsednika in članov odbora (Uradni list RS, št.
12/93, 30/94, 2/95, 24/95 in 30/95) se v I. točki v prvem odstavku
besedilo: “13 članov” nadomesti z besedilom: “12 članov”; v
drugem odstavku pa se črta besedilo: “Poslanska skupina Slovenske
nacionalne stranke 1 člana” in besedilo: “Poslanska skupina Slo-
venske nacionalne desnice 1 člana” ter se na koncu dopolni z
besedilom: “Skupina samostojnih poslancev 1 člana”.

II
II. točka odloka se spremeni v naslednjem:
razrešita se:
podpredsednik odbora:
Jožef KOPŠE, Slovenska nacionalna stranka,
član odbora pod številko 10:
Marijan POLJŠAK, Poslanska skupina Slovenske nacio-

nalne desnice;
izvoli se:
za podpredsednika odbora:
Jožef KOPŠE, Skupina samostojnih poslancev,
ter se skladno s tem ustrezno preštevilčijo nadaljnje zapo-

redne številke pred imeni članov odbora.

Št. 020-02/92-28/32
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

340.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena, 126.
člena, 131., 172. in 247. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Komisije

Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in

članov komisije

I
V odloku o sestavi Komisije Državnega zbora Republike

Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsednika,
podpredsednika in članov komisije (Uradni list RS, št. 12/93,
64/94, 2/95, 24/95 in 37/95) se v I. točki v prvem odstavku
besedilo: “14 članov” nadomesti z besedilom: “13 članov”. V
drugem odstavku se črta besedilo: “Poslanska skupina Slo-
venske nacionalne stranke 1 člana”.

II
II. točka odloka se spremeni v naslednjem:
razreši se:
član komisije pod številko 9:
Jožef KOPŠE, Slovenska nacionalna stranka,
ter se skladno s tem ustrezno preštevilčijo nadaljnje za-

poredne številke pred imeni članov komisije.

Št. 020-02/92-28/19
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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341.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena, 126.
člena, 130., 172. in 247. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora

Državnega zbora Republike Slovenije za finance in
kreditno-monetarno politiko in o izvolitvi predsednika,

dveh podpredsednikov in članov odbora

I
V odloku o sestavi Odbora Državnega zbora Republike

Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko in o iz-
volitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
(Uradni list RS, št. 12/93, 1/94, 39/94, 64/94, 20/95, 30/95 in
31/95) se v I. točki v prvem odstavku besedilo: “11 članov”
nadomesti z besedilom: “9 članov”. V drugem odstavku se črta
besedilo: “Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1
člana” in besedilo: “Poslanska skupina Demokratske stranke
Slovenije 1 člana”.

II
II. točka odloka se spremeni v naslednjem:
razrešita se:
član odbora pod številko 8:
Jožef KOPŠE, Slovenska nacionalna stranka,
član odbora pod številko 14:
Andrej LENARČIČ, Poslanska skupina Demokratske stran-

ke Slovenije,
ter se skladno s tem ustrezno preštevilčijo nadaljnje zapo-

redne številke pred imeni članov odbora.

Št. 020-02/92-28/29
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

342.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena, 126.
člena, 130., 172. in 246. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne
odnose in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in

članov odbora

I
V odloku o sestavi Odbora Državnega zbora Republike

Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednika,
podpredsednika in članov odbora (Uradni list RS, št. 12/93,
35/93, 1/94, 64/94, 15/95, 44/95 in 77/95) se v I. točki v prvem
odstavku besedilo: “22 članov” nadomesti z besedilom: “23
članov”. Drugi odstavek pa se na koncu dopolni z besedilom:
“Skupina samostojnih poslancev 1 člana”.

II
II. točka odloka se spremeni v naslednjem:
izvoli se:
za člana odbora pod številko 23:
Andrej LENARČIČ, Skupina samostojnih poslancev.

Št. 020-02/92-28/22
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

343.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena, 126.
člena, 130., 172. in 247. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora

Državnega zbora Republike Slovenije za znanost,
tehnologijo in razvoj in o izvolitvi predsednika,

podpredsednika in članov odbora

I
V odloku o sestavi Odbora Državnega zbora Republike

Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj in o izvolitvi pred-
sednika, podpredsednika in članov odbora (Uradni list RS, št.
12/93, 6/94, 64/94, 24/95, 30/95 in 44/95) se v I. točki v prvem
odstavku besedilo: “9 članov” nadomesti z besedilom: “8 čla-
nov”. V drugem odstavku se črta besedilo: “Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke 1 člana”.

II
II. točka odloka se spremeni v naslednjem:
razreši se:
član odbora pod številko 7:
Jožef KOPŠE, Slovenska nacionalna stranka,
ter se skladno s tem ustrezno preštevilčijo nadaljnje zapo-

redne številke pred imeni članov odbora.

Št. 020-02/92-28/30
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

344.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena, 126.
člena, 130., 172., 246. in 247. člena svojega poslovnika je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora

Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo,
družino in socialno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh

podpredsednic in članov odbora

I
V odloku o sestavi Odbora Državnega zbora Republike

Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko in o
izvolitvi predsednika, dveh podpredsednic in članov odbora
(Uradni list RS, št. 12/93, 61/93, 64/94, 15/95, 24/95 in 77/95)
se v I. točki v drugem odstavku besedilo: “Poslanska skupina



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 546 Št. 7 – 7. II. 1996

Demokratov - Demokratska stranka 2 člana” nadomesti z be-
sedilom: “Poslanska skupina Demokratov – Demokratska
stranka 1 člana”. Na koncu se doda besedilo: “Skupina sa-
mostojnih poslancev 1 člana”.

II
II. točka odloka se spremeni v naslednjem:
razreši se:
član odbora pod številko 11:
Andrej LENARČIČ, Slovenska nacionalna stranka;
izvoli se:
za člana odbora pod številko 11:
Marijan POLJŠAK, Skupina samostojnih poslancev.

Št. 020-02/92-28/29
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

345.

Na podlagi 3. člena zakona o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št. 63/93), drugega in četrtega odstavka 6. člena
poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93),
4. alinee drugega odstavka 48. člena, 172. člena svojega
poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in

imenovanju predsednika, podpredsednika in članov
Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike

Slovenije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev,
pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih

nepravilnosti

I
V odloku o sestavi in imenovanju predsednika, podpred-

sednika in članov Preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih
množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih to-
vrstnih nepravilnosti (Uradni list RS, št. 55/93) se naslov odloka
spremeni tako, da se glasi: “Odlok o sestavi in imenovanju
predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne
komisije Državnega zbora Republike Slovenije o raziskovanju
povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in
drugih tovrstnih nepravilnosti”.

V I. točki v prvem odstavku se besedilo: “8 članov” na-
domesti z besedilom: “9 članov”. V drugem odstavku pa se na
koncu doda besedilo: “Skupina samostojnih poslancev 1 člana”.

II
II. točka se spremeni v naslednjem:
za člana komisije se imenuje:
Andrej LENARČIČ, Skupina samostojnih poslancev.

Št. 020-02/92-28/44
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

346.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zoran LENOVŠEK, na sodniško mesto okrožnega sod-

nika na Okrožnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/1
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

347.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Ingrid LEŠNIK, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Okrožnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/1
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

348.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena LESKOVŠEK JURJEC, na sodniško mesto okrožne

sodnice na Okrožnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/1
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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349.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Judita ŽEVART, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Okrožnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/1
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

350.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Anuška TASIČ MAŠAT, na sodniško mesto okrožne sod-

nice na Okrožnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/1
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

351.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Avguština SKERBINEK, na sodniško mesto okrožne sod-

nice na Okrožnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/1.
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

352.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Franc KOPŠE, na sodniško mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Ajdovščini.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

353.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Darko BELAK, na sodniško mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/1
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

354.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Franc KREPFL, na sodniško mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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355.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marijana KRAJNC PRAH, na sodniško mesto okrajne

sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

356.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Darja PAHOR, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

357.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vesna ŠTIH, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okraj-

nem sodišču v Tolminu.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

358.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Milena LESJAK TRATNIK, na sodniško mesto okrajne

sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

359.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mag. Ksenija RIJAVEC, na sodniško mesto okrajne sod-

nice na Okrajnem sodišču v Žalcu.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

360.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Ida DIMEC, na sodniško mesto okrožne sodnice na De-

lovnem sodišču v Celju.

Št. 714-01/89-1/54
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 549Št. 7 – 7. II. 1996

361.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Igor ŠULIGOJ, na sodniško mesto okrožnega sodnika na

Delovnem sodišču v Celju.

Št. 714-01/89-1/54
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

362.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), osme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega po-
slovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31.
januarja 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena TESTEN, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Delovnem sodišču v Celju.

Št. 714-01/89-1/54
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

363.

Na podlagi prvega odstavka 132. člena ustave Republike
Slovenije, drugega odstavka 74. člena in 1. točke 75. člena
zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82,
37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/90 in 19/94) v
zvezi s prvim odstavkom 134. člena zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 19/94) ter osme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. ter 247. člena svojega poslovnika je Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o razrešitvi okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v

Kranju

Razreši se:
Danilo SVRZIKAPA funkcije okrajnega sodnika na Okraj-

nem sodišču v Kranju z dnem 29. 2. 1996.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

364.

Na podlagi 23. člena zakona o javnem pravobranilstvu
(Uradni list SRS, št. 19/76 in 31/84 ter Uradni list RS, št. 8/90,
5/91) ter dvanajste alinee 48. in 172. člena svojega poslovnika
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja
1996 sprejel

O D L O K
o imenovanju namestnice javnega pravobranilca

Republike Slovenije

Imenuje se:
Nives JERAS - KAMENSKI za namestnico javnega pra-

vobranilca Republike Slovenije.

Št. 700-07/89-3/22
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

365.

Na podlagi prvega odstavka 3. člena in prve alinee 4.
člena zakona o Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 69/95) ter dvanajste alinee drugega odstavka
48. člena, 172. in 247. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o razrešitvi namestnice Družbenega pravobranilca

Republike Slovenije

Razreši se:
Vlasta BOŽNIK funkcije namestnice Družbenega pravo-

branilca Republike Slovenije z dnem 31. 1. 1996.

Št. 700-08/89-2/7
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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VLADA

366.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) ter v skladu s
proračunom Republike Slovenije za leto 1996 (Uradni list
RS, št. 5/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja

in obnovo vasi za leto 1996

1. člen
V letu 1996 so finančna sredstva intervencij za celostno

urejanje podeželja in obnovo vasi v višini 819,846.000 SIT
namenjena:

Postavka Opis SIT

6555 pripravi in uvajanju nacionalnega
programa namakanja 16,280.000

6556 sanaciji nedokončanih komasacij 53,722.000
3807 za državni demonstracijski

center za namakanje 2,160.000
1508 vzdrževanju akumulacije Vogršček 17,820.000

2. člen
Sredstva iz prejšnjega člena dodeljuje Ministrstvo za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33
(v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi programov v skladu
z zakonom o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št.
48/90, 34/91, 30/92 in 7/93).

3. člen
V letu 1996 so sredstva finančnih intervencij za celost-

no urejanje podeželja in obnovo vasi v višini 819,846.000
SIT namenjena tudi:

Postavka Opis SIT

1431 celostnemu urejanju podeželja in
obnovi vasi – razvojni projekti 9,400.000

1458 celostnemu urejanju podeželja in
obnovi vasi – izvedba 13,200.000

3805 vinskim cestam v Sloveniji 8,448.000
1506 raziskovalnim nalogam s področja

celostnega urejanja podeželja 15,869.000
1505 izdelavi predhodnih analiz in

investicijsko – tehnične
dokumentacije 26,400.000

3804 kmetijski infrastrukturi 8,800.000
1475 agromelioracijam – trajni nasadi

in opore                      104,860.000
od tega za agromelioracije
vinogradov 52,430.000

1491 drugim agromelioracijam 166,540.000
1494 namakanju in osuševanju

kmetijskih zemljišč 290,392.000
1497 akumulacijam 32,233.000
1502 komasacijam 53,722.000

4. člen
Sredstva iz prejšnjega člena dodeljuje ministrstvo v ne-

povratni obliki. Pogoji dodelitve sredstev, upravičence, meri-
la, način uveljavljanja zahtevkov in koriščenje sredstev ter
druge pogoje, pomembne za uveljavljanje intervencij, določa
javni razpis. Za uveljavljanje sredstev za agromelioracije

vinogradov – postavka 1475 in za obnovo vinogradov –
postavka 7294 se objavi skupen razpis.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 402-03/95-2/3-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

367.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona
o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu s proraču-
nom za leto 1996 (Uradni list RS, št. 5/96) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj

kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o fi-

nančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane, se finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva ter proizvodnje hrane namenijo za:

Oznaka Namen

1401 Obnova črede plemenskih krav
1406 Plemenske živali – prašiči – regres
1410 Obnova črede plemenskih kobil – regres
1414 Plemenske živali – drobnica – regres
1419 Selekcioniranje čebelje matice – regres
1424 Seme pšenice in rži – regres
1425 Seme sladkorne pese – regres
1428 Podpora razvoju semenarstva
1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov
1443 Subvencioniranje obresti od posojil za fin. tekoče

proizv.
1454 Sadne sadike – regres pri nakupu kakovostnih sadik

novih sort
1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu
1471 Sadike hmelja – regres
1486 Izravnava stroškov pridelave, podpora gor. višin.

območju
1859 Ulov plave ribe – podpora
2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
4970 Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih pre-

delih
6333 Pospeševanje pitanja govedi, konj in drobnice
6550 Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov
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Poleg namenov iz prejšnjega odstavka se sredstva fi-
nančnih intervencij za ohranjanje razvoj kmetijstva ter proiz-
vodnje hrane namenijo še za:

A) na podlagi javnega razpisa za področja:
1. subvencij:
a) 1473 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov –

podpora
Višina sredstev za ta namen je 79,200.000 SIT.
b) 7294 Obnova vinogradov
Višina sredstev za ta namen je 509,000.000 SIT.

2. plačila storitev javnim zavodom in ustanovam:
1483 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo – pod-

pora
Višina sredstev za ta namen je 147,081.000 SIT.

3. plačila storitev:
2628 Monitoring v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 28,826.000 SIT.

4. investicij:
a) 1422 Morsko ribištvo in marikultura
Višina sredstev za ta namen je 8,595.000 SIT.
b) 1449 Sladkovodno ribogojstvo
Višina sredstev za ta namen je 10,744.000 SIT.

B) na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi mini-
strstvo, za področja:

1. dotacij javnim zavodom in ustanovam:
1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – prak-

tični pouk
Višina sredstev za ta namen je 37,855.000 SIT.

2. plačil storitev javnim zavodom:
a) 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
Višina sredstev za ta namen je 133,602.000 SIT.
b) 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji
Višina sredstev za ta namen je 386,073.000 SIT.

3. plačil storitev:
a) 1430 Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo

in vinogradništvo
Višina sredstev za ta namen je 152,000.000 SIT.
b) 1457 Vrtnarski centri – podpora
Višina sredstev za ta namen je 11,725.000 SIT.
c) 1498 Razvoj konjereje
Višina sredstev za ta namen je 26,347.000 SIT.
č) 2622 Genska banka v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 26,840.000 SIT.

4. investicij v javne zavode in ustanove:
a) 6557 Usposobitev javnih zavodov in razvojnih cen-

trov v kmetijstvu:
– za kmetijska šolska posestva je namenjeno 21,600.000

SIT
– za Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec je

namenjeno 12,967.000 SIT
b) 6768 Monitoring ribolovnih fondov v slovenskem

morju Višina sredstev za ta namen je 4,336.000 SIT.
7324 Center za vinogradništvo Ivanovci
Višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.

2. člen
Upravičenci do sredstev po tej uredbi so tržni proizva-

jalci hrane, in sicer fizične osebe, ki imajo prebivališče v
Republiki Sloveniji, in pravne osebe (gospodarske družbe,
zadruge in druge organizacije), ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi uveljavlja-
jo vlagatelji, to so upravičenci iz prejšnjega odstavka v svo-
jem imenu oziroma gospodarske družbe, finančne organiza-
cije in zadruge za upravičence – fizične osebe, če jih te za to
pooblastijo.

3. člen
Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobijo za druge

upravičence, morajo sredstva za vse ukrepe najpozneje dva
delovna dneva po prejemu prenakazati neposrednemu upra-
vičencu. Fizični osebi, za katerega je zahtevek vložila zadru-
ga ali hranilno-kreditna služba, se sredstva nakažejo na hra-
nilno knjižico pri hranilno-kreditni službi.

Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobivajo za dru-
ge upravičence, morajo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) skupaj
z vlogo predložiti dokumente, iz katerih je razvidno, da so vsi
odnosi v zvezi z zahtevkom med vlagateljem in upravičen-
cem urejeni.

4. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila

interventnih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega
oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli
blaga iz svoje trgovske mreže.

5. člen
Za uveljavljanje sredstev po tej uredbi vključno s stro-

ški finančnega poslovanja sme vlagatelj, ki interventna sred-
stva pridobiva za druge, upravičencu zaračunati dejanske
stroške, toda največ 1% od višine uveljavljenih sredstev.

Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti iz
te uredbe, ministrstvo ne plačuje obresti.

6. člen
Vlagatelji uveljavljajo sredstva po tej uredbi na podlagi

vloge. Vlogi morata biti priložen predpisan obrazec, določen
za posamezni namen, in predpisana dokumentacija. Vlagate-
lji zahtevkov jamčijo s svojim podpisom za pravilnost podat-
kov, navedenih na obrazcih.

Zahtevke se vlaga in obrazce se dobi pri:
POSLOVNEM ZDRUŽENJU PREHRANE SLOVENIJE
61000 LJUBLJANA, Slovenska c. 54 (v nadaljnjem besedi-
lu: PZP).

7. člen
Nepopolni ali nepravočasno vloženi zahtevki se zavrže-

jo s sklepom v roku 15 dni po prejemu.
Za nepravočasno vložene zahtevke se štejejo zahtevki,

ki so bili vloženi po roku, določenem v posameznih členih
uredbe.

Neutemeljeni zahtevki se zavrnejo.

8. člen
Vlagatelji morajo vso dokumentacijo shranjevati v ori-

ginalu najmanj 5 let in voditi evidenco, ki se nanaša na
uveljavljanje finančnih intervencij. Vpogled vanjo morajo
omogočiti ministrstvu, pristojni inšpekciji ter drugim orga-
nom, pristojnim za nadzor.
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9. člen
Če vlagatelj iz neopravičljivih razlogov ne izpolni ob-

veznosti oziroma kako drugače krši to uredbo, mora povrniti
vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajoči-
mi obrestmi. Obresti se računajo od dneva nakazila. Za za-
mujena vračila se obračunajo zamudne obresti. Obrestna
mera se obračunava v višini, določeni v skladu z zakonom o
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrest-
ni meri (Uradni list RS, št. 45/95).

Vlagatelj mora vrniti vsa preplačila sredstev, ki jih je
prejel po tej uredbi, skupaj z obračunanimi zakonitimi in
zamudnimi obrestmi v višini, določeni v skladu z zakonom o
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrest-
ni meri (Uradni list RS, št. 45/95).

Ministrstvo lahko pobota terjatve z obveznostmi do
istega vlagatelja.

10. člen
Ministrstvo izplačuje vlagateljem sredstva po tej uredbi

samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen s
to uredbo.

Zahtevki, ki presežejo skupno vrednost iz prejšnjega
odstavka se zavrnejo.

11. člen
Obračun sredstev finančnih intervencij za zahtevke, ki

so bili vloženi v letu 1995 in do 15. januarja 1996 za mesec
december 1995 za postavke: 1409, 1424, 1427, 1428, 1454,
1466, 1486, 1498, 4970, 6333 in 6550 se opravi po pogojih
iz uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje v drugem polletju leta 1995
(Uradni list RS, št. 41/95, 45/95, 52/95, 55/95 in 68/95).

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se izplačujejo v
breme proračuna ministrstva. Obračun neizplačanih sredstev
finančnih intervencij za vložene zahtevke za mesec januar
1996, se opravi po pogojih, ki so veljali za mesec januar
1996 po uredbi o uvedbi finančnih intervencij za opravljanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za mesec januar
1996 (Uradni list RS, št. 77/95 in 1/96).

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične
podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do sredstev po tej
uredbi za šest mesecev.

II. UKREPI

12. člen

1401 Obnova črede plemenskih krav – regres

1. Namen ukrepa:
– izboljšanja proizvodnje mleka in mesa, s spodbuja-

njem obnove plemenskih krav s kakovostnimi prvesnicami
in plemenskimi brejimi telicami kombiniranih in mesnih pa-
sem iz lastne reje in iz nakupa.

2. Upravičenci:
– rejci plemenskih krav – prvesnic kombiniranih in me-

snih pasem,
– kupci brejih plemenskih telic kombiniranih ali me-

snih pasem preko živinorejske selekcijske službe območne-
ga kmetijskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: območna
selekcijska služba), za promet znotraj Republike Slovenije.

3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– urejena hlevska knjiga (dokumentacija o kontroli pro-

izvodnje, o oštevilčenju in proizvodnosti živali, ocenjevanju
plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni
list SRS, št. 21/81).

4. Regres pripada za:
Plemenske krave – prvesnice in breje telice kombinira-

nih in mesnih pasem, ki:
a) so vključene v A kontrolo prireje mleka ali mesa in

so potomke krav iz A kontrole ali matične mesne črede;
b) so po telitvi najmanj 100 dni v kontroli mlečnosti,

mesni kontroli ali breje najmanj 3 mesece;
c) so znanega porekla: potomke krav iz A kontrole in

imajo znanega očeta ali iz matične črede (za meso);
č) jih je območna selekcijska služba, v skladu z merili

za oceno po selekcijskem programu za kombinirane in me-
sne pasme ocenila kot primerne za rejo.

5.Višina regresa na žival:
– obnova iz lastne črede 13.500 SIT,
– nakup 15.000 SIT.
Predvideno je regresiranje 1.040 živali iz nakupa in

9.000 živali iz lastne reje.
6. Rok za vložitev zahtevka:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec,
– zadnji rok za vložitev zahtevkov je 15. november

1996.
7. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– seznam živali, ločeno za obnovo iz lastne črede ali za

nakup, potrjen s strani območne selekcijske službe,
– zaporedno številko ocenjevalnega zapisnika območ-

ne selekcijske službe,
– kopijo računa z natančnim naslovom kupca in proda-

jalca pri nakupu,
– kopijo rodovnika, potrjenega pri nakupu s strani ob-

močne selekcijske službe pri nakupu živali.
8. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 137,050.000

SIT.

13. člen

1406 Plemenske živali – prašiči – regres

1. Namen ukrepa:
Spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za

izboljšanje proizvodnosti mesnatih pasem prašičev.
2. Upravičenci:
– rejci plemenskih živali,
– farme in rejska središča.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresira se nabavna cena plemenskih živali, ki jih

upravičenci kupijo ali vzredijo v lastni proizvodnji in name-
nijo za obnovo osnovne črede;

– obnova črede se regresira le do 45% redne letne ob-
nove; za živali, ki presegajo ta delež, ni mogoče uveljavljati
regresa, razen ob povečanju staleža osnovne črede;

– vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjenih
selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih;

– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa pravil-
nik o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živa-
li, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju pleme-
njakov;

– dobavitelj plemenskih živali jamči, da živali ustreza-
jo zahtevam pravilnika iz prejšnje alinee;

– upravičenec mora sodelovati v republiškem selekcij-
skem programu;

Priznana cena plemenskih živali se določa v razmerju
povprečne odkupne cene pitovnih prašičev, ki jo tedensko
izračunava PZP, in ceno plemenskih prašičev. Za izračun
cen plemenskih prašičev za posamezne kategorije se uporab-
lja naslednje količnike:
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Kategorija Potrjena križanja Čistopasemski
prašiči

– nebreje mladice 1,50 1,80
– breje mladice 1,85 2,20
– merjasci s testiranimi starši 2,30 2,30
– s testom lastne proizvodnosti 3,30 3,30
– pleme ohranitev linije 3,60 3,60

3. Višina regresa po kategorijah na posamezno plemen-
sko žival:

Nakup Obnova iz lastne
črede

vrednost število vrednost število
v SIT/kom živali v SIT/kom  živali

MLADICE
potrjenih križanj:
– breje 16.000 1.600 4.000 6.000
– nebreje 7.000 500
MLADICE čistopasemske:
– breje 20.000 600 5.000 2.000
– nebreje 14.000 150 3.000 400
MERJASCI:
– merjasci s testiranimi

starši 30.000 200
– s testom lastne

proizvodnosti 45.000 150 20.000 80
– za ohranitev linije 50.000 30 20.000 200

4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa prodajalca plemenskih prašičev v pri-

meru prodaje, ali pa utrezno dokumentacijo o prevedbi ali
obnovi iz lastne črede, (račun mora vsebovati natančen na-
slov rejca ali kupca, datum, podpis odgovorne osebe);

– potrdilo od BF – Oddelka za zootehniko o poreklu
živali in o sodelovanju rejcev v selekcijskem programu –
izjavo oziroma potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te
ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva, ugo-
tavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vred-
nosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81),

– list o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki
ga izda BF – Oddelek za zootehniko.

6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 94,167.000
SIT.

14. člen
1410 Obnova črede plemenskih kobil – regres

1. Namen ukrepa:
– spodbuditev reje visokokakovostnih plemenskih žre-

bic ob hkratnem vključevanju v matično čredo plemenskih
kobil ustreznih pasem;

– pomoč spodbujanju kontrolirane reje kakovostnih ple-
menskih kobil.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresirajo se plemenske žrebice ali kobile vseh z

rejskim programom določenih pasem, in sicer:
a) ob sprejemu v A rodovnik vseh z rejskim programom

določenih pasem, in sicer:

– hladnokrvne in haflinške v 3. letu starosti;
– slovenske toplokrvne, kasaške in lipicanske pasme

med 3. in 6. letom starosti, če so pripuščene pod priznanega
žrebca ustrezne pasme;

– vse žrebice in kobile morajo biti pregledane na bre-
jost;

– po prejetju sredstev po tej uredbi morajo biti pripu-
ščene najmanj še eno plemenilno sezono;

b) ob sprejemu v B rodovnik žrebice in kobile hladno-
krvnih pasem.

3. Višina regresa:

Št. žrebic Višina podpore v SIT

A rodovnik 100 42.000
B rodovnik 60 15.000

4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. novembra 1996.
5. Načini vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo republiške selekcijske službe, da je plemen-

ska žrebica ocenjena in vključena v A ali B rodovnik;
– potrdilo o pregledu na brejost. Zahtevek mora biti

potrjen od pristojne republiške selekcijske službe.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 5,016.000

SIT.

15. člen

1414 Plemenske živali – drobnica – regres

1. Namen ukrepa:
– pospeševanje reje drobnice v za to primernih območ-

jih,
– zagotavljanje zadostne prireje mladih živali za obno-

vo osnovne črede.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelji so upravičeni do regresa za kupljene živali

ali vzrejene v lastnem tropu za potrebe obnove tropa;
– sredstva so namenjena premiranju plemenskih živali

ovac in koz;
– vse plemenske živali, za katere se uveljavlja regres,

morajo biti oštevilčene, izhajati morajo iz kontroliranih tro-
pov;

– plemenske samice smejo biti stare največ tri leta, iz
programa genske banke pa so lahko tudi starejše;

– plemenjaki morajo biti znanega porekla, in sicer:
– plemenjaki, vzrejeni na testni postaji v Logatcu, pre-

gledani in potrjeni s strani republiške komisije za licencira-
nje,

– plemenjaki, vzrejeni pri drugih rejcih, pa potrdilo
komisije na upravni enoti, v skladu s 13. členom zakona o
ukrepih v živinoreji (Uradni list RS, št. 17/78 in 29/86);

– minimalni stalež plemenskih samic v tropu je 5 na
dan 1. 1. 1996;

– upravičenec ne sme zmanjšati staleža živali najmanj 5
let;

– za nabavo plemenskega samca za bovško in jezersko
solčavsko pasmo mora imeti rejec v tropu najmanj 8 plemen-
skih samic, za druge pasme drobnice pa najmanj 15 plemen-
skih samic;

– za obnovo pripada regres za celoten trop, ki je vklju-
čen v program genske banke;

– za vse živali izda potrdilo o poreklu živali in potrdilo
o upravičenosti regresa republiška selekcijska služba.
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3. Višina podpore:
Štev. živali Višina

podpore
SIT/kom

SAMICE
– obnova iz lastne črede 1.500 3.000
– nakup za obnovo ali prvo naselitev 554 4.800
SAMCI 100 10.000

4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec;
– zadnji rok za vložitev zahtevkov je 15. november

1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu
Zahtevku ja treba priložiti:
– potrdilo republiške selekcijske službe o poreklu živa-

li in upravičenosti do regresa;
– potrdilo BF – Oddelka za zootehniko o direktnem

testu za rastnost, če gre za plemenske samce (ovne, kozle) iz
testne postaje;

– potrdilo BF – Oddelka za zootehniko, če so živali
vključene v kontrolo ali program genske banke.

6. Skupna vrednost sredstev za ta namen 8,160.000 SIT

16. člen
1419 Selekcionirane čebelje matice – regres

1. Namen ukrepa:
A – regresiranje nakupa selekcioniranih matic pri vzre-

jevalcih zaradi zatiranja divje vzreje matic, boljšega izkori-
ščanja razpoložljive čebelje paše ter obnavljanje čebeljih
družin, prizadetih zaradi bolezni;

B – regresiranje nakupa matic z namenom ugotovitve
genetskega potenciala matic za pridelavo medu.

2. Pogoji za pridobitev regresa:
A – nakup matice pri registriranem vzrejevalcu čebeljih

matic;
B – nakup matic za potrebe progenega testa matic ali za

obnovo družin.
3. Višina regresa:
A – 6.133 matic po 450 SIT = 2,759.850 SIT
B – 1.200 matic po 1.000 SIT = 1,200.000 SIT.
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 15. oktobra 1996.
5. Načini vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa in nalepke, ki jo prejme upravičenec ob

nakupu matice,
– dokazilo, da je vzrejevalec, pri katerem so bile matice

kupljene, registriran.
Zahtevek mora preveriti in potrditi pristojna selekcijska

služba pri Kmetijskem inštitutu Slovenije.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 3,960.000

SIT.

17. člen
1424 Seme pšenice in rži – regres

A: Regresiranje nakupa semena za pridelavo krušnih žit
1. Namen ukrepa:
– spodbujanje uporabe kakovostnega domačega seme-

na pšenice in rži pri pridelavi krušnih žit.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Regresira se nakup semena pšenice in rži za pridelavo

krušnih žit. Regresira se seme, ki je bilo v letu 1996 pridela-

no, dodelano ter razkuženo v Sloveniji in potrjeno kot semen-
sko, vzgojne stopnje I. reprodukcija.

3. Višina regresa:
– regresira se največ 9,500.000 kg semena pšenice in

rži,
– višina regresa je 12,50 SIT/kg.
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
– zadnji rok za vložitev zahtevkov je 15. 12. 1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
Regres se uveljavlja na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopije računov o nakupu semena,
– dokazilo o kakovosti, sortnosti in izvoru semena (de-

klaracije o kakovosti semena kmetijskih rastlin ter potrdila o
potrditvi semena kmetijskih rastlin),

– dokazilo o obračunanem regresu pri prodaji s podpisa-
nim seznamom upravičencev – kupcev semena in izjavo kup-
ca, da mu je bil regres obračunan pri ceni.

B: Podpora pridelavi semena pšenice in rži
1. Namen ukrepa:
– podpora razvoju semenarstva krušnih žit, spodbujanje

proizvodnje kakovostnega domačega semena pšenice in rži.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– podporo pridobi pravna oseba, ki je pri ministrstvu

vpisana v register pridelovalcev za pridelavo semena pšenice
in rži na lastnih površinah ali pri kooperantih;

– podpora se daje za pridelavo semena sort, ki so regi-
strirane za proizvodnjo in promet v Republiki Sloveniji;

– podpora velja le za pridelavo semena priporočenih
sort pšenice in rži.

3. Višina podpore:
Predviden obseg Višina podpore

semenske pridelave (ha) (SIT/ha)

pridelava semena iz E 70 15.000
pridelava semena iz Originala 1.510 7.500

4. Rok za vložitev zahtevka:
– najpozneje do 30. avgusta 1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
Regres se uveljavlja na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu v register za seme pšenice in

rži;
– za semensko proizvodnjo iz uvoženega semena vzgoj-

ne stopnje E ter OR, izjavo lastnika sorte, da za sorto izvaja
predpisano vzdrževalno selekcijo in da upravičencu dovoli
razmnoževanje semena;

– potrdilo Kmetijskega inštituta Slovenije, da je upravi-
čenec prijavil površino in pridelavo semena pšenice in rži;

– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravlje-
nem prvem strokovnem pregledu semenskega posevka.

6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 131,143.000
SIT, od tega:

– za namene pod A: 118,750.000 SIT,
– za namene pod B: 12,393.000 SIT.

18. člen
1425 Seme sladkorne pese – regres

A: Regresiranje nakupa semena za pridelavo sladkorne
pese

1. Namen ukrepa:
– povečanje obsega pridelave sladkorne pese,
– povečevanje hektarskih pridelkov.
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2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– sklenjena pogodba o pridelavi in oddaji sladkorne

pese med Tovarno sladkorja Ormož in upravičencem. Tovar-
na sladkorja Ormož preskrbi pridelovalcem potrebne količi-
ne semena:

– podjetjem najmanj 1,7 in največ 1,9 setvene enote
(SE)/ha,

– kmetom najmanj 2 in največ 2,2 setveni enoti (SE)/ha.
3. Višina regresa:
Regresira se največ 14.000 setvenih enot (SE), višina

regresa za setveno enoto je 8.180 SIT/SE.
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec,
– zadnji rok za vložitev zahtevkov za leto 1996 je 15.

junij 1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
Regres se uveljavlja na podlagi zahtevka na predpisa-

nem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu semena,
– deklaracijo o kakovosti semena kmetijskih rastlin,
– dokazilo o sklenitvi pogodbe o pridelavi in oddaji slad-

korne pese med Tovarno sladkorja Ormož in upravičencem.
B: Podpora pridelavi semena sladkorne pese
1. Namen ukrepa:
– podpora razvoju semenarstva pri pridelavi semena

sladkorne pese.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– podporo pridobi pravna oseba, ki je pri ministrstvu

vpisana v register pridelovalcev za pridelavo semena slad-
korne pese na lastnih površinah ali pri kooperantih;

– podpora se daje za pridelavo semena sort, ki so regi-
strirane za proizvodnjo in promet v Republiki Sloveniji;

– podpora je namenjena za semensko proizvodnjo na
največ 29,6 ha površine.

3. Višina podpore:
Višina podpore je 50.000 SIT/ha.
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 30. novembra 1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– podpora se uveljavlja na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev za

seme sladkorne pese;
– izjavo lastnika sorte, da upravičencu dovoli razmno-

ževanje semena;
– potrdilo Kmetijskega inštituta Slovenije, da je upravi-

čenec prijavil površino in pridelavo semena sladkorne pese;
– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravlje-

nem prvem strokovnem pregledu semenskega posevka.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 116,000.000

SIT, od tega:
– za namene pod A: 114,520.000 SIT,
– za namene pod B: 1,480.000 SIT.

19. člen
1428 Podpora razvoju semenarstva

1. Namen ukrepa:
– podpora razvoju semenarstva, spodbujanje proizvod-

nje kakovostnega domačega semena krompirja, krmnih žit in
koruze.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– podporo pridobi pravna oseba, ki je pri ministrstvu

vpisana v register pridelovalcev za pridelavo semena, ki je
predmet zahtevka, za pridelavo na lastnih površinah ali pri
kooperantih;

– podpora se daje za pridelavo semena sort, ki so regi-
strirane za proizvodnjo in promet v Republiki Sloveniji;

– pri krompirju se uveljavlja regres le za sorte, ki so
primerne za semenarjenje v Sloveniji (sorte “A”).

3. Višina podpore:
Predviden obseg Višina

semenske podpore
pridelave(ha) SIT/ha

1. krmna žita-pridelava semena iz E 30 14.000
krmna žita-pridelava semena iz OR 425 7.000
2. koruza-pridelava hibridnega semena 170 25.000
3. krompir-pridelava semena v jedrih 150 100.000
krompir-klasično semenarjenje 15 75.000
krompir-I.varovalni pas 75 75.000
krompir-II.varovalni pas 15 50.000
krompir-brezvirusni sadilni mat. 250.000 kos 10 SIT/kos

4. Rok za vložitev zahtevka:
– najpozneje do 30. septembra 1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– regres se uveljavlja na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev za

seme, za katerega se vlaga zahtevek;
– za semensko proizvodnjo iz domačega in uvoženega

semena vzgojne stopnje E in OR izjavo lastnika sorte, da za
sorto izvaja predpisano vzdrževalno selekcijo in da upravi-
čencu dovoli razmnoževanje semena;

– potrdilo Kmetijskega inštituta Slovenije, da je upravi-
čenec prijavil površino in pridelavo semena, na katerega se
nanaša zahtevek;

– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravlje-
nem prvem strokovnem pregledu semenskega posevka.

Skupna vrednost sredstev za ta namen je 32,560.000
SIT.

20. člen

1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov

1. Namen ukrepa in pogoji za dodelitev sredstev:
– pokrivanje stroškov analiz kakovosti odkupljene pše-

nice in rži letine 1996 Zavodu RS za blagovne rezerve v
skladu s sklepom o vzpostavitvi tržnega reda ter uredbo o
pogojih odkupa pšenice in rži letine 1996.

2. Način uveljavljanja zahtevkov:
– račun in priložena dokazila o opravljenih analizah ter

poročilo o odkupu pšenice in rži letine 1996 s strani Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve.

3. Višina sredstev za namene iz druge alinee 1. točke
tega člena je 28,500.000 SIT.

21. člen
1443 Subvencioniranje obresti od posojil za financiranje

tekoče proizvodnje

1. Namen ukrepa:
– regresiranje dela obresti za najeta posojila za pitanje

govedi in prašičev v lastni ali kooperacijski proizvodnji;
– regresiranje pridelave sladkorne pese, krompirja, ko-

ruze, pšenice, rži, ječmena in oljnic;
– regresiranje obresti za najete kredite za odkup sadja

od domačih pridelovalcev za predelavo in za zaloge krom-
pirja letine 1995 in 1996.

2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko

dejavnostjo;
– pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo sadja;
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– kmetijske zadruge, kmetijska podjetja in kmetijske
družbe za zaloge krompirja iz lastne proizvodnje oziroma
odkupa.

3. Vlagatelji:
– finančne organizacije.
4. Pogoji za pridobitev sredstev regresa:
– sklenjena kreditna pogodba s finančno organizacijo

za financiranje kmetijske proizvodnje in odkupa kmetijskih
pridelkov, od domačih proizvajalcev.

Višina priznanega posojila v obdobju od 1. 2. do 31. 12.
1996:
Proizvod Višina priznanega

posojila (v SIT)

1. goveji pitanci 42.000/glavo
2. osemenjevalni centri, vzrejališča

in progenotestne postaje v govedoreji 87.000/glavo
3. prašiči – pitanci* 8.500/glavo
4. sladkorna pesa 50.000/ha
5. krompir 45.000/ha
6. koruza 50.000/ha
7. pšenica, rž, ječmen in oljnice 35.000/ha
8. Odkup sadja za predelavo**
9. Zaloge krompirja letine 1995 in 1996*** 16/kg

* Regresira se realna obrestna mera (r), vendar največ do višine 6%
letno

** Višina osnove: 70% odkupne cene pri odkupu jabolk, hrušk,
breskev, višenj, robid in ribeza za nadaljnjo predelavo.

*** Za zaloge:
– letine 1995, oblikovane do 15. 10. 1995, velja od 1. 2. 1996 do 31.

3. 1996,
– letine 1996, oblikovane do 15. 10. 1996, velja od 15. 10. 1996 do

31. 12. 1996.

5. Regresira se realna obrestna mera (r), vendar največ
do višine 10% letno. Obračun obresti se izvede na konformni
način od zneska – osnove za obračun, določenega za posa-
mezni proizvod iz tretjega stolpca tabele iz 4. točke tega
člena.

6. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
7. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevke se vlaga na predpisanem obrazcu.
Vlagatelj mora k zahtevku priložiti seznam upravičen-

cev z obračunom obresti.
8. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 601,592.000

SIT.

22. člen

1454 Sadne sadike – regres pri nakupu kakovostnih sadik
novih sort

1. Namen ukrepa:
– spodbujanje obnove nasadov s kakovostnim sadilnim

materialom.
2. Pogoji za pridobivanje sredstev:
Do regresa so upravičeni pridelovalci, ki imajo skupaj z

že obstoječimi površinami sadovnjakov najmanj 0,6 ha sa-
dovnjaka pri jablanah, hruškah in breskvah; 0,1 ha pri jago-
dah; pri drugem sadju pa najmanj 0,2 ha. O obnovi mora dati
pozitivno mnenje krajevno pristojen kmetijski svetovalec ali
kmetijski svetovalec – specialist za sadjarstvo.

Regresira se nakup sadnih sadik jablan, hrušk, breskev,
jagod, orehov, lešnikov, oljk, češenj, marelic, sliv, kakijev in
kostanjev; drugih sadnih vrst pa le na podlagi posebnega
naloga ministrstva.

Regresiranje sadik poteka praviloma v zneskih na kos.
Če zahtevek presega predviden delež regresa na kos, se obra-
čuna regres v deležu od vrednosti računa za sadilni material.

3. Višina regresa:
Sadna vrsta SIT/kos oz. v% od višine računa

jablana 85 20
hruška 105 20
breskev 105 20
jagoda 7 20
oreh 450 15
leska 105 15
oljka 450 35
češnja 200 30
marelica 120 20
sliva 120 20
kaki 120 20
kostanj 300 15

4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu sadik;
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o na-

meravani obnovi.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 47,960.000

SIT.

23. člen

1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilski indu-
striji

1. Namen ukrepa:
A. Regresiranje obrestnih mer za novonajete investicij-

ske kredite v živinorejski in rastlinski proizvodnji ter v pre-
delavi.

Okvirna vrednost regresa za ta namen je 179,812.000
SIT.

B. Regresiranje obrestne mere za investicijske kredite v
živinorejski in rastlinski proizvodnji ter v predelavi:

Okvirna vrednost:
B.1. na podlagi sklenjenih dolgoročnih pogodb iz leta

1994 in 1995, ki se nanašajo na obveznosti iz leta 1996.
Okvirna vrednost regresa za ta namen je 81,200.000

SIT.
B.2. ki jih je komisija že obravnavala v skladu z uredbo

o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju 1995 (Uradni
list RS, št. 41/95, 45/95, 52/95, 55/95 in 68/95) in javnim
razpisom za dodelitev sredstev za regresiranje obrestne mere
za najete investicijske kredite v živinorejski in rastlinski
proizvodnji ter predelavi (Uradni list RS, št. 42/95 in 47/95)
in ki se nanašajo na obveznosti iz leta 1995 in 1996.

Okvirna vrednost regresa za ta namen je 180,000.000
SIT.

C. Podpora namenskih investicij v živinoreji in drugih
ukrepov, ki pomenijo strukturno spremembo ali usmeritev v
ustrezni način proizvodnje za znanega porabnika. Sofinanci-
ranje investicij za rejo plemenskih svinj in mladic na kmeti-
jah, ki jim je dodeljen status rejskega središča (boksi in
izpusti), in rejo plemenskih merjascev na osemenjevalnih
centrih, ki imajo tudi plemenske bike, ter za vzrejališče
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plemenskih bikov za program genske banke krškopoljskega
prašiča, štajerske kokoši, bovške ovce, istrske pramenke in
jezerskosolčavske ovce ter za vzrejališče plemenskih bikov.

Okvirna vrednost regresa za ta namen je 85,580.000
SIT.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– pod A se pogoji za pridobitev sredstev določijo s

posebnim razpisom;
– pod B po pogojih ob razpisu;
– pod C se sredstva dodelijo osemenjevalnim centrom,

vzrejnim središčem, Republiški govedorejski službi, območ-
nim kmetijskim zavodom ter rejcem na podlagi posebnega
programa in pogodbe, sklenjene med ministrstvom in upra-
vičencem.

3. Višina podpore:
a) Za novogradnje za plemenske svinje v rejskih sredi-

ščih 84.000 SIT na stojišče in za plemenske mladice 42.000
SIT na stojišče.

Predvidena vrednost sredstev za ta namen je 30,000.000
SIT.

b) Za opremo objektov osemenjevalnega centra za mer-
jasce v Osemenjevalnem centru na Ptuju in v Murski Soboti
300.000 SIT na stojišče.

Skupno je predvideno 30 stojišč v skupni višini sred-
stev 9,000.000 SIT.

c) Oprema za doziranje semena v Osemenjevalnem cen-
tru Ptuj – Murska Sobota, ter oprema Govedorejske službe
Slovenije. Predvidena vrednost sredstev za ta namen je
14,000.000 SIT.

č) Sofinanciranje novogradnje ali rekonstrukcije objek-
tov za drobnico, vključeno v program genske banke v živi-
noreji, za novogradnjo objektov za mlečno rejo 45.000 SIT
in mesno rejo 30.000 SIT na stojišče.

Predvidena vrednost sredstev za ta namen je 20,000.000
SIT.

d) Rekonstrukcija vzrejališča za plemenske bike v Novi
Gorici:

Vrednost 148.000 SIT na stojišče, skupaj 85 stojišč.
Predvidena vrednost sredstev za ta namen je 12,580.000
SIT.

Za rekonstrukcije objektov iz podtočk a) in č) te točke
se zagotavlja podpora v polovični vrednosti podpore za no-
vogradnjo.

4. Skupna vrednost sredstev za vse namene iz tega
člena (A, B in C) za leto 1996 je 526,592.000 SIT.

24. člen
1471 Sadike hmelja – regres

1. Namen ukrepa:
– obnova proizvodnih nasadov hmelja z brezvirusnimi

sadikami stopnje elita in saditev matičnih nasadov s sadika-
mi stopnje super elita.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva pridobi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo

Žalec, ki sadike proda pridelovalcem.
3. Višina regresa:

Vrsta materiala SIT/kos

elita 80,0
superelita 160,0

Rok za vložitev zahtevka:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec
– zadnji rok za vložitev zahtevkov je 15. oktober 1996.

5. Način vlaganja zahtevka:
– zahtevek vloži Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo

na predpisanem obrazcu;
– zahtevku je treba priložiti kopije izdajnic prodanih

sadik.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 34,320.000

SIT.

25. člen

1486 Izravnava stroškov pridelave – podpora

1. Namen ukrepa:
– pospeševanje kmetijske proizvodnje na območjih z

omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo ter na strmih
kmetijah in planinah;

– ohranjanje poseljenosti in kmetijske proizvodnje na
teh območjih;

– ponovno uvajanje in smotrnejše izkoriščanje planin-
ske paše in skupnih pašnikov;

– pospeševanje rajonizacije kmetijske proizvodnje in
– povečanje ekonomske privlačnosti kmetijske proiz-

vodnje na teh območjih.
2. Podpora se daje:
2.1. živalim za prirejo mleka
2.1.1. Namen podpore:
– sredstva so namenjena ohranitvi staleža krav, koz in

ovac za prirejo mleka in zagotavljanje minimalne ekonomič-
nosti prireje mleka v območjih z omejenimi naravnimi de-
javniki za kmetijstvo s težnjo izenačitve prihodka na teh
kmetijah s prihodkom kmetij enake velikosti v ravninskih
območjih, s tem pa tudi ohranitev poseljenosti in prepreče-
vanje zaraščanja.

2.1.2. Skupni pogoji za pridobitev sredstev:
– izjava rejca upravičenca, da bo vsaj enkrat letno ob-

delal vse površine, ki jih ima v lasti ali zakupu kot dober
gospodar.

– vse živali morajo biti vpisane v enotnem registru
območnega selekcijskega zavoda;

– obremenitev kmetijskih površin ne sme presegati 3
GVŽ /ha, upoštevajoč celoten stalež živali na kmetiji, oziro-
ma se sme podpora uveljavljati le do te obremenitve;

– zahtevek se lahko vloži šele, ko rejec dokaže z doku-
mentacijo (podatki iz A ali Z kontrole ali dokument o števil-
čenju živali), da ima naveden stalež živali že vsaj 3 mesece v
reji na težjih pridelovalnih območjih;

– izjavo rejca, da bo imel število živali, za katere vlaga
zahtevek najmanj še 9 mesecev po prejemu sredstev, če pride
do pogina ali odprodaje živali prej in se ne zamenja te živali
z drugo najpozneje v 30 dneh po zmanjšanju staleža, je rejec
dolžan prijaviti spremembo staleža na predpisanem obrazcu
in vrniti že dodeljena sredstva;

– podpora pripada rejcem neodvisno od načina prodaje
mleka tudi če je predelava na domu ali prodaja mleka na
domu;

– upravičenec, ki je že pridobil sredstva iz postavke
6333 Pospeševanje pitanja govedi – reja krav dojilj in klav-
nih prvesnic ter ovac in koz za prirejo mesa, ni upravičen do
podpore;

– za vsako kmetijo se uveljavlja podpora iz tega naslo-
va samo enkrat letno.

2.1.3. Vrste živali:
2.1.3.1. govedo:
Pogoji za pridobitev sredstev:
– stalež krav, za katerega se vlaga zahtevek, se ne sme

zmanjšati najmanj 9 mesecev po prejemu sredstev;
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– vsaka krava mora biti oštevilčena pod pogoji, ki velja-
jo za A ali Z kontrolo.

2.1.3.2. ovce, koze:
– minimalni stalež preko celega leta mora biti 10 živali

mlečne ali kombinirane pasme;
– vse živali morajo biti označene – oštevilčene v skladu

s predpisi.
2.1.5. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec,
– zadnji rok za vložitev zahtevkov je 15. oktober 1996.
3.1.4. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
2.2. živalim za prirejo mesa
2.2.1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva se lahko uveljavljajo le za tiste živali (klav-

ne, pitovne in plemenske), ki so bile prirejene na območjih z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo, kar je razvid-
no iz dokumentacije o nakupu in prodaji živine ali iz doku-
mentacije o prejemu živine, če gre za kooperacijski odnos;

– upravičenec iz območij z omejenimi naravnimi dejav-
niki za kmetijstvo, morajo imeti živali, za katere uveljavljajo
podporo, v reji najmanj 6 mesecev pred oddajo ali prodajo,
živali iz uvoza pa najmanj 12 mesecev;

– živali morajo biti vključene v republiški selekcijski
program oziroma njih reja ne sme biti v nasprotju z zakonom
o ukrepih v živinoreji;

– živali morajo biti označene v skladu s predpisi;
– za živali, ki so bile zaklane, mora biti priložen doku-

ment kontrolne organizacije o teži in razvrstitvi klavnih tru-
pov v kakovostne razrede v skladu s pravilnikom o ocenje-
vanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni
liniji (Uradni list RS, št. 28/94);

– premija velja za živali domačega porekla in uvožene
živali;

– pri uvoženih živalih morajo biti le te na teh območjih
v reji najmanj 12 mesecev.

2.2.2. Vrste živali:
2.2.2.1. govedo
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pri pitancih mora biti živa teža ob prodaji najmanj

250 kg, pri telicah in volih 220 kg, izjema je pitanje telet na
višjo težo (200 kg), kjer mora biti program prijavljen pri
območni selekcijski službi;

– plemenske telice, ki gredo v nadaljnjo rejo, ali so v
reji na podlagi pogodbenih odnosov, morajo biti v reji na
območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo
najmanj 6 mesecev;

– v primeru porabe za turizem na kmetijah ali za proda-
jo na domu, morajo biti priloženi dokumenti, iz katerih je
razvidno, da so bile živali zaklane v registrirani klavnici v
smislu usluge klanja, ter zapisnik pooblaščene kontrolne
organizacije z linije klanja o razvrstitvi v kakovostni razred z
navedbo teže trupov, ob tem se upošteva za preračun na živo
maso 54% klavnost.

2.2.2.2. konji
Pogoji za pridobitev sredstev:
– živali hladnokrvnih pasem in haflinške pasme:
a) ki se pitajo za meso,
b) ki niso starejše od enega leta,
c) ki so ob prodaji težke najmanj:
– pri haflinški pasmi 200 kg žive teže;
– pri hladnokrvni pasmah 300 kg žive teže;
– v primeru za turizem na kmetijah ali prodaje na domu

veljajo smiselno isti pogoji kot za govedo (zakol v klavnici,
zapisnik kontrolne organizacije).

2.2.2.3. drobnica
Pogoji za pridobitev podpore:
– živali tistih pasem:
a) ki so določene s slovenskim rejskim in selekcijskim

programom,
b) ki niso starejše od enega leta;
c) ki ob prodaji tehtajo najmanj 15 kg žive teže;
– v primeru porabe za turizem na kmetiji ali prodajo na

domu veljajo smiselno isti pogoji kot za goveje meso (zakol
v klavnici, zapisnik kontrolne organizacije);

2.2.3. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
2.2.4. Načini vlaganja zahtevkov:
– na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o izvoru države izvoznice, seznam živali,

potrdilo, da je bila karantena po uvozu negativna in redno
ukinjena;

– izjavo upravičenca za živali slovenskega porekla, ro-
jene v Sloveniji, da je imel prodano žival v reji najmanj 6
mesecev, z navedba starosti živali ob oddaji;

– kopijo računa za odkupljene živali ali obračuna ko-
operacijskega pitanja ali obračuna pogodbene reje plemen-
skih telic, ali obračuna usluge klanja, če gre za porabo na
registriranem turizmu na kmetijah;

– potrdilo o nadaljnji uporabi, s strani kupca, izjava za
porabo za turizem na kmetijah;

– kopijo računa za nakup živali, če tega ni, pa zdravst-
venega spričevala za te živali, če gre za storitveno pitanje,
pogodbeno rejo, ali za živali v lasti rejca in niso bile rojene
na isti lokaciji – kmetiji;

– potrdilo območne selekcijske službe, da upravičenec
redi živali v skladu s selekcijskim programom.

Višina podpore za namene iz točke: 2.1. in 2.2.:
Območje SIT/žival SIT/kg prirasta

za prirejo ž.t.
mleka klavne ali ple-

menske živine
krava ovca, govedo konj drob-

koza nica

– gričevnato-hribovsko
in druga območja z
omejenimi naravnimi
dejavniki za kmetijstvo 8.000 1.300 15 30 30

– gorsko višinsko, strme
kmetije in kraško
območje 12.000 1.800 20 45 45

Podpora iz prejšnjega odstavka se za živali za prirejo
mleka poveča v naslednjih primerih:

– če je obremenitev kmetijskih površin v lasti ali naje-
mu manjša od 1,5 GVŽ/ha, upoštevajoč celoten stalež vseh
živali na kmetiji, se podpora poveča za 10% od osnovne
podpore za krave, koze in ovce;

– če je paša na skupnih ali individualnih pašnikih 80
dni v letu, se osnovna vrednost podpore poveča za 5%;

– v primeru uveljavitve podpore za planinsko pašo, ni
mogoče uveljavljati še podporo v višini 5%;

– če so izpolnjeni pogoji iz prve in druge alinee točke
3.2.4, se lahko povečanje iz prve in druge alinee združi.

2.3. Živali na planinski paši
2.3.1. Pogoji za pridobitev podpore:
– upošteva se paša pitovnih in plemenskih živali na

planinskih pašnikih;
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– začetek in konec paše morata biti zapisniško doku-
mentirana in potrjena s strani kmetijske svetovalne službe in
gospodarja planine;

– višina sredstev je določena na posamezno žival, ki se
je pasla na planini najmanj 80 dni;

– ukrep se izključuje ob uveljavitvi 5% dodatka za pašo
pri mlečnih kravah iz točke 2.1.3.1. tega člena;

– za planinski pašnik se šteje pašnik, ki ima status
planine in je naveden v seznamu, ki ga določi ministrstvo;

– za vsako planino mora biti izdelan zapisnik o datumu
prigona živali na pašo (planino) in datumu odgona, popis
staleža z navedbo evidenčnih številk za posamezne živali, ter
datumu odgona s paše;

– vse živali, za katere se uveljavlja podpora, morajo biti
oštevilčene v skladu s predpisi; za eno žival se lahko uve-
ljavlja le enkratna premija, ne glede na to, da se pase na več
planinah, v tem primeru se uveljavlja premija le za pašo na
eni planini in se premija za posamezno žival uveljavlja le
enkrat v enem letu;

– sredstva za posamezno planino se izplačajo le do
največje dovoljene zgornje obremenitve pašnih površin, in
sicer: 2,5 GVŽ/ha planinskega pašnika, upoštevajoč vse ži-
vali na paši.

2.3.2. Višina podpore znaša:
Kategorija živali Višina podpore

(SIT/žival)

molzna krava, kobila z žrebetom 8.000
presuš.krava, MPG*,telica 5.500
konj in kobila brez žrebeta 5.500
mlečna drobnica 1.500
mesna drobnica 1.000

*MPG – mlado pitano govedo

2.3.3. Skupna vrednost sredstev za namene po tem čle-
nu 1.787,695.000 SIT.

26. člen

1859 Ulov plave ribe

1. Namen ukrepa:
– plačilo odškodnine za ulov plave ribe v hrvaškem

morju v skladu z meddržavno pogodbo med Republiko Slo-
venijo in Republiko Hrvaško o morskem ribolovu;

– nadomestilo za delež ulova plave ribe, ki se predela v
ribje konzerve.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložene posebne carinske deklaracije uvoza rib iz

Republike Hrvaške;
– predložene fakture odkupljenih rib za predelavo iz

ulova v Republiki Sloveniji in v odprtih vodah Jadranskega
morja.

3. Višina podpore:
– 20% vrednosti ulovljenih rib v hrvaškem morju;
– do 20% cene odkupljene ribe za predelavo v ribje

konzerve.
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
5. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 22,792.000

SIT.

27. člen

2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg

1. Namen ukrepa:
– nadomestilo uvoznih obremenitev v proizvodnji upo-

rabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega
blaga.

2. Izravnava stroškov se prizna v višini povprečne viši-
ne uvoznih obremenitev pri pripravi blaga za izvoz in se
izplačuje na podlagi dokazil o izvršenem izvozu ter višini
kot je določeno s seznamom, ki je kot priloga 2 sestavni del
te uredbe.

3. Rok za vložitev:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
4. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
5. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 1,488.831

SIT.

28. člen
4970 Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih pre-

delih

1. Namen ukrepa:
Pomoč pri zbiranju mleka na območjih z omejenimi

naravnimi dejavniki za kmetijstvo (gorska, hribovska, kra-
ška območja in druga območja s težjimi proizvodnimi mož-
nostmi za kmetijstvo), zaradi večjih stroškov pri zbiranju
mleka.

2. Upravičenci:
Rejci oziroma kmetijske zadruge na teh območjih ter

mlekarne.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokument o odkupu mleka,
– vloga za pridobitev sredstev na predpisanem obrazcu,
– mlečne proge, za katere se lahko uveljavlja regres,

določi ministrstvo ter jih razvrsti v tri težavnostne skupine.
4. Višino podpore določi ministrstvo na podlagi pred-

hodno pridobljenih podatkov o odkupu.
Višina podpore se določi na podlagi razvrstitve prog v

posamezne težavnostne skupine. Podpora za posamezne te-
žavnostne skupine v deležu od povprečnih stroškov odkupa
znaša:

– prva težavnostna skupina 20%,
– druga težavnostna skupina 15%,
– tretja težavnostna skupina 10%.
5. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 15. septembra 1996.
6. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
7. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 24,022.000

SIT.

29. člen
6333 Pospeševanje pitanja govedi, konj in drobnice

1. Namen:
Povečana prireja mesa govedi, konj in drobnice, pre-

usmeritev iz mlečne reje v prirejo mesa in s tem predvsem
razbremenitev trga z mlekom ter posredna ohranitev travna-
tih površin v funkciji proizvodnje.

2. Pogoji z a pridobitev sredstev so:
– v letu 1996 se lahko zahtevek vloži za isto žival šele

po preteku 9 mesecev od vložitve zahtevka v letu 1995;
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– vodenje hlevske knjige, vpis v register pri območni
selekcijski službi (posebni seznam vseh živali v hlevu, da-
tum pripusta in podatki o plemenjaku, datum telitve, jag-
nitve, jaritve, žrebitve);

– vse živali, za katere se uveljavlja premija, morajo biti
označene v skladu s predpisi; najmanj 6 mesecev pred uve-
ljavitvijo premije mora imeti rejec stalež živali, za katerega
uveljavlja premijo; stalež se ne sme spremeniti za tiste živali,
za katere je bila uveljavljena premija najmanj še 9 mesecev
po prejemu sredstev;

– pri vsaki naslednji vlogi razen pri prvem uveljavlja-
nju sredstev za dojilje in kobile, mora biti priloženo poročilo
o uporabi teleta ali žrebeta iz prejšnje sezone.

3. Vrste živali
3.1. govedo
Število živali:
3.1.1. Krave dojilje:
3.1.1.1. Število živali: 20.000
3.1.1.2. Višina podpore za posamezno kravo dojiljo:

Območje Št. živali Višina podpore
v SIT/žival/leto

– nižinsko 6.000 15.000
– gričevnato hribovito in druga

območja z z omejenimi
naravnimi dejavniki za kmetijstvo 8.000 18.000

– gorsko višinsko, strme kmetije
in kraško 6.000 20.000

3.1.1.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– obvezni pripust ali osemenitev vsako leto;
– minimalni stalež vsaj 3 krave dojilje,
– registrirana reja pri območni selekcijski službi;
– kmetija ne oddaja mleka v prodajo na domu ali v

mlekarno oziroma ni predelave mleka na domu.
3.1.2. teleta
3.1.2.1. Število živali in višina podpore:
Pitanje telet na višjo težo (teleta mlečnih pasem ali

teličke kombiniranih pasem, ki niso primerne za nadaljnjo
rejo) 1.000 telet x 10.000 SIT/žival/leto 10,000.000 SIT

3.1.2.2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– registrirana reja na območni selekcijski službi;
– prijava teleta najkasneje 30 dni po rojstvu teleta na

območni selekcijski službi;
– zakol teleta pri minimalni živi teži 220 kg.
3.1.3. klavne prvesnice
3.1.3.1. Reja klavnih prvesnic kombiniranih pasem ali

križank z mesno pasmo
800 živali x 20.000 SIT/žival/leto 16,000.000 SIT
3.1.3.2. Pogoji:
– zakol prvesnice mora biti izvršen najkasneje 120 dni

po telitvi;
– dokazilo o zakolu v klavnici, ocena razvrstitve s stra-

ni kontrolne organizacije.
3.1.4. Pohorje Beef
Premiranje reje pohorje Beef ob prodaji klavne živali,

težje od 300 kg:
30 pitovnih živali x 15.000 SIT/žival/leto 450.000 SIT.
3.1.5. Regres za nakup plemenskih telic mesnih pasem

iz uvoza
3.1.5.1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regres pripada za živali, ki so v mesni kontroli, pasme

Charolais in Limousine;
– podpisana pogodba z Republiško govedorejsko služ-

bo o mesni reji govedi.
3.1.5.2. Višina podpore:
– 120.000 SIT na posamezno uvoženo plemensko teli-

co, predvideno je regresiranje 70 telic.

3.2. drobnica
3.2.1. Premija za ovce in koze dojilje, prireja ovčjega in

kozjega mesa z mesnimi pasmami ovac in koz ali ustrezne
križanke, kjer se živali ne molzejo. Obvezen je vsakoletni
pripust in vzdrževanje osnovnega staleža vsaj še 12 mesecev
po prejemu premije.

3.2.2. Višina podpore:
Območje Št. živali Višina podpore

v SIT/žival/leto

– nižinsko 2.000 1.000
– gričevnato-hribovito in druga

območja z omejenimi
naravnimi dejavniki
za kmetijstvo 5.000 1.500

– gorsko višinsko, strme
kmetije in kraško 13.000 2.000

3.2.3. Skupna vrednost sredstev za ta namen je
26,000.000 SIT.

3.3. konjereja
3.3.1. Namen ukrepa:
– Regres je namenjen ohranitvi osnovnega staleža hlad-

nokrvnih in haflinških kobil.
3.3.2. Višina podpore:

Območje Št. živali Višina podpore

– gričevnato-hribovito in
druga območja z omejenimi
dejavniki za kmetijstvo 1.500 6.000

– gorsko višinsko, strme
kmetije in kraško 1.000 8.000

3.3.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– živali morajo biti ustrezno označene oziroma morajo

imeti identifikacijski dokument Selekcijske službe v konjereji;
– so vsako leto pripuščene pod licenciranega žrebca.
3.3.4. Skupna vrednost sredstev za ta namen je

17,000.000 SIT.
3.4. Progeni test bikov in premiranje plemenskih bikov

v testih na prirast mesa, direktni testi za potrebe vzrejališč,
osemenjevalnih centrov, prirodnega pripusta

3.4.1. Namen:
Zagotavljanje kakovostnega napredka pri prireji gove-

jega mesa kombiniranih in mesnih pasem skozi direktni test
na plemenskih živalih v vzrejališčih in na kmetijah po pro-
gramu ter zagotavljanje genetskega napredka za rastnost in
klavne lastnosti skozi progeni test za meso na progenotest-
nih postajah.

3.4.2. Višina:
Namen Št. Višina/ Skupaj (SIT)

živali žival

1. vhlevitev bikov v vzrejališče 245 66.400 16,268.000
2. osemenjevalni center 46 346.300 15,929.800
3. pripust 90 205.000 18,450.000
4. izločitve iz testa 109 60.000 6,540.000
5. test bikov, prevozi, odbira 462 26.400 12,196.800
6. progeni test bikov Rogoza 175 42.160 7,378.000
7. progeni test bikov Logatec 155 68.960 10,688.800

Skupaj 87,451.400

3.4.3. Upravičenci do sredstev po točki 3.4.2.:
pod 1: rejci bikovskih mater preko območne govedorej-

ske službe na podlagi dokazila o oddaji bikca v zrejališče,
pod 2, 3 in 4: zrejališči Murska Sobota in Nova Gorica,

obrat Logatec ter rejci, če imajo z območno govedorejsko
službo sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji bikov, na
podlagi zapisnika Republiške komisije za odbiro bikov in na



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 561Št. 7 – 7. II. 1996

podlagi dokazil o oddaji bikov v osemenjevalna središča v
pripuste oziroma v zakol,

pod 5: selekcijske službe območnih zavodov na podlagi
izjave Republiške govedorejske službe in dokazil o vhlevitvi
bikov v progenotestno postajo,

pod 6: progenotestna postaja Rogoza, na podlagi izjave
Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v
zakol ob zaključenem progenem testu,

pod 7: progenotestna postaja Logatec, na podlagi izjave
Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v
zakolu ob zaključenem progenem testu.

3.4.4. Za ta namen je predvideno skupno 614,768.000
SIT.

30. člen

6550 Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov

1. Namen ukrepa:
Podpora ustanavljanja in delovanja strojnih krožkov,

kot oblike racionalnejše uporabe kmetijske mehanizacije na
kmetijah, Zveze strojnih krožkov in strokovnih prireditev.

2. Upravičenci do sredstev:
a) podpora ustanavljanju strojnih krožkov:
– sofinancirajo se stroški ustanovitve strojnega krožka

v enkratnem znesku za:
– krožke z najmanj 30 člani v višini 100.000 SIT/kro-

žek,
– krožke z najmanj 50 člani v višini 200.000 SIT/kro-

žek;
b) podpora delovanja strojnih krožkov:
– podpira se delovanje strojnih krožkov, ki imajo več

kot 50 članov;

– minimalna aktivnost opravljenih storitev je 1 strojna
ura/1 ha kmetijskih površin, ki jih imajo v lasti oziroma v
obdelavi člani strojnih krožkov;

– financira se 50% stroškov strojnih krožkov s tem, da
maksimalna podpora ne more preseči 500.000 SIT na strojni
krožek;

c) podpora Zvezi strojnih krožkov:
– podpora se daje na podlagi programa, ki ga potrdi

ministrstvo;
d) podpora strokovnim prireditvam se daje na podlagi

programa, ki ga potrdi ministrstvo.
3. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 30. novembra 1996.
4. Način vlaganja zahtevkov za točko 2.a in 2.b:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– račun o plačilu materialnih stroškov, plač vodij stroj-

nih krožkov, opreme, zavarovanja in drugih stroškov;
– izpisek iz evidence strojnega krožka o opravljenih

storitvah.
5. Skupna vrednost sredstev za ta namen v letu 1996 je

11,440.000 SIT.

31. člen
Ta uredba začne veljati naslednji po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 402-03/95-3/3-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga: SEZNAM PROIZVODOV IN VIŠINA IZRAVNAVE STROŠKOV PRI P PRIPRAVI BLAGA
ZA ZUNANJI TRG

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja v %

1 2 3

0101 Konji, osli, mezge in mule, žive živali
– Konji:

0101 11 000 – – čistih pasem, plemenski *
0101 19 – – drugi:
0101 19 100 – – – klavni 9,5

0102 Govedo, žive živali
0102 10 – Čistih pasem, plemenske:
0102 10 100 – – telice (samice goveda, ki še niso telile) *

* Višina podpore znaša 46.000 SIT/glavo.

0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
0201 20 – Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20 – – ”kompenzirane četrti”: 6,50
0201 20 30 – – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti: 3,30
0201 20 50 – – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti: 6,50
0201 20 90 – – drugo: 6,50
0201 30 00 – Brez kosti: 6,50

0205 00 Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Konjsko:

0205 00 110 – – sveže ali ohlajeno 9,50
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0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa
ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni 3,30

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni; užitna
moka in zdrob iz mesa ali iz drugih klavničnih izdelkov
– Meso, prašičje:

0210 11 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – nasoljeni ali v slanici:

0210 11 110 – – – – – šunke in njihovi kosi 10
0210 11 190 – – – – – plečeta in njihovi kosi 10

– – – – posušena ali prekajena:
0210 11 310 – – – – – šunke in njihovi kosi 10
0210 11 390 – – – – – plečeta in njihovi kosi 10
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi: 8,50
0210 19 – – drugo:

– – – domačih prašičev: 10
0210 20 – Meso, goveje: 10

0401 Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodanega sladkorja ali drugih sladil
0401 10 – Z največ 1 ut.% maščobe:
0401 10 100 – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov *
0401 10 900 – – drugo **
0401 20 – Z več kot 1 ut.% do vključno 6 ut.% maščobe:

– – do vključno 3 ut. %:
0401 20 110 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov *
0401 20 190 – – – drugo **

– – nad 3 ut. %:
0401 20 910 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov *
0401 20 990 – – – drugo **
0401 30 – Z več kot 6 ut.% maščobe:

– – do vključno 21 ut.%:
0401 30 110 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov *
0401 30 190 – – – drugo **

– – nad 21 ut.% pa do vključno 45 ut.%:
0401 30 310 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov *
0401 30 390 – – – drugo **

– – nad 45 ut.%:
0401 30 910 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov *
0401 30 990 – – – drugo **

* Višina podpore znaša 7 SIT/l izvoženega mleka
** Višina podpore znaša 5 SIT/l izvoženega mleka

0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil *

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko
in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali
z dodanim sadjem, lešniki ali kakavom *

0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil; izdelek iz naravnih
mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in
ne zajeti na drugem mestu *

0405 Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi *

0406 sir in skuta *

* Višina podpore znaša 7 SIT/l izvoženega mleka, preračunano po normativih, ki jih določi ministrstvo.

0409 00 000 Med naravni 10

0701 Krompir svež ali ohlajen
0701 90 – Drug:
0701 90 900 – – Drugo: *

* Višina podpore znaša 3 SIT/kg v obdobju od 1. 1. - 31. 3. 1996.
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0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže

0808 10 – Jabolka:
– – drugo:
– – – od 1. januarja do 31. marca:

0808 10 510 – – – – vrste zlati delišes *
0808 10 530 – – – – vrste granny smith *
0808 10 590 – – – – druga *

– – – od 1. aprila do 30. junija:
0808 10 610 – – – – vrste zlati delišes *
0808 10 630 – – – – vrste granny Smith *
0808 10 690 – – – – druga *

– – – od 1. avgusta do 31. decembra:
0808 10 920 – – – – vrste zlati delišes *
0808 10 940 – – – – vrste granny Smith *
0808 10 980 – – – – druga *
0808 20 – Hruške in kutine:

– – hruške:
– – – druge:

0808 20 310 – – – – od 1. januarja do 31. marca *
0808 20 370 – – – – od 1. do 30. aprila *
0808 20 410 – – – – od 1. maja do 30. junija *
0808 20 570 – – – – od 1. avgusta do 31. oktobra *
0808 20 670 – – – – od 1. novembra do 31. decembra *

* Višina podpore znaša 9 SIT/kg.

1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin 9,00

1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

1601 00 100 – Iz jeter 8,50
– Drugo:

1601 00 910 – – klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane 10,00
1601 00 990 – – drugo 8,50

1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovje ali kri
1602 10 000 – Homogenizirani proizvodi 8,50
1602 20 – Iz jeter katere koli živali:

– Iz perutnine iz tar. št. 0105:
1602 31 – – puranov: 5
1602 32 – – kokoši vrste Gallus domesticus: 5
1602 39 – – drugo: 5

– Prašičev:
1602 41 – – šunka (stegno) in njeni kosi:
1602 41 100 – – – domačih prašičev 10
1602 42 – – plečeta in njihovi kosi:
1602 42 100 – – – domačih prašičev 10
1602 49 – – drugo, vključno mešanice:

– – – domačih prašičev: 10
1602 50 – Goved: 10
1602 90 – Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerihkoli živali:

1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:

1604 13 – – sardine, velike sardele in papaline: *

* Višina podpore znaša 7 SIT/konzervo
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1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z
dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40 ut.%, preračunano na popolnoma odmaščeno
osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404
brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot 5 ut.%,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1901 10 000 – Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno *
1901 90 – Drugo: *
* Višina podpore znaša 5 SIT/l izvoženega mleka, preračunano po normativih, ki jih določi ministrstvo

2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar.št. 2009
2204 10 – Peneča vina (penine):

– – z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol. %:
2204 10 190 – – – druga *

– Druga vina, grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z nastajanjem elkohola:
2204 21 – – v posodah do vključno 2 l:
2204 21 100 – – – vino, razen tistega iz tar.št. 2204 10, v steklenicah s pritrjenimi žičnimi košaricami,

vino, drugače polnjeno zaradi povišanega tlaka zaradi ogljikovega dioksida v raztopini,
od 1 do 3 barov, merjeno pri temperaturi 20 °C
– – – drugo:
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola največ 13 vol. %:
– – – – – kakovostna vina, ki se pridelujejo v vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:

2204 21 78 – – – – – – – drugje:
2204 21 781 – – – – – – – Maribor, Slov.gorice, Ljutomer, Ormož, Haloze, Radgona - Kapela, Prekmurje *
2204 21 782 – – – – – – – Šmarje, Virštajn, Bizelsko - Sremič, Dolenjska, Bela krajina *
2204 21 784 – – – – – – – Koper *
2204 29 – – drugo:
2204 29 100 – – – vino, razen tistega, ki spada pod tar. podšt. 2204 10, v steklenicah z žičnimi košaricami;

drugače polnjeno vino zaradi dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida v raztopini, med 1 in 3
bari, merjeno pri temperaturi 20 °C
– – – drugo:
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
– – – – – kakovostna vina, pridelana v vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:

2204 29 58 – – – – – – – drugje:

2204 29 581 – – – – – – – Maribor, Slov.gorice, Ljutomer - Ormož, Haloze, Radgona - Kapela, Prekmurje *
2204 29 582 – – – – – – – Šmarje, Virštajn, Bizelsko - Sremič, Dolenjska, Bela krajina *
2204 29 583 – – – – – – – Vipava, Brda, Kras *
2204 29 584 – – – – – – – Koper
* Podpora se daje le za stekleničeno vino, slovenskega geografskega porekla, ki v izvozu dosega ceno najmanj 182 SIT/l.
 Višina podpore znaša 39,70 SIT/l.

368.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev

1. člen
Cene proizvodov in storitev proizvodnje in distribucije

vode, odvajanja in prečiščevanja odplak in odvažanja in
odlaganja odpadkov (v nadaljnjem besedilu: storitve), ki so
bile oblikovane v skladu z uredbo o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 57/95) in so se
uporabljale na tržišču na dan 9. februarja 1996, se od 1.
aprila 1996 dalje lahko povečajo za največ 1,6 odstotka.

2. člen
V primeru, da cene oblikovane na podlagi 1. člena, ne

pokrivajo stroškov za odplačilo zapadlih anuitet kreditov
mednarodnim finančnim institucijam, ki se v skladu s po-
godbo odplačujejo iz cene storitev in za katere, na podlagi
predpisov, jamči Republika Slovenija, lahko zavezanec z
zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije, da ta odredi
višjo stopnjo povišanja cen. Zahtevku mora biti priložena
analiza cen in stroškov, pregled porabe sredstev kredita, kot
vsi podatki iz katerih je razvidno, da cena ne vsebuje deleža,
potrebnega za odplačilo anuitet.

Zahtevek se vloži na upravno enoto, na območju katere
se storitev opravlja. Upravna enota zahtevek, opremljen z
mnenjem posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.

Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem
obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga
določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da
zahtevek ni bil vložen.
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Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zah-
teva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za
rešitev zahtevka zavezanca.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravi
predlog Vladi Republike Slovenije za odreditev višje stopnje
povišanja cen na podlagi analize podatkov, mnenja upravne
enote, mnenja župana občine in soglasja Ministrstva za oko-
lje in prostor in Ministrstva za finance.

3. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene storitev v skladu s 1.

členom te uredbe, v času trajanja te uredbe ne smejo spremi-
njati dobavnih in drugih plačilnih pogojev.

4. člen
Za opravljanje storitve, ki jo zavezanec opravlja prvič,

se cena lahko oblikuje tako, da ne presega ravni cene, ki je že
uporabljena na tržišču za enako storitev in vrsto uporabnika,
opravljeno s podobno ali enako tehnologijo.

Najmanj osem dni pred uporabo cene komunalne stori-
tve iz prejšnjega odstavka, morajo zavezanci o tem obvestiti
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvo za
okolje in prostor. Obvestilo mora vsebovati:

– naziv in firmo zavezanca,
– območje na katerem se bo storitev izvajala,
– predvideno razčlenitev stroškov za opravljeno stori-

tev,
– opis tehnologije opravljanja storitve in predviden ob-

seg na enoto storitve,
– datum predvidenega pričetka opravljanja storitve,
– raven cene storitve z navedbo primerljive cene za

enako storitev, ki se na tržišču že uporablja ter navedbo
območja na katerem se ta storitev opravlja.

5. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene storitev v skladu s to

uredbo, morajo najkasneje pet dni po uveljavitvi cen o tem
obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.

Obvestilo mora vsebovati podatke o doseženih ravneh
cen posameznih vrst storitev po vrstah uporabnikov in dose-
ženih povprečnih cenah po posameznih vrstah storitev po in
pred izvršenim povišanjem.

6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati

uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Urad-
ni list RS, št. 57/95).

7. člen
Ta uredba začne veljati 10. februarja 1996.

Št. 380-05/93-14/8-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

U R E D B O
o dajanju soglasja k cenam plina iz omrežja in

daljinskega ogrevanja

1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo

soglasja k cenam proizvodnje, prenosa in distribucije plina
in proizvodnje in distribucije toplote.

Ta uredba določa tudi način in postopek za pridobitev
soglasja k cenam proizvodov in storitev, navedenih v prvem
odstavku.

2. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slo-

venije.
3. člen

Pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zave-
zanci), ki opravljajo storitve dejavnosti, navedene v 1. členu
te uredbe vložijo zahtevek za izdajo soglasja k cenam našte-
tih storitev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno
enoto, na območju katere opravljajo dejavnost. Upravna eno-
ta zahtevek s svojim mnenjem posreduje na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravi
predlog Vladi Republike Slovenije na podlagi analize podat-
kov, mnenja župana občine in soglasja Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti.

4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za ka-

tero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovne-
ga registra;

– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot
javne službe;

– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zaveza-
nec koncesionar;

– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov, ter
povprečno ceno, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in
odstotek povečanja teh cen v letih 1994 in 1995;

– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabni-
kov, ter povprečno ceno, za katere se vlaga zahtevek, z
datumom predvidene uveljavitve;

– pregled prihodkov in odhodkov ter njihova struktura
za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahtevek, v
letih 1994, 1995 in do datuma vložitve zahtevka;

– pogoji za dobavo in odjem plina ali ogrevne toplote v
času vložitve zahtevka.

5. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem

obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga
določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da
zahtevek ni bil vložen.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zah-
teva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za
rešitev zahtevka zavezanca.

6. člen
Ta uredba začne veljati 10. februarja 1996.

Št. 380-01/94-3/6-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

369.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
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370.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem po-
slovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95), 13.,
18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list
SRS, št. 17/78 in 29/86), 8., 9., 35. in 36. člena zakona o
semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73) in 26. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi režima

izvoza in uvoza določenega blaga

1. člen
V prilogi uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza

določenega blaga (Uradni list RS, št. 75/95) se:

– za tarifno številko 2903 41 000 doda besedilo, ki se
glasi:
‘2903 42 000 – – diklordifluorometan-(CFC-12) D3 D3’;

– za tarifno številko 2903 49 200 doda besedilo, ki se
glasi:
‘2903 49 900 – – – drugi D3 D3’;

– pri tarifnih številkah 2904 20 100 in 2904 20 909
številki ‘3’ poleg kratice ‘D’ črtata in nadomestita s številka-
ma ‘1’;

– pri tarifni številki 2914 11 000 režim uvoza ‘D3’ črta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 330-04/95-15/2-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

371.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 4/93) in v zvezi z izvajanjem zakona o
izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukre-
pe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja
Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov
(Uradni list RS, št. 53/92, 27/93, 76/94 in 72/95), je Vlada
Republike Slovenije na 182. seji dne 1. februarja 1996 spre-
jela

S K L E P
o načinu in pogojih za prijavo terjatev in obveznosti, ki
jih imajo nekatere pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji do upnikov in dolžnikov s sedežem v Zvezni

republiki Jugoslaviji

1. člen
Pravne osebe, ki jih določa ta sklep, morajo prijaviti

svoje terjatve in obveznosti do upnikov in dolžnikov s po-
dročja Zvezne republike Jugoslavije na način, pod pogoji in v
roku, ki so določeni s tem sklepom.

2. člen
Pravne osebe iz prejšnjega člena so pravne osebe s

sedežem v Republiki Sloveniji razen poslovnih bank.
Če prijavlja terjatev ali obveznost pravna oseba, katere

firma se razlikuje od firme, navedene v listini, ki izkazuje
terjatev ali obveznost, se ta pravna oseba izkaže z aktom o
pravnem nasledstvu z izpiskom iz sodnega registra ali s po-
godbo, s katero je prevzela od prvotnega upnika ali dolžnika
terjatev ali obveznost, ki jo prijavlja.

3. člen
Pravne osebe prijavljajo:
– terjatve in obveznosti iz poslovnih in odškodninskih

razmerij, pri čemer so mišljene vse vrste terjatev in obvezno-
sti: bilančne in izvenbilančne, sporne in nesporne, zapadle in
nezapadle. Terjatve ne smejo biti zastarane, razen, če je bilo
zastaranje pretrgano ali ni teklo, skladno z določili 371. do
393. člena zakona o obligacijskih razmerjih,

– terjatve in obveznosti iz družbeniških (kapitalskih) ali
vlagateljskih lastniških razmerij, pri čemer so mišljene vse
vrste terjatev in obveznosti, ki so nastale z vlaganjem sloven-
skih pravnih oseb v pravne osebe na območju Zvezne repub-
like Jugoslavije do 31. decembra 1991 ali pravnih oseb s
področja Zvezne republike Jugoslavije v slovenske pravne
osebe.

4. člen
Pravne osebe pošiljajo prijave na Gospodarsko zbornico

Slovenije, Slovenska cesta 41, Ljubljana Center za informa-
cijski sistem, skladno s tem sklepom.

Pravne osebe prijavljajo terjatve in obveznosti po vred-
nosti na dan 30. maja 1992 in na dan 31. decembra 1995 v
tolarjih brez stotinov.

5. člen
Gospodarska zbornica Slovenije lahko zahteva od prav-

nih oseb vse listine, ki izkazujejo prijavljene terjatve ali
obveznosti.

6. člen
Terjatve in obveznosti prijavljajo pravne osebe specifi-

cirano za vsakega posameznega dolžnika oziroma upnika iz
Zvezne republike Jugoslavije na obrazcih, ki so priloga št. 1,
2, 3 in 4 ter so sestavni del tega sklepa.

7. člen
Pravne osebe morajo poslati prijave po priloženih obraz-

cih do 1. marca 1996.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v  Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-09/93-1/8-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

372.

Na podlagi tretjega odstavka 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) in 1. člena aneksa h kolektivni
pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slove-
nije (Uradni list RS, št. 57/95) izdaja ministrica za delo,
družino in socialne zadeve

O D R E D B O
o določitvi socialnovarstvenih zavodov in delovnih mest,

na katerih se prizna dodatek po prvem odstavku 1.
člena aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost

zdravstva in socialnega varstva Slovenije

1. člen
Dodatek za stalno in neposredno delo z varovanci, ki se

obračunava na podlagi prve, druge in tretje alinee prvega
odstavka 1. člena aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije, pripada delavcem
v naslednjih javnih socialnovarstvenih zavodih:

1. Posebni socialnovarstveni zavodi:
– Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate,
– Dom Lukavci,
– Socialnovarstveni zavod Dutovlje,
– Dom Nine Pokorn Grmovje,
– Delovnovarstveni zavod Prizma, Ponikve.
2. Socialnovarstveni zavodi za usposabljanje:
– Zavod za varstvo in usposabljanje Dr. Marijana Boršt-

narja, Dornava,
– Center za usposabljanje in varstvo Dolfke Boštjančič,

Draga,
– Zavod za varstvo in delovno usposabljanje Črna na

Koroškem,
– Dom Matevža Langusa, Radovljica,
– Zavod za delovno usposabljanje Miha Pintar, Dobr-

na.
3. Varstvenodelovni centri:
– Center za varstvo in delo Golovec,
– Varstvenodelovni center “Tončke Hočevar”, Ljublja-

na,
– Center za usposabljanje “Elvira Vatovec” Strunjan -

enota Divača.
Dodatek iz četrte alinee prvega odstavka 1. člena anek-

sa pripada le delavcem, ki so zaposleni v naslednjih zavodih:
– Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec - Trate,
– Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Boršt-

narja Dornava,
– Center za usposabljanje in varstvo Dolfke Boštjančič

- Draga.
Dodatki iz prvega in drugega odstavka tega člena pripa-

dajo delavcem, ki so razporejeni na delovna mesta, določena
v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 551-005/95-37
Ljubljana, dne 29. januarja 1996.

Ministrica
za delo, družino in socialne

zadeve
Rina Klinar l. r.

PRILOGA

DELOVNA MESTA V ZAVODIH ZA USPOSABLJANJE
IN VARSTVENODELOVNIH CENTRIH

Naziv delovnega mesta Izhodiščni količnik

Strežnica 1,30
Negovalka 1,50
Delovni inštruktor IV 1,65
Varuhinja III 1,90
Gospodinja - negovalka 1,90
Delovni inštruktor III 2,00
Zdravstveni tehnik - nega 2,30
Zdravstveni tehnik - intenzivna nega 2,30
Zdravstveni tehnik - intenzivna specialna nega II 2,40
Zdravstveni tehnik - intenzivna specialna nega I 2,50
Varuhinja II 2,40
Varuhinja I (specializacija) 2,50
Delovni inštruktor II 2,40
Delovni inštruktor I 2,50
Učitelj praktičnega usposabljanja v zavodih 2,50
Individualni habilitatorji II 2,75
Individualni habilitatorji II (specialisti) 2,90
Skupinski habilitatorji II 2,90
Skupinski habilitatorji II (specialisti) 3,00
Višja medicinska sestra - nega 2,75
Višja medicinska sestra - intenzivna nega 2,75
Višja medicinska sestra - intenzivna specialna nega II 2,90
Višja medicinska sestra - intenzivna specialna nega I 3,00
Individualni habilitatorji I 3,25
Skupinski habilitatorji I 3,40
Strokovni delavec s specializac. ali magisterijem 4,00
Zdravnik specialist 4,40

DELOVNA MESTA V POSEBNIH SOCIALNO-
VARSTVENIH ZAVODIH ZA ODRASLE V SLOVENIJI

Naziv delovnega mesta Izhodiščni količnik

Bolniški strežnik 1,30
Bolničar 1,50
Delovni inštruktor II 2,00
Zdravstveni tehnik - nega 2,30
Zdravstveni tehnik - intenzivna nega 2,30
Zdravstveni tehnik - intenzivna specialna nega II 2,40
Zdravstveni tehnik - intenzivna specialna nega I 2,50
(v zavodu Hrastovec - Trate)
Delovni inštruktor I 2,50
Defektolog 2,75
Defektolog (specialist) 2,90
Diplomiran defektolog 3,25
Višja medicinska sestra - nega 2,75
Višja medicinska sestra - intenzivna nega 2,75
Višja medicinska sestra - intenzivna specialna nega I 2,90
Višja medicinska sestra - intenzivna specialna nega I 3,00
(v zavodu Hrastovec - Trate)
Fizioterapevt 2,75
Fizioterapevt (specialist) 2,90
Delovni terapevt 2,75
Delovni terapevt (specialist) 2,90
Socialni delavec * 2,75
Socialni delavec (specialist) * 2,90

Opomba:
* za čas, ko je vključen v skupinsko dinamiko v terapevtski skupini,

sicer se upošteva 78. člen kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije
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373.

Na podlagi prvega odstavka 14. člena v zvezi s šestim
odstavkom 49. člena, četrtim odstavkom 97. člena, 113.
členom in 114. členom zakona o zavarovalnicah (Uradni list
RS, št. 64/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o vrstah in obsegu statističnih podatkov za

zagotavljanje zavarovalnega nadzora po zakonu o
zavarovalnicah ter rokih za dostavljanje teh podatkov

1. člen
S to odredbo se določajo vrste in obseg statističnih

podatkov ter roki za dostavljanje teh podatkov, ki jih morajo
zavarovalnice ter zavarovalni in pozavarovalni pooli zbirati
in dostavljati uradu za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem
besedilu: urad) v zvezi z izvajanjem zakona o zavarovalni-
cah (Uradni list RS, št. 64/94, v nadaljnjem besedilu: zakon).

Podatke iz prvega odstavka tega člena morajo uradu v
predpisanih rokih dostavljati tudi:

– Slovenski zavarovalni biro za posle iz prvega odstav-
ka 97. člena zakona,

– Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slove-
nije za posle iz 114. člena zakona,

– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za posle
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in Zavod za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za posle pro-
stovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz
113. člena zakona.

2. člen
Pravne osebe iz 1. člena te odredbe morajo zbirati stati-

stične podatke o številu zavarovanj, obračunanih zavaroval-
nih premijah, številu škod in obračunanih odškodninah ozi-
roma zavarovalninah po zavarovalnih vrstah in skupinah in
jih enkrat letno dostavljati uradu na obrazcih St-1 do St-20,
ki so sestavni del te odredbe.

3. člen
Pravne osebe iz 1. člena te odredbe morajo zbirati tudi

statistične podatke o obračunanih zavarovalnih oziroma po-
zavarovalnih premijah, o obračunanih odškodninah ali zava-
rovalninah zavarovanja oziroma pozavarovanja, o cenilnih
stroških, o zavarovalnotehničnih rezervacijah po zavaroval-
nih skupinah ter podatke o prihodkih in odhodkih obveznih
zavarovanj po zavarovalnih vrstah in jih enkrat letno dostav-
ljati uradu na obrazcih St-21 do St-40, ki so sestavni del te
odredbe.

4. člen
Statistične podatke o obračunanih zavarovalnih oziro-

ma pozavarovalnih premijah in odškodninah ali zavarovalni-
nah zbirajo pravne osebe iz 1. člena te odredbe tudi za
obdobje januar–marec, januar–junij, januar–september in ja-

nuar–december ter jih sporočajo uradu na obrazcu St-41, ki
je sestavni del te odredbe.

5. člen
Zavarovalnica, ki se v skladu z drugim odstavkom 25.

člena zakona ukvarja z zavarovalnimi in pozavarovalnimi
posli, izpolni posebej za pozavarovalne posle obrazce St-37,
St-40 in St-41.

Obrazce St-37, St-40 in St-41 izpolni posebej za poza-
varovalne posle tudi Družba za zavarovanje in financiranje
izvoza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: družba).

6. člen
Statistični podatki o zavarovalnih premijah, ki jih zbi-

rajo in dostavljajo pravne osebe iz 1. člena te odredbe, ne
vsebujejo prometnega davka.

7. člen
Letne statistične podatke iz 2. in 3. člena te odredbe

dostavijo uradu pravne osebe iz 1. člena te odredbe za oprav-
ljanje zavarovalnih poslov najkasneje do 30. aprila tekočega
leta za preteklo leto, za opravljanje pozavarovalnih poslov pa
najkasneje do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.

Statistične podatke iz 4. člena te odredbe, dostavijo
pravne osebe iz 1. člena te odredbe uradu za obdobje januar–
marec do 30. aprila, za obdobje januar–junij do 31. julija, za
obdobje januar–september do 31. oktobra, za obdobje ja-
nuar–december pa do 28. februarja tekočega leta za preteklo
leto.

Zavarovalnica in družba iz 5. člena te odredbe dostavita
uradu obrazec St-37 in St-40 za pozavarovalne posle v roku
iz prvega odstavka tega člena, obrazec St-41 za pozavaroval-
ne posle pa v roku iz drugega odstavka tega člena.

8. člen
Ne glede na določbe 7. člena te odredbe dostavijo prav-

ne osebe iz 1. člena te odredbe uradu podatke na obrazcu St-
41 za leto 1995 za obdobje januar–marec, januar–junij, ja-
nuar–september in januar–december najkasneje deseti dan
po uveljavitvi te odredbe.

9. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o statističnih in drugih podatkih, ki jih mora zavarovalna
organizacija pošiljati Ministrstvu za finance (Uradni list RS,
št. 35/94).

10. člen
Ta odredba začne veljati 1. 3. 1996.

Št. 435-18/95
Ljubljana, dne 25. januarja 1996.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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OBČINE

PIRAN

374.

Na podlagi določb zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 14/95) in 19. in 103. člena
statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 8/95) je Občinski
svet občine Piran na seji dne 11. 1. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Piran za leto

1995

1. člen
2. člen odloka o proračunu občine Piran za leto 1995 se

spremeni, tako da glasi:
“Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1995

znašajo 1.513,813.290 SIT in se razporedijo v skladu z bi-
lanco prihodkov in odhodkov ter računom financiranja, ki je
sestavni del tega odloka.”

2. člen
Na koncu 3. člena odloka se doda naslednje besedilo:

“V okviru sredstev za plače se uporabnikom zagotavljajo
tudi sredstva za zamudne obresti od premalo izplačanih plač.”

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je in stopi v veljavo z dnem objave.
Določbe tega odloka se izvajajo z dnem sprejema na

občinskem svetu.

Št. 403-94/95
Piran, dne 11. januarja 1996.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.

Viste le disposizioni della Legge sul finanziamento dei
comuni (G.U. della R.S., n. 80/94), visto l’articolo 29 della
Legge sulle autonomie locali (G.U. della R.S. n. 72,793 e 14/
95) e gli articoli 19 e 103 dello Statuto del Comune di Pirano
(Foglio annunzi ufficiali, 8/95) il Consiglio comunale di
Pirano, alla seduta dell’ 11 gennaio 1996, ha approvato il

D E C R E T O
di modifica al decreto sul bilancio di previsione del

Comune di Pirano per l’anno 1995

Art. 1
L’art. 2 del Decreto sul bilancio di previsione del

Comune di Pirano per l’anno 1995 viene modificato e recita:
“Le entrate complessive del bilancio comunale di pre-

visione per l’anno 1995 ammontano a 1.513,813.290 SIT e
vengono ripartite in conformità del bilancio delle entrate e
delle spese e il conto finanziario, che è parte integrante del
presente decreto.”

Art. 2
Alla fine dell’art. 3 del decreto si aggiunge il seguente

testo: “Nell’ambito dei mezzi per gli stipendi, ai fruitori
vengono stanziati anche i mezzi per gli interessi di mora
conteggiati sugli stipendi pagati meno del dovuto.”

Art. 3
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta uffi-

ciale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il gior-
no stesso della sua pubblicazione.

Le disposizioni del presente decreto si attuano dal gior-
no dell’approvazione dello stesso al consiglio comunale.

Numero: 403-94/95
Pirano, 11 gennaio 1996

Il Presidente
del Consiglio comunale

di Pirano
dott. Milena Oblak-Juh

REBALANS PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA 1995
PRIHODKI

Zap. VRSTA PRIHODKOV Plan 1995 Rebalans 1995 Index
št.
1  2 3  4  4/3
I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO (A+B+C) 631,363,000.00 710,463,000.00 112.53

A. PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO MED REP. IN OBČINO 450,000,000.00 535,000,000.00 118.89
1. Dohodnina (30%) 450,000,000.00 535,000,000.00 118.89

B. PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI 103,500,000.00 116,000,000.00 112.08
2. Davek na dediščine in darila 3,500,000.00 2,000,000.00 57.14
3. Davek na dobitke od iger na srečo 3,000,000.00 2,000,000.00 66.67
4. Davek na promet nepremičnin 50,000,000.00 80,000,000.00 160.00
5. Upravne takse 15,000,000.00 3,000,000.00 20.00
6. Posebne takse za uporabo igralnih avtomatov 32,000,000.00 29,000,000.00 90.63

C. FINANČNA IZRAVNAVA 77,863,000.00 59,463,000.00 76.37
7.1. Prenesena iz leta 1994 43,463,000.00 43,463,000.00 100.00
7.2. Nakazana v letu 1995 34,400,000.00 16,000,000.00 46.51

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE (D+E+F) 698,712,290.00 647,312,290.00 92.64
D. DAVKI IN DRUGE DAJATVE 270,400,000.00 215,000,000.00 79.51

8. Davek od premoženja 3,000,000.00 2,000,000.00 66.67
9. Krajevna turistična taksa 100,000,000.00 80,000,000.00 80.00
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1  2 3  4  4/3
10. Komunalne takse (občinski odlok) 62,000,000.00 16,000,000.00 25.81
11. Odškodnina za degrad. in uzurp.prostora 3,000,000.00 2,000,000.00 66.67
12. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 82,000,000.00 82,000,000.00 100.00
13. Odškodnine za spremem.namem.kmetij.zemljišča 1,600,000.00 1,000,000.00 62.50
14. Občinske denarne kazni in takse 6,000,000.00 4,000,000.00 66.67
15. Požarna taksa  800,000.00 2,000,000.00 250.00
16. Ostali prihodki 12,000,000.00 26,000,000.00 216.67

E. PRIHODKI OD PREMOŽENJA 411,312,290.00 411,312,290.00 100.00
18. Prihodki od solidarnostnih stanovanj 26,412,361.00 26,412,361.00 100.00

– prenos iz preteklega leta 25,412,361.00 25,412,361.00 100.00
– prihodki od prodaje  1,000,000.00  1,000,000.00 100.00

19. Prihodki od prodaje ostalih stanovanj 70,590,229.00 70,590,229.00 100.00
– prenos iz preteklega leta 35,390,229.00 35,390,229.00 100.00
– prihodki od prodaje (obročne kupnine) 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00
– obresti in anuitete 22,000,000.00 22,000,000.00 100.00

20. Prihodki od prodaje ostalega premoženja 243,109,700.00 243,109,700.00 100.00
– prodaja funkcionalnega zemljišča 103,109,700.00 103,109,700.00 100.00
– prodaja poslo.prostorov in drug.obj. 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00
– prodaja stavbnega zemljišča 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00
– komunalno opremlj. zemlj.

21. Sredstva za odplačilo obveznic 25,600,000.00 25,600,000.00 100.00
– iz cene kom.storitev Okolje Piran 25,600,000.00 25,600,000.00 100.00

22. Prihodki od upravljanja z občin. premoženjem 36,600,000.00 36,600,000.00 100.00
– najemnine od poslovnih prostorov 31,600,000.00 31,600,000.00 100.00
– najemnine od stanovanj
– sredstva najemnin od stavbnega zemljišča  5,000,000.00  5,000,000.00 100.00

23. Prihodki dolgoročnih zakupov  9,000,000.00  9,000,000.00 100.00
F. PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ 17,000,000.00 21,000,000.00 123.53

24. Min.za okolje in prostor (prenos 94) 17,000,000.00 17,000,000.00 100.00
25. Ministrstvo za kulturo  4,000,000.00

III. PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA (G) 156,038,000.00 156,038,000.00 100.00

G. PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA-PRORAČUN 156,038,000.00 156,038,000.00 100.00
26. Prenos presežkov 156,038,000.00 156,038,000.00 100.00

VSI PRIHODKI SKUPAJ (I + II + III) 1,486,113,290.00 1,513,813,290.00 101.86

O D H O D K I
Zap. VRSTA ODHODKOV - NAMEN Plan 1995 Rebalans 1995 Index
št.
1  2 3  4  4/3
A. TEKOČI ODHODKI 969,422,290.00 982,699,290.00 101.37

1. ODHODKI ZA DELO UPRAVE IN ORGANOV OBČINE 209,000,000.00 209,000,000.00 100.00
1.1. Plače in drugi osebni prejemki 156,600,000.00 156,600,000.00 100.00
1.2. Materialni stroški in amortizacija 32,500,000.00 32,500,000.00 100.00
1.3. Drugi nameni 19,900,000.00 19,900,000.00 100.00
2. DELO IZVAJALSKIH ORGANIZACIJ - DRUŽB.DEJAVNOSTI 78,077,000.00 80,219,000.00 102.74
2.1. Izobraževanje 63,973,000.00 65,715,000.00 102.72
2.2. Kultura 14,104,000.00 14,504,000.00 102.84
3. SOCIALNI TRANSFERI - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3,360,000.00 3,360,000.00 100.00
3.1. Socialno varstvo 3,360,000.00 3,360,000.00 100.00
4. DOTACIJE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 383,796,300.00 404,161,300.00 105.31
4.1. Izobraževanje 13,796,000.00 14,866,000.00 107.76
4.2. Otroško varstvo 245,111,800.00 256,186,800.00 104.52
4.3. Kultura 77,362,500.00 82,582,500.00 106.75
4.4. Šport 34,916,000.00 37,116,000.00 106.30
4.5. Socialno varstvo 10,360,000.00 11,160,000.00 107.72
4.6. Raziskovalna dejavnost  600,000.00  600,000.00 100.00
4.7. Ostale dotacije 1,650,000.00 1,650,000.00 100.00
5. PLAČILA NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 40,970,000.00 41,490,000.00 101.27
5.1.  Izobraževanje 10,500,000.00 10,500,000.00 100.00
5.2. Otroško varstvo 2,430,000.00 2,550,000.00 104.94
5.3. Socialno varstvo 20,500,000.00 20,900,000.00 101.95
5.4. Zdravstvo 7,540,000.00 7,540,000.00 100.00
6. PLAČILA IN INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU 173,058,000.00 175,558,000.00 101.44
6.1. Komunalno in cestno gospodarstvo 109,890,000.00 112,390,000.00 102.28
6.2. Kmetijstvo 6,190,000.00 6,190,000.00 100.00
6.3. Drobno gospodarstvo 15,915,000.00 15,915,000.00 100.00
6.4. Program promocije turizma 41,063,000.00 41,063,000.00 100.00
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1  2 3  4  4/3
7. DRUGI ODHODKI 81,160,990.00 68,910,990.00 84.91
7.1. Stroški plačilnega prometa  50,000.00  50,000.00 100.00
7.2. Urbanistična dokumentacija  8,000,000.00  8,000,000.00 100.00
7.3. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 27,810,000.00 14,710,000.00 52.89
7.4. Sredstva za upravljanje z obč. premoženjem 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00
7.5. Krajevne skupnosti 11,760,000.00 11,760,000.00 100.00
7.6. Politične stranke  3,590,990.00  3,590,990.00 100.00
7.7. Javna dela  9,950,000.00 10,550,000.00 106.03
7.8.  Azil za zavržene živali  250,000.00

B. INVESTICIJSKI ODHODKI 462,191,000.00 476,529,000.00 103.10
8. INVESTICIJE 409,395,000.00 423,733,000.00 103.50
8.1.  Na področju komunale 124,200,000.00 132,700,000.00 106.84
8.2.  Na stanovanjskem področju 118,000,000.00 118,000,000.00 100.00
8.3. Na področju družbenih dejavnosti 162,195,000.00 165,795,000.00 102.22
8.4.  Na področju dela organov občine in uprave  5,000,000.00  7,238,000.00 144.76
9.  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 52,796,000.00 52,796,000.00 100.00
9.1.  Na področju komunalne infrastrukture 25,400,000.00 25,400,000.00 100.00
9.2.  Na področju družbenih dejavnosti 27,396,000.00 27,396,000.00 100.00

C. REZERVE, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 10,500,000.00 10,585,000.00 100.81
10. Sredstva rezerv 10,500,000.00 10,585,000.00 100.81
ODHODKI SKUPAJ (A+B+C) 1,442,113,290.00 1,469,813,290.00 101.92
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ 0.00 0.00

Načelnica Župan
Vilma Milunovič Franko Fičur

375.

Na podlagi 19. in 97. člena statuta občine Piran (Urad-
ne objave, št. 8/95) je Občinski svet Občine Piran na izredni
seji dne 11. 1. 1996 sprejel

S P R E M E M B E  S T A T U T A
Občine Piran

1. člen
V tretjem odstavku 25. člena se besedilo šeste alinee

spremeni, in se glasi: “Odbor za kulturo”, in doda sedma
alinea, ki se glasi: “Odbor za šport”.

2. člen
33. člen se spremeni in se glasi: “Odbor za kulturo

obravnava vprašanja s področja kulture in kulturne dedišči-
ne, razvojne programe s tega področja ter aktivnosti v obči-
ni, daje mnenje glede financiranja teh dejavnosti iz proraču-
na, obravnava druga vprašanja s področja te dejavnosti v
občini.

3. člen
Za 33. členom se doda 33.a člen, ki se glasi: “Odbor za

šport obravnava vprašanja s področja športa in rekreacije,
razvojne programe s tega področja ter aktivnosti v občini,
daje mnenje glede financiranja teh dejavnosti iz proračuna,
obravnava druga vprašanja s področja te dejavnosti v občini.

4. člen
Prvi stavek 104. člena se spremeni in se glasi:
“Občinski splošni in drugi akti se objavijo v uradnem

glasilu, ki ga s sklepom določi občinski svet.”

5. člen
Besedilo 111. člena se spremeni in se glasi: “Spremem-

ba statuta začne veljati osmi dan po objavi.”

6. člen
Spremembe statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 13-02/95
Piran, dne 11. januarja 1996.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.

Visti gli articoli 19 e 97 dello statuto del Comune di
Pirano (Foglio annunzi ufficiali, n. 8/95) il Consiglio comu-
nale di Pirano, alla seduta straordinaria dell’11 gennaio 1996,
ha approvato le seguenti

M O D I F I C A Z I O N I  A L L O  S T A T U T O
del comune di Pirano

Art. 1
Nel terzo comma dell’art. 25 viene modificato il testo

del sesto alinea e recita: “Comitato per la cultura”, e viene
aggiunto il settimo alinea che recita: “Comitato per lo sport”.

Art. 2
L’art. 33 viene modificato e recita: “Il comitato per la

cultura tratta le questioni inerenti alla cultura e al patrimonio
culturale, i programmi di sviluppo dei settori citati nonch‚ le
attività in ambito comunale, fornisce pareri in merito al
finanziamento di dette attività dal bilancio e tratta altre ques-
tioni inerenti a dette attività nell’ambito del comune.”

Art. 3
Dopo l’art. 33 si aggiunge l’art. 33 a) che recita: “Il

comitato per lo sport tratta le questioni inerenti allo sport e
alla ricreazione, i programmi di sviluppo dei settori citati
nonch‚ le attività in ambito comunale, fornisce pareri in
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merito al finanziamento di dette attività dal bilancio e tratta
altre questioni inerenti a tali attività nell’ambito del comune.”

Art. 4
Il primo comma dell’art. 104 viene modificato e recita:
“Gli atti generali e di altro genere del comune vengono

pubblicati nella pubblicazione ufficiale, stabilita con delib-
era dal Consiglio comunale.”

Art. 5
Il testo dell’art. 111 viene modificato e recita: “La

modificazione dello statuto entra in vigore l’ottavo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.”

Art. 6
Le modificazioni allo statuto entrano in vigore l’ottavo

giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Numero: 13-02/95
Pirano, 11 gennaio 1996

Il Presidente
del Consiglio comunale di

Pirano
dott. Milena Oblak-Juh

376.

Na podlagi 3. in 23. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), 37. in 39. do vključno 45. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni
list RS, št. 75/94), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 14/95) ter 19. člena statuta Občine Piran
(Uradne objave, št. 8/95), je Občinski svet občine Piran na
seji dne 14. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski

center Avditorij Portorož

1. člen
Za 3. členom odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kul-

turni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož
(Uradne objave, št. 29/92, v nadaljnjem besedilu: odloka) se
doda nov 4. člen, ki glasi:

Organi zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet.

2. člen
4. člen odloka postane 5. člen in se nadomesti z novim

besedilom tako, da glasi: Svet zavoda ima 9 članov in sicer:
– 3 predstavnike ustanovitelja, katere imenuje občinski

svet, izmed svojih članov,
– 3 predstavnike delavcev zavoda, katere s tajnim gla-

sovanjem izvolijo delavci zavoda,
– 3 predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane

javnosti, ki jih na predlog Odbora za kulturo in šport, Odbo-
ra za turizem in Samoupravne narodne skupnosti pripadni-
kov italijanske narodnosti občine Piran imenuje občinski
svet.

Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika ime-
nuje svet zavoda.

Svet zavoda veljavno sklepa z večino glasov navzočih
članov sveta, razen statuta in letnega programa dela ter za-
ključnega računa, katere sprejme z večino glasov vseh čla-
nov sveta.

3. člen
V 6. členu odloka, ki postane 7. člen, se besedi “izvr-

šnega sveta” nadomestita z besedama “občinskega sveta”.

4. člen
V 7. členu odloka, ki postane 8. člen, se besedilo “Izvr-

šnemu svetu Skupščine občine Piran” nadomesti z besedi-
lom “Občinskemu svetu občine Piran”.

5. člen
8. člen odloka, ki postane 9. člen, se nadomesti z novim

besedilom in glasi: Zavod vodi uprava. Upravo sestavlja
direktor, ki opravlja hkrati funkcijo poslovnega in program-
skega direktorja. Direktor odgovarja za zakonitost dela za-
voda, za strokovno in umetniško delo zavoda in ima v okviru
te funkcije vsa pooblastila.

Direktorja imenuje in razrešuje na podlagi javnega raz-
pisa ustanovitelj, po predhodnem mnenju sveta zavoda in
strokovnega sveta zavoda.

Mandat direktorja traja pet let.

6. člen
9. člen odloka, ki postane 10. člen, se nadomesti z

novim besedilom in glasi: Strokovni svet zavoda sestavljajo
člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev
zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Pri delu strokovnega sveta sodeluje direktor zavoda.

Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-

nega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja,
pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.

Način imenovanja, sestava, trajanje mandata in pristoj-
nosti strokovnega sveta natančneje določa statut zavoda, v
skladu z zakonom.

7. člen
V 10. členu odloka, ki postane 11. člen, se v drugem in

tretjem odstavku nadomesti besedi “izvršni svet” z “župan
občine”.

8. člen
Členi 11, 12, 13 in 14 se v odloku ustrezno preštevilči-

jo. Besedila 15., 16. in 17. člena odloka se črtajo.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Doda se nov 16. člen odloka, ki glasi: Svet zavoda se

konstituira v skladu s tem odlokom najpozneje v treh mese-
cih od uveljavitve odloka. Šteje se, da je svet zavoda konsti-
tuiran, ko ima večino članov.

Zavod mora v šestih mesecih od uveljavitve odloka
uskladiti statut zavoda.

Obstoječi akti zavoda veljajo do sprejema novih, razen
v tistih členih, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.

10. člen
Doda se nov 17. člen odloka, ki glasi: Mandat doseda-

njega sveta zavoda in svetovalnih odborov traja do konstitui-
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ranja novega sveta zavoda in strokovnega sveta v skladu s
tem odlokom.

Mandat direktorja zavoda traja do izteka dobe, za kate-
ro je bil imenovan.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 026-29/95
Piran, dne 14. decembra 1995.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.

Visti gli articoli 3 e 23 della Legge sugli enti (Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/91), visti gli
articoli 37 e 39 fino al 45, incluso, della Legge sulla realiz-
zazione dell’interesse pubblico settore della cultura (Gazzet-
ta ufficiale della R.S., n. 75/94) nonch‚ visto l’articolo 19
dello Statuto del Comune di Pirano (Foglio annunzi ufficiali,
n. 8/95), il Consiglio comunale di Pirano alla seduta del 14
dicembre ha approvato il

D E C R E T O
di modifiche ed integrazioni al Decreto sulla costituzione

dell’ente pubblico Centro culturale congressuale e
promozionale “Avditorij” di Portorose

Art. 1
Dopo l’articolo 3 del Decreto sulla costituzione dell’ente

pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale
“Avditorij” di Portorose (Foglio annunzi ufficiali n. 29/92)
più avanti, per abbreviazione, denominato: decreto) è ag-
giunto il nuovo articolo 4 che recita:

Gli organi dell’ente sono:
– la direzione,
– il consiglio dell’ente,
– il consiglio professionale.

Art. 2
L’articolo 4 del decreto diventa articolo 5 e viene sosti-

tuito dal nuovo testo che recita:
Il consiglio dell’ente è composto da 9 membri, e cioè:
– 3 rappresentanti del fondatore, nominati dal consiglio

comunale nel suo seno,
– 3 rappresentanti dei dipendenti dell’ente, eletti a scru-

tinio segreto dai dipendenti stessi,
– 3 rappresentanti dei fruitori ossia del pubblico inter-

essato, che su proposta del Comitato per la cultura e lo sport,
Comitato per il turismo e la Comunità autogestita degli ap-
partenenti alla nazionalità italiana del Comune di Pirano
vengono nominati dal Consiglio comunale.

Il presidente del consiglio dell’ente e il suo sostituto
vengono nominati dal consiglio stesso.

Il consiglio delibera a maggioranza di voti dei membri
del consiglio presenti. Lo statuto e il programma annuale di
lavoro nonch‚ il conto consuntivo vengono invece approvati
a maggioranza di voti di tutti i membri del consiglio.

Art. 3
Nell’articolo 6 del decreto che diventa articolo 7, le

parole “consiglio esecutivo” vengono sostituite dalle parole
“Consiglio comunale”.

Art. 4
Nell’articolo 7 del decreto che diventa articolo 8, il

testo “ al Consiglio esecutivo dell’Assemblea del Comune di
Pirano” viene sostituito dal testo “al Consiglio comunale di
Pirano”.

Art. 5
L’articolo 8 del decreto che diventa articolo 9 viene

sostituito dal seguente nuovo testo e recita:
L’ente è diretto dalla direzione. La direzione è compos-

ta dal direttore che svolge contemporaneamente la carica di
direttore manageriale e programmatico. Il direttore risponde
della legalità del lavoro dell’ente, del lavoro professionale e
artistico dell’ente e nell’ambito di questo incarico è investito
di pieni poteri.

Il direttore viene nominato e revocato, sulla base del
concorso pubblico, dal fondatore previo parere del consiglio
dell’ente e del consiglio professionale dello stesso.

Il direttore dura in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 6
L’articolo 9 del decreto che diventa articolo 10 viene

sostituito dal seguente nuovo testo e recita:
Il consiglio professionale dell’ente è composto dai mem-

bri, nominati dal consiglio dell’ente tra i lavoratori profes-
sionali dell’ente ed esperti esterni del settore di lavoro
dell’ente. Il direttore dell’ente partecipa ai lavori del con-
siglio professionale dell’ente.

La durata in carica dei membri del consiglio dell’ente è
di quattro anni.

Il consiglio dell’ente tratta le questioni di lavoro profes-
sionale dell’ente e fornisce al direttore e al consiglio dell’ente
pareri, iniziative e proposte di soluzione.

Le modalità di nomina, la composizione, la durata in
carica e le competenze del consiglio professionale vengono
definite nei particolari dallo statuto dell’ente, conformemente
alle norme di legge.

Art. 7
Nel secondo e terzo comma dell’articolo 10 del decreto

che diventa articolo 11 le parole “Consiglio esecutivo” ven-
gono sostituite dalle parole “il Sindaco del Comune”.

Art. 8
La numerazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 viene

conseguentemente spostata. Gli articoli 15, 16 e 17 del de-
creto sono soppressi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9
Si aggiunge il nuovo articolo 16 che recita: Il consiglio

dell’ente si costituisce in conformità delle disposizioni del
presente decreto al più tardi entro tre mesi dall’entrata in
vigore del decreto stesso. Il consiglio dell’ente si considera
costituito quando è composto della maggioranza dei membri.

L’ente è tenuto ad adeguare il proprio statuto entro sei
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Gli atti ufficiali dell’ente, attualmente in vigore, riman-
gono validi fino all’approvazione dei nuovi, ad eccezione
degli articoli contrari alla legge e al presente decreto.

Art. 10
Si aggiunge il nuovo articolo 17 che recita:
L’attuale consiglio dell’ente e i comitati consultivi du-

rano in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio
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dell’ente e del consiglio professionale dello stesso, con-
formemente alle disposizioni di questo decreto.

Il direttore dell’ente dura in carica fino alla scadenza
del periodo di nomina.

Art. 11
Il presente decreto entra in vigore l’ottavo giorno suc-

cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta uffi-
ciale della Repubblica di Slovenia.

Numero: 026-29/95
Pirano, 14 dicembre 1995

Il Presidente
del Consiglio comunale

di Pirano
dott. Milena Oblak-Juh

SLOVENSKE KONJICE

377.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/92), zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), zakona o sodelo-
vanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in
na podlagi 57. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Urad-
ni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske
Konjice na seji dne 26. 1. 1996 sprejel

O D L O K
o organizaciji javnega komunalnega podjetja

1. člen
Za opravljanje komunalnih dejavnosti v Občini Sloven-

ske Konjice se organizira javno podjetje v lasti občine (v
nadaljevanju: podjetje), s preoblikovanjem obstoječega ko-
munalnega podjetja, registriranega s sklepom TS Celje, Srg.
352/77 pod vložno številko 1-492-00, z dne 20. 2. 1978,
skladno z zakonom.

Ta odlok predstavlja akt o ustanovitvi podjetja, oziro-
ma akt o preoblikovanju Komunalnega podjetja Slovenske
Konjice, p.o. v d.o.o..

2. člen
Komunalno podjetje Slovenske Konjice, p.o. se preobli-

kuje v Javno komunalno podjetje, d.o.o. Slovenske Konjice.
Ustanovitelj podjetja je Občinski svet občine Sloven-

ske Konjice.

3. člen
Podjetje posluje pod firmo: JKP, Javno komunalno pod-

jetje d.o.o. Slovenske Konjice.
Skrajšana označba firme podjetja je: JKP d.o.o. Sloven-

ske Konjice.
Sedež podjetja je v Slovenskih Konjicah, Celjska 3.

4. člen
Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tret-

jimi osebami, razen za promet z nepremičninami, kjer je
potrebno soglasje ustanovitelja.

5. člen
Podjetje opravlja naslednje glavne dejavnosti:
1. oskrba z vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov,

2. zbiranje in odvajanje odpadnih in padavinskih voda s
čiščenjem,

3. vzdrževanje čistoče v naseljih in sicer:
– zbiranje smeti in odpadkov,
– odvoz smeti in odpadkov na deponiji,
4. urejanje in vzdrževanje sanitarne deponije.
Podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti komunal-

nega značaja:
5. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce,

peš poti in drugih javnih prometnih in zelenih površin,
6. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso

razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
7. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest,
8. pogrebne in pokopališke storitve in urejanje pokopa-

lišč,
9. javna razsvetljava,
10. plakatiranje in okraševanje,
11. gradnja komunalnih objektov,
12. storitve z gradbeno mehanizacijo,
13. prevozi za lastne potrebe,
14. energetska oskrba,
15. inženiring na področju komunalne infrastrukture.
Dejavnost usklajena s standardno klasifikacijo dejav-

nosti se glasi:
E/ 4l.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
E/ 40.10 Proizvodnja in distribucija elektrike,
E/ 40.20 Proizvodnja plina; distribucija plinastih goriv

po plinovodni mreži,
E/ 40.30 Oskrba s paro in toplo vodo,
0/ 90.00 Storitve javne higiene,
I/ 60.24 Cestni tovorni prevoz,
I/ 60.23 Drug kopenski potniški prevoz,
K/ 74.40 Ekonomska propaganda,
DN/ 37.10 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov,
DN/ 37.20 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov,
K/ 74.20 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje

dejavnosti podjetja, mora podjetje pri opravljanju dejavnosti
upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi pravnimi
akti, ki jih sprejme Občinski svet občine Slovenske Konjice.

7. člen
Celotno družbeno premoženje dosedanjega komunal-

nega podjetja postane skladno z 69. členom zakona o gospo-
darskih javnih službah lastnina občine. Komunalne objekte
po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah (infra-
strukturni objekti in naprave) daje ustanovitelj v upravljanje
javnemu podjetju, preostali del premoženja, ugotovljenega
na osnovi bilančne vrednosti po zaključnem računu za dose-
danje komunalno podjetje, pa zagotavlja kot osnovni kapital
javnega podjetja.

Vrednost osnovnega kapitala podjetja po nerevidirani
bilanci stanja 31. 12. 1994 je 118,369.000 SIT.

8. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sred-

stvi, s katerimi razpolaga.

9. člen
Podjetje ima naslednje organe:
– nadzorni svet,
– svet delavcev,
– direktorja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 615Št. 7 – 7. II. 1996

10. člen
Nadzorni svet šteje 5 članov, ki jih imenuje občinski svet.
Statut sprejme občinski svet na predlog nadzornega sveta.
Nadzorni svet ima pristojnosti, ki jih določi statut podjetja.

11. člen
V podjetju delavci izvolijo tričlanski svet delavcev, ki

deluje skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri uprav-
ljanju.

12. člen
Ustanovitelj podjetja oziroma občinski svet:
1. sprejema:
– obračune in zaključni račun podjetja,
– poslovno poročilo.
2. odloča:
– o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za-

gotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja na podlagi javnega

razpisa.
V razmerju do podjetja zastopa ustanovitelja občinski

svet, kolikor ni z akti občine izrecno določen drug organ.

13. člen
Morebitno izgubo, ki nastane pri javnih dejavnostih

zaradi vpliva ustanovitelja na cene in druge pogoje poslova-
nja, pokriva ustanovitelj v okviru svojih pristojnosti.

14. člen
Člane nadzornega sveta imenuje občinski svet v 30

dneh po sprejemu odloka.
Statut mora biti sprejet v 60 dneh od uveljavitve tega

odloka.

15. člen
V času do imenovanja direktorja podjetja po tem odlo-

ku opravlja naloge v.d. direktorja dosedanji direktor.
Direktor zastopa podjetje neomejeno, razen pri prome-

tu nepremičnin, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje

naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije in,
– da ima dokončano izobrazbo najmanj VI. stopnje zah-

tevnosti tehnične, ekonomske, pravne smeri ali upravne sme-
ri, organizacijske sposobnosti ter najmanj pet let delovnih
izkušenj.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o

preoblikovanju komunalnega podjetja Slovenske Konjice v
“Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice” (Uradni list
RS, št. 7/95).

17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 531-23/94-8
Slovenske Konjice, dne 26. januarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

330. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-B) 537

331. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije mi-
nistra 542

332. Odlok o imenovanju ministra za gospodar-
ske dejavnosti 542

333. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije mi-
nistra 543

334. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije mi-
nistrice 543

335. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije mi-
nistra 543

336. Odlok o imenovanju namestnika guvernerja
Banke Slovenije 543

337. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o sestavi Komisije Državnega zbora Repub-
like Slovenije za nadzor nad delom varnost-
nih in obveščevalnih služb in o izvolitvi pred-
sednika, podpredsednika in članov komisije 543

338. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o sestavi Komisije Državnega zbora Repub-
like Slovenije za spremljanje in nadzor last-
ninskega preoblikovanja družbene lastnine
in o izvolitvi predsednika, podpredsednika
in članov komisije 544

339. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o sestavi Odbora Državnega zbora Republi-
ke Slovenije za nadzor proračuna in drugih
javnih financ in o izvolitvi predsednika, pod-
predsednika in članov odbora 544

340. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o sestavi Komisije Državnega zbora Repub-
like Slovenije za lokalno samoupravo in o
izvolitvi predsednika, podpredsednika in čla-
nov komisije 544

341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o sestavi Odbora Državnega zbora Republi-
ke Slovenije za finance in kreditno-monetar-
no politiko o izvolitvi predsednika, dveh pod-
predsednikov in članov odbora 545

342. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o sestavi Odbora Državnega zbora Republi-
ke Slovenije za mednarodne odnose in o iz-
volitvi predsednika, podpredsednika in čla-
nov odbora 545

343. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o sestavi Odbora Državnega zbora Republi-
ke Slovenije za znanost, tehnologijo in raz-
voj in o izvolitvi predsednika, podpredsedni-
ka in članov odbora 545

344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o sestavi Odbora Državnega zbora Republi-
ke Slovenije za zdravstvo, delo, družino in
socialno politiko in o izvolitvi predsednika,
dveh podpredsednic in članov odbora 545

345. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o sestavi in imenovanju predsednika, pod-
predsednika in članov Preiskovalne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije o ra-
ziskovanju povojnih množičnih pobojev,
pravno dvomljivih procesov in drugih to-
vrstnih nepravilnosti 546

346.–362 Odloki o izvolitvi v sodniško funkcijo 546–549

Stran
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KOMPLET MAP ZA SHRANJEVANJE
URADNEGA LISTA RS 1995

MAPE ZA SHRANJEVANJE URADNEGA LISTA RS bodo od letos dalje izhajale redno vsako leto in bodo prilagojene
številkam izvodov URADNEGA LISTA. Vsaka mapa posebej bo označena z zajetimi številkami URADNEGA LISTA.

PREDNOST KOMPLETA MAP:
– ENOSTAVNEJŠA UPORABA V PRIMERJAVI Z VEZAVO
– SPROTNO VLAGANJE ZA STALNE NAROČNIKE MAP ZA URADNI LIST
– POSAMEZNI IZVOD LAHKO ENOSTAVNO VZAMEMO IZ MAPE ZA LAŽJE FOTOKOPIRANJE
– PRAKTIČNOST IN LEP VIDEZ MAPE
– EKONOMIČNOST: MAPA JE NEKAJKRAT CENEJŠA OD VEZAVE!

Komplet 7 map za shranjevanje URADNEGA LISTA letnika 1995 (brez razglasnega dela):
redna cena = 6.990,00 SIT
prednaročniška cena = 5.390,00 SIT
cena vključuje p.d. – ne vključuje pa stroškov dostave

Naročite lahko tudi mape za ločeno shranjevanje uredbenega dela (6), razglasnega dela (4) in mednarodnih pogodb (1).

Vse informacije v zvezi z naročilom dobite na tel: 061/483-689, 061/483-311, 061/483-668 ali naročite na naslov PERITUS
d.o.o., Vevška 52, P.P. 83, 61260 Ljubljana ali po faksu 061/483-473

PONUDBO Z NAROČILNICO BOSTE DOBILI PO POŠTI!

Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto
1996 je 12.600 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, računovod-
stvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – 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)

363. Odlok o razrešitvi okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Kranju 549

364. Odlok o imenovanju namestnice javnega pra-
vobranilca Republike Slovenije 549

365. Odlok o razrešitvi namestnice Družbenega
pravobranilca Republike Slovenije 549

VLADA
366. Uredba o finančnih intervencijah za celostno

urejanje podeželja in obnovo vasi za leto
1996 550

367. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane za leto 1996 550

368. Uredba o načinu oblikovanja cen komunal-
nih storitev 564

369. Uredba o dajanju soglasja k cenam plina iz
omrežja in daljinskega ogrevanja 565

370. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
določitvi režima izvoza in uvoza določenega
blaga 566

371. Sklep o načinu in pogojih za prijavo terjatev
in obveznosti, ki jih imajo nekatere pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji do up-

nikov in dolžnikov s sedežem v Zvezni re-
publiki Jugoslaviji 566

MINISTRSTVA
372. Odredba o določitvi socialnovarstvenih za-

vodov in delovnih mest, na katerih se prizna
dodatek po prvem odstavku 1. člena aneksa
h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije 571

373. Odredba o vrstah in obsegu statističnih po-
datkov za zagotavljanje zavarovalnega nad-
zora po zakonu o zavarovalnicah ter rokih
za dostavljanje teh podatkov 572

OBČINE
374. Odlok o spremembi odloka o proračunu Ob-

čine Piran za leto 1995 609
375. Spremembe statuta Občine Piran 611
376. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kon-
gresni in promocijski center Avditorij Por-
torož (Piran) 612

377. Odlok o organizaciji javnega komunalnega
podjetja (Slovenske Konjice) 614
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